
ÚKOLY PRO ŽÁKY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE VÝTVARNÉHO OBORU 

4.5.-17.5. 2020 

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

 

Pondělí 1.-2.ročník 

Úterý 3.ročník 

 

TAJEMSTVÍ UKRYTÁ VE STÍNU 

Jakmile vysvitne sluníčko, můžete pozorovat stíny, které dopadají třeba v pokoji na stůl, koberec a 

předměty kolem. Jsou všude kolem nás a my se na ně teď více zaměříme. 

Vaším úkolem bude najít tvarově zajímavé věci, hračky a vytvořit pomocí jejich stínů zajímavou 

kompozici, nějaký děj, příběh či pohádku. Kdy obyčejný stín se promění v realitu. Poskládejte si 

alespoň 3 papíry A3 na šířku vedle sebe a vytvořte si dlouhý pruh, na kterém budete kreslit obrysy 

stínů vašich hraček. V dalším kroku bych byla ráda, když byste uvolnili svou fantazii, vymysleli a 

domalovali siluetám zajímavé pozadí a zaplnili tak zbylou celou plochu. Můžete kombinovat 

stínovanou kresbu s malbou. 

Technika: libovolná – fixy, tužka X vodovky, tempera, pastelky 
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Úterý 5.ročník 

Středa 6.ročník 

 

ORNAMENT ŠTĚSTÍ – MANDALA MĚSÍCE KVĚTNA 

Tentokrát budu chtít fotografii od všech!! 

Vytvořte doma nebo venku na zahradě ornament – mandalu štěstí z materiálů, které najdete doma 

nebo venku. Nemusí to být nutně přírodniny, můžete využít materiál běžně dostupný doma nebo 

netradiční (jako těstoviny, kancelářské sponky, nitě, lega, mušle, atd), nebojte se je kombinovat. 

Inspiraci můžete najít i na tomto odkazu https://pin.it/6aTudgu   

Po seskládání vyfotografujte a pošlete na email benisova@zuszb.cz  

           

 

Středa 7.ročník + 1.r. II.st 

Pátek 7.ročník 

 

GRIFONÁŽ ANEB FANTAZIE UKRYTÁ V NÍ        

Taky se vám někdy stává, že jste z učení tak unavení, že už vám to vůbec nemyslí? Únava 

není sice příjemná, ale může to být ta pravá chvíle na automatickou kresbu!  

Vašim úkolem č.1 bude, nechat ruku pracovat bez jakéhokoliv plánu. Ať kreslí úplně bez 

spojení s hlavou! Takto vzniklým kresbám se říká automatické kresby nebo grifonáže. Na 

papír A3 tužkou nebo černým tenkým fixem vytvořte obrázek z čar nebo bodů. Neplánujte 

dopředu, jak má obrázek vypadat, pouze bez přemýšlení kreslete jednu linii vedle druhé. 

Vznikat mohou různé tvary, květy, vlny, krajiny. Nechte se překvapit! Vzniklý obrázek 

pojmenujte. 

 Úkolem č.2 bude Vaši kresbu barevně, spontánně vybarvit pastelkama. Vytvoříte tak 

relaxační kresbu, při které si Váš mozek může odpočinout a připravit se tak na další téma.                                                      
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TŘETÍ ROZMĚR 

Vašim dalším úkolem bude vytvořit objekt – sochu, kterou pojmenujete. Jako materiál použijte to, co 

doma nebo venku najdete a čeho máte hodně např. kostky cukru, krabičky, špejle, sirky nebo ruličky 

od WC papíru, stavebnici od mladších sourozenců, šišky, větvičky, atd.  

Můžete lepit, stříhat, šít, pracovat s drátem a nebo jen třeba skládat, ale musí to být prostorová věc, 

třeba i závěsná, a pak mi zaslat na email foto Vašeho objektu – sochy. Inspiraci najdete i na tomto 

odkazu. Doporučuju shlédnout! 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12509952613-pruvodce-vytvarnym-

uzemim/418235100141003-kristof-kintera/ 

 

Čtvrtek 1.ročník II.st. 

 

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. a vyplňte test, jak jste byli pozorní při sledování. 

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

       2.    úkol - abstraktní pojetí zátiší, A3, vodovky, tempera, malba, koláž 
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PROSÍM VŠECHNY O DONESENÍ PRACÍ NA PRVNÍ HODINU, KONZULTACE JSOU 

MOŽNÉ PO EMAILU  benisova@zuszb.cz  
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