
Metodická podpora pro učitele 

 

Velikonoce s podmalbami Vincenze Jankeho, 2. stupeň 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Výtvarná výchova 

 

Tematické okruhy:  

Křesťanství 

Uplatňování subjektivity ve výtvarném díle 

 

Vzdělávací cíle:  

- žák se seznámí s nejvýznamnějším svátkem křesťanů a s posledním týdnem života Ježíše 

Krista 

- žák získá vhled do jedné výtvarné techniky 

- žák se seznámí s díly významného severočeského autora podmaleb 

 

Časová náročnost: 20 – 30 min 

 

Informace, které by žák měl dostat pro splnění studijního listu: 

- žák si otevře badatelský list Velikonoce s podmalbami Vincenze Jankeho a postupuje podle 

zadání ve studijním listu 

 

 

Metodické komentáře pro úspěšné splnění hodiny: 

Je důležité, aby si žák přečetl úvodní text, který mu pomůže při řešení úkolů 1, 3 a 4.  

Při řešení úkolu 2 použije logický úsudek a pro nápovědu či kontrolu (nebo i další informace) 

si může najít odpovědi na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podmalba_na_skle 

 

Zadané úkoly pro žáky s řešením: 

Úkol 1: Na obrázku je Boží hrob. Den, kdy je Ježíšovo tělo v hrobě, je Bílá sobota. 

 

Úkol 2: K podmalbě patří – malování na rubu, obraz je zrcadlově obrácený, hotový obrázek je 

pod sklem. 

 

Úkol 3: Utrpení a smrt na kříži si věřící připomínají na Velký pátek.  

 

Úkol 4:  

Květná neděle – Ježíš přijíždí do Jeruzaléma – Světí se kočičky 

Zelený čtvrtek – Ježíš večeří se svými učedníky – Zvony utichají 

Velký pátek – Ježíš byl ukřižován 

Bílá sobota – Tělo Ježíšovo leží v hrobě – Zvony se rozeznívají 

Boží hod velikonoční – Ježíš vstal z mrtvých 

 

Další náměty: 

Seznámení s podmalbami Vincenze Jankeho je možné díky videa o výstavě podmaleb  

V. Jankeho v Severočeském muzeu v Liberci, která se uskutečnila v roce 2017. 

Zhlédnout možné zde: https://www.youtube.com/watch?v=offRCQV-k4w 

Na výstavě byly představeny i podmalby ze sbírek varnsdorfského i rumburského muzea. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podmalba_na_skle
https://www.youtube.com/watch?v=offRCQV-k4w


Pro seznámení s technikou podmalby a postupu jejího vytvoření je odkaz zde: 

http://www.renesance-gabreta.cz/podmalby-namalujte 

 

 

Zdroje: 

Podmalby Vincenze Jankeho jsou ze sbírek Oblastního muzea v Děčíně, pobočky Varnsdorf. 

V muzeu ve Varnsdorfu se nachází 14 jeho podmaleb. 

 

Obrázek kočiček: https://obrazky.superia.cz/ 

 

http://www.renesance-gabreta.cz/podmalby-namalujte
https://obrazky.superia.cz/

