
ÚKOLY PRO ŽÁKY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE VÝTVARNÉHO OBORU 

 

Žáci Mgr. Benišové 

Pondělí  1.-2.ročník 

JESKYNĚ PAPRIKY 

Prozkoumej plod a jeho vnitřní prostor, zkus si nakreslit různé řezy paprikou. Pracuj s výřezem části 

papriky, se zvětšením detailu, stínuj objemy. 

Kresba 3 ks na A4 – 1x tužka; 1x fix, prupiska; 1x pastelky (míchat barvy) 

MUJ SEN 

Pokus se namalovat svůj sen, který se ti zdál nebo by mohl zdát. Inspiraci můžeš hledat i v 

uměleckém směru Surrealismu. Namaluj nebo nakresli svůj sen libovolnou technikou -kresba tužkou, 

pastelkami, fixem, vodovkami, temperou nebo jejich kombinací. Doporučený formát A3 (A4) 

 

Úterý 3.ročník 

KOČIČÍ HLAVY 

Přepiš dlažební kostky cest jako různé kočičí hlavy namačkané jedna vedle druhé. 

Malba temperou nebo pastelkami na doporučený formát A3 (A4) 

MUJ SEN 

Pokus se namalovat svůj sen, který se ti zdál nebo by mohl zdát. Inspiraci můžeš hledat i v 

uměleckém směru Surrealismu. Namaluj nebo nakresli svůj sen libovolnou technikou -kresba tužkou, 

pastelkami, fixem, vodovkami, temperou nebo jejich kombinací. Doporučený formát A3 (A4) 

 

Úterý 5.ročník 

CESTOVÁNÍ V JINÝCH DOBÁCH - mořeplavectví, cesty do vesmíru, vzdušné cestování 

Zkus ztvárnit svou představu, jak vypadalo cestování v minulosti a nebo jak by mohlo vypadat v 

budoucnosti třeba v roce 2500. Svou fantazijní představu nakresli na formát A3 (A4) technikou 

stínováním tužkou 

MUJ SEN 

Pokus se namalovat svůj sen, který se ti zdál nebo by mohl zdát. Inspiraci můžeš hledat i v 

uměleckém směru Surrealismu. Namaluj nebo nakresli svůj sen libovolnou technikou -kresba tužkou, 

pastelkami, fixem, vodovkami, temperou nebo jejich kombinací. Doporučený formát A3 (A4) 

 

 

 



 

Středa 6.ročník 

NÁVRAT K PŘÍRODĚ 

Studie nalezené přírodniny - kůry stromu, semene, květiny, traviny, atd. Pokus se ztvárnit haptický 

vjem přírodniny a zachytit charakteristickou texturu (povrch) přírodniny. 

Kresba na A4 - několik studií (nejméně3) v různých technikách (tužka, fix, prupiska, pastelky) 

MUJ SEN 

Pokus se namalovat svůj sen, který se ti zdál nebo by mohl zdát. Inspiraci můžeš hledat i v 

uměleckém směru Surrealismu. Namaluj nebo nakresli svůj sen libovolnou technikou -kresba tužkou, 

pastelkami, fixem, vodovkami, temperou nebo jejich kombinací. Doporučený formát A3 (A4) 

 

Středa 7.ročník + 1.r. II.st 

Pátek 7.ročník 

NÁVRH NA PŘEBAL  

Navažte na stávající rozpracované téma loutky a leporela, příběhu o ní. Vytvořte minimálně 3 kvalitní 

výstupy - návrhy přebalu leporela. Vymyslete jednoduchý název, řešte umístění , velikost a typ 

písma. Doporučený formát je A5, realizujte v technice suchou stopou - tužkou, fixem, pastelkami. 

 

Na tomto odkazu https://artsandculture.google.com/explore v kategorii Uměleckých směru si 

vyberte um.směr, z toho um. směru jedno dílo a z toho díla část, výřez, který Vás něčím zaujal. 

Přenesete výřez kdekoliv do formátu A3 (A4) a zbylou plochu fantazijně, dle své představivosti 

dotvoříte. Technika libovolná, kombinovaná. 

Nastudujte si a napište vše o vybraném uměleckém směru a o autorovi vybraného díla. 

 

Čtvrtek 1.ročník II.st. 

Navažte na předchozí studijní kresbu portrétu - Světlo ve tváři a vytvořte fantazijní krajinu, abstrakci 

jako podklad pro vzniklý portrét. Doporučený formát A3 (A4) malbou temperou, pastelkami, 

pastelem – vyhrajte si s barvami. 

Na tomto odkazu https://artsandculture.google.com/explore v kategorii Uměleckých směru si 

vyberte um.směr, z toho um. směru jedno dílo a z toho díla část, výřez, který Vás něčím zaujal. 

Přenesete výřez kdekoliv do formátu A3 (A4) a zbylou plochu fantazijně, dle své představivosti 

dotvoříte. Technika libovolná, kombinovaná. 

Nastudujte si a napište vše o vybraném uměleckém směru a o autorovi vybraného díla. 

 

PROSÍM VŠECHNY O DONESENÍ PRACÍ NA PRVNÍ HODINU, KONZUTACE JSOU MOŽNÉ PO MAILU  

benisova@zuszb.cz  

https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/explore
mailto:benisova@zuszb.cz


 

Žáci Mgr. Zámišková 

 

Úterý PS1,2 

DINOSAURUS VŠUDE KAM SE PODÍVÁŠ 

Zkus nakreslit, jak si představuješ život dinosaurů. V jaké krajině bydlí, jaké druhy žijí vedle sebe, co 

jedí, kdo je kořist a kdo lovec. 

Zaplň celý obrázek různými druhy dinosaurů, které vybarvíš pastelkami nebo barevnými fixy a 

pozadí- krajinu, kde žijí, vystínuj tužkou. 

 

Čtvrtek 4.ročník 

BOTA 

Studijní kresba boty - zkus si nakreslit různé pohledy na botu (i různé druhy bot), kde jsou boty 

uložené, pracuj s výřezem části, s detailem. Stínovaná kresba na A4 tužkou, fixem, pastelkami. 

MUJ SEN 

Pokus se namalovat svůj sen, který se ti zdál nebo by mohl zdát. Inspiraci můžeš hledat i v 

uměleckém směru Surrealismu. Namaluj nebo nakresli svůj sen libovolnou technikou -kresba tužkou, 

pastelkami, fixem, vodovkami, temperou nebo jejich kombinací. Doporučený formát A3 (A4) 

Konzultace a bližší informace na emailu zamiskova@zuszb.cz  
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