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                                              fantazie  

FANTAZIE: 

 vytváříme si nové představy, 
jejichž  základem jsou vjemy, zkušenosti a paměť,
 
ale zkombinované do celků,

      které jsme nikdy nevnímali.



Fantazie:

1. podle způsobu vybavování:
● záměrná – vědomý záměr / technické zařízení/

● bezděčná – představy se vybavují „sami“ - tzv.

denní  bdění – vědomé vytváření snů v bdělém 
stavu / třeba o nekonečných prázdninách..../



 Fantazie:

2. podle typu:

rekonstruk ní č

– slovní popis nebo schéma / např. návody k 
použití/



 Háčkované 
ponožky:http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=8111/2012-
06.11.,15.30



 Háčkované ponožky

Háčkované ponožky
Metodou ve čtyřech krocích 
Na žádost vkládám návod na háčkované ponožky, je to můj první návod, tak mě 
omluvte. Doufám že bude srozumitelný, na případné chyby mě prosím upozorněte.. 
Ponožky jsou háčkované metodou ve čtyřech krocích : 
1.Špička
2.Noha, pata, nárt
3.Poklop
4.Holeň
Základní vzor jsou poloviční dlouhé sloupky, jen poklop je háčkovaný krátkými 
sloupky, kruhové řady jsou ukončené pevnými oky, za každou řadou práci otočíme, 
je nutné aby se začátek řad neposouval a zůstal ve středu pozdějšího chodidla, háček 
č. 2,5, vlna odpovídající síly, začínáme od špičky, velikost ponožky 38/39.



 Vysvětlivky:

PDS poloviční dlouhý sloupek
KS krátký sloupek
PO pevné oko
V 2 PDS do 1 oka

Špička: v každé řadě přidáme čtyři oka (nákres č. 1)
1. 8 PDS do pružného kroužku
2. + 4 oka a to: 1PDS, 2 PDS do jednoho oka (dále V), 1 PDS, V, 1 PDS, V, 1 PDS, 
V, PO …dohromady 12 ok, práci otočíme
3. 2 PDS, V, 1 PDS, V, 3 PDS, V, 1 PDS, V, 1 PDS, PO …dohromady 16 ok
4. 3 PDS, V, 1 PDS, V, 5 PDS, V, 1 PDS, V, 2 PDS, PO … 20 ok
5. 4 PDS, V, 1 PDS, V, 7 PDS, V, 1 PDS, V, 3 PDS, PO … 24 ok
6. 5 PDS, V, 1 PDS, V, 9 PDS, V, 1 PDS, V, 4 PDS, PO … 28 ok
7. 6 PDS, V, 1 PDS, V, 11 PDS, V, 1 PDS, V, 5 PDS, PO … 32 ok
8. 7 PDS, V, 1 PDS, V, 13 PDS, V, 1 PDS, V, 6 PDS, PO … 36 ok
9. 8 PDS, V, 1 PDS, V, 15 PDS, V, 1 PDS, V, 7 PDS, PO …40 ok
10. 9 PDS, V, 1 PDS, V, 17 PDS, V, 1 PDS, V, 8 PDS, PO … 44 ok



 Fantazie:

2. podle typu:

Tv r íů č

 – nové představy – viz. umělecká tvorba



 Např. SURREALISMUS

„Surrealismus (výslovnost syrealismus) je evropský 
umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o 
osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o 
zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus

 Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech
 (11. května 1904 – 23. ledna 1989

http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD

file:///wiki/Um?n?
file:///wiki/?ivotn?_styl
file:///wiki/11._kv?ten
file:///wiki/1904
file:///wiki/23._leden
file:///wiki/1989


 Salvador Dalí

http://www.google.cz/search?q=salvador+dal
%C3%AD&hl=cs&tbo=u&rlz=1R2SUNC_csCZ403&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=9VW2ULSUG8fBswaX7YDg

Ag&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1024&bih=537

??? Jak by se podle tebe mohl obraz jmenovat?



J.R.R. Tolkien: Pán prstenů
Jak se jmenuje tato postava?  www.facebook.com/reqs.php?
type=19#!/media/set/?set=a.245172885590442.54280.206553406119057&type=1/Facebook/

 



 ???  Vyzkoušej si: 
              maluj podle textu   

„Malý princ vystoupil na vysokou horu. Jediné hory,
Které kdy poznal, byly tři sopky, a ty mu sahaly po kolena. A vyhaslé sopky používal 
jako stoličky.
 Z téhle vysoké hory, pomyslil si, uvidím naráz celou planetu a všechny lidi.....Ale 
spatřil jen jehlovité špičky skal.“Dobrý den“, zvolal nazdařbůh.“Dobrý den....Dobrý 
den.....Dobrý den....,“opakovala ozvěna.
„Kdo jste?“řekl malý princ. „Kdo jste...Kdo jste?....Kdo jste?“ odpovídala ozvěna. 
Buďme přátelé,jsem tak sám..., řekl. Jsem tak sám....Jsem tak sám...Jsem tak sám..., 
opakovala ozvěna.Pomyslil si tedy: To je nějaká divná planeta! Je celá vyprahlá, celá 
zašpičatělá a slaná. A lidé nemají představivost. Opakují, co se jim řekne..... Doma 
jsem měl květinu a ta mluvila vždycky první......
   Ale když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil 
konečně cestu. A všechny cesty vedou k lidem.“

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, Albatros Praha, 5.vydání, 1984, s.66-67
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