
ÚKOLY PRO ŽÁKY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE VÝTVARNÉHO OBORU 

13.4 - 3.5. 2020 

PROSÍM O ZASLÁNÍ NA E-MAIL benisova@zuszb.cz FOTO PŘEDEŠLÝCH ÚKOLŮ. Děkuji L.B. 

 

Pondělí  1.-2.ročník 

POJĎME SI HRÁT 

Dnes si budeme hrát. Vytvoříte si své speciální pexeso. Nastříhejte si stejné čtverečky - velikost je na 

vás, nemusí být malé jako klasické pexeso, můžou být např. 10x10 cm nebo 15x15cm, minimálně 

8ks, ale čím víc tím lépe. Společným tématem pexesa bude jedna oblast, kterou si vyberete, týkající 

se zemědělství a pole - živočichové na poli; traktory, hospodářské stroje a náčiní; polní, luční květiny 

a traviny; živočichové na poli; pěstované plodiny; atd. ale abyste nemuseli malovat všechno dvakrát, 

tak na jednu kartičku namaluj obrázek - např. Ječmen, brambora a na druhou kartičku do páru 

napište jméno dané plodiny a různě si hrajte s velikostí, druhem písma (velké, malé, tiskací, psací) 

tak, abyste vyplnili celou párovou kartičku. 

Technika: libovolná – pastelky, fixy, tužka 

 

Úterý 3.ročník 

ZÁTIŠÍ KAM SE PODÍVÁŠ 

Podívejte se na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ a 

vyplňte test, jak jsi byl pozorný při sledování. Příloha P.2 

ZÁKOUTÍ V KUCHYNI 

Nakresli zátiší, kout kuchyně, inspiraci můžete nalézt v přiloženém videu 

Technika: stínování tužkou, fixem, propiskou, tuší, formát A3 

 

Úterý 5.ročník 

ZÁTIŠÍ KAM SE PODÍVÁŠ 

Podívejte se na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ a 

vyplňte test, jak jsi byl pozorný při sledování. Příloha P.2 

NAŠE SNÍDANĚ, VEČEŘE 

Nakresli zátiší složené z předmětů vaší snídaně nebo večeře, inspiraci můžete nalézt v přiloženém 

videu 

Technika: stínování tužkou, fixem, propiskou, tuší, formát A3 
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https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ
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Středa 6.ročník 

CESTA Z LESA 

V předešlém úkolu Návrat k přírodě jste měli nakreslit nalezenou přírodninu - kůry stromů, semene, 

květin a zachytit charakteristickou texturu přírodniny a teď vás bude čekat Cesta z lesa, kdy navážete 

na vaše kresby, které zjednodušíte, stylizujete, převedete do geometrické abstrakce. Kresba v 

plochách a čistých linií. Zkuste více variant (na každou předešlou vytvořenou skicu) na A4 a 1 nejlepší 

převeďte na A3 

Technika: černou tuší nebo černým fixem 

ZÁTIŠÍ KAM SE PODÍVÁŠ 

Podívejte se na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ a 

vyplňte test, jak jsi byl pozorný při sledování. Příloha P.2 

 

Středa 7.ročník + 1.r. II.st 

Pátek 7.ročník 

Pokračujte dále v realizaci předešlého tématu s um. směrem. Je ale nutné průběžnou činnost 

konzultovat a zaslat foto mi na email. Jako absolventi jste bohužel zatím nikdo svou práci 

nekonzultoval, prosím, bylo by dobré to změnit. 

/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./ 

ZÁTIŠÍ KAM SE PODÍVÁŠ 

Podívejte se na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ a 

vyplňte test, jak jsi byl pozorný při sledování. Příloha P.2 

1. úkol - realisticky propracované zátiší, A3, kresba tužkou 

       2.    úkol - zjednodušené až abstraktní pojetí zátiší, A3, vodovky, tempera, malba 

 

Čtvrtek 1.ročník II.st. 

Pokračujte dále v realizaci předešlého tématu s um. směrem. Je ale nutné průběžnou činnost 

konzultovat a zaslat foto mi na email. Bohužel jste zatím nikdo svou práci nekonzultoval, prosím, 

bylo by dobré to změnit. 

PIET MONDRIÁN 

- nastudujte si vše o vybraném umělci a při své tvorbě se inspirujte hlavně jeho tvorbou Kompozic se 

žlutou, modrou, červenou. Viz příloha níže P.1 

https://www.youtube.com/watch?v=QcZK2gO64T0&list=PLt79MeVhoLJIN0kBJAJqXnwvQPviVKyXJ
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BOOGIE-WOOGIE P. MONDRIÁNA 

Převeďte plánek města, mapu nebo letecký pohled na krajinu města do barevných čistých ploch a 

linií inspirovaných P. Mondriánem.  Pohrajte si s barevnou kompozicí, barvy nemusí odpovídat reálné 

mapě ba naopak využijte čistých, základních a doplňkových barev jako P. Mondrián ve své tvorbě. 

 

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

benisova@zuszb.cz  

 

 

Příloha P.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha P.2   ZÁTIŠÍ KAM SE PODÍVÁŠ - kontrolní test 

mailto:benisova@zuszb.cz

