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23. 3. 2020 - Zadání pro skupinu PO1 

“ Mechanické zvíře “ 

Někteří z vás si možná pamatují, jak jsme nedávno obkreslovali různé nářadí a vytvářeli kutilské zátiší. 
Střídali jsme tenkou a tlustou linku a do obrázků pak kreslili různé vzory. Pro ty, kteří na hodině nebyli, 
vůbec nevadí. Ostatní můžou své zkušenosti naopak využít. 
Co je mechanické zvíře: Je to zvíře – stroj (podobně jako auto, jeřáb nebo pračka), které ke svému 
životu a pohybu potřebuje vnitřní zařízení. To je něco, co jím bude otáčet, naklápět, pohybovat, možná 
i mluvit. Má v sobě spoustu koleček, šroubků, gumiček, drátků a dalších věcí, které spolu tvoří právě 
ten mechanismus. Zkuste si dnes vymyslet vlastní mechanické zvíře. Může to být stroj, který jste 
někde viděli nebo si vymyslete vlastní. I zvíře může být jak váš skutečný domácí mazlíček nebo zvíře 
vymyšlené.  

Připravte si: Tužku, pastelky, papír a jakékoliv věci, které najdete, dají se na papír obkreslit. Fantazii 
se meze nekladou. 
 

 

My jsme doma našli zhruba toto. Vyberte si jednu větší věc a začněte obkreslovat obyčejnou měkčí 

tužkou. K větším částem postupně přidávejte ty drobnější. 

 

Nezapomeňte na správné držení tužky. 



 

 
 

začít třeba takto. Návod použijte jen jako inspiraci.  

 

 
 

Ne, že to uděláte úplně stejně :) 

 



 

Až budete mít obkresleno, vše co jste chtěli, dokreslete si obrázek "od ruky" jak potřebujete. Můžete 
linky ještě obtáhnout např. černým fixem. 

 

Pak použijte nejlépe pastelky. Obrázek může mít i bílá místa, ale nezapomeňte na pozadí. Snažte se 
pokreslit co největší plochu papíru. Nakonec, si šikulové po sobě 

vše krásně uklidí. Jak ve škole, tak doma :) 

 

Až se vám dílo podaří, můžete mi fotky svých výtvorů poslat na email: krhankova.alena@zus-
slunna.cz.  

 

Budu se na ně těšit a vytvoříme pro vás galerii obrázků na webu školy, abyste se mohli podívat, jak 
se dařilo také vašim spolužákům. 
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23. 3. 2020 - Zadání pro skupinu Po2, Út1, Út2, St1, St1 

 

“ Škola budoucnosti “ 

 

nakreslete libovolnou technikou na formát A4 (1 a více kusů), Vaši „ představu o škole budoucnosti “. 

Děti (do 10 let) představte si, že otevíráte dveře školy svých snů a vytvořte její obraz či komiks (3-6 

oken), formou kresby (tužkou, tenkým fixem, pastelkami či fixy), malby (vodovkami, temperami či 

akrylem) či koláže (kombinace lepených papírů, kresby či malby). 

Děti (10 – 17 let) představte si, že otevřete internetovou stránku „ školy budoucnosti „ s virtuální 

výukou a zkuste navrhnout její ideální podobu (např. druh výuky, prostředí či učební pomůcky). 

Záměrně Vám zcela nepopisuji, jak u práce postupovat, ale nabízím k inspiraci koláž s obrázky, 

odkazy na jednotlivé web stránky, obrázky a videa. Jde o to, aby Vaše vize budoucnosti byly opravdu 

originálními myšlenkami, ale i postupy. V ideálním případě můžete pouze zapojit svoji fantazii, která je 

úplně to nejcennější, co máme. Zde najdete výše zmíněné linky: 

https://www.youtube.com/watch?v=5SIhlWFAJWk 

https://www.youtube.com/watch?v=lnYNpUlgJ5g 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrqedm2yrJQ 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=future%20school%20architecture&eq=future%2

0school&etslf=3328&term_meta[]=future%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=school%7Cautocompl

ete%7C0&term_meta[]=architecture%7Cautocomplete%7C0 

 

Své obrázky vždy, prosím, označte čitelně tužkou svým jménem, příjmením a zkratkou skupiny, kterou 

navštěvujete (Po1, Po2, Út1, Út2, St1, St2). 

Své práce nafoťte smartphonem nebo nascenujte a pošlete mailem své paní učitelce:  

krhankova.alena@zus-slunna.cz.  

lejskova.adela@zus-slunna.cz 

Budeme se na ně velmi těšit a doufat v brzké shledání. Zdravíme Vás. MgA. Alena Krhánková a MgA. 

Adéla Lejsková Rašková 
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