
První úkol

Spočítejte doma vlastní obrázky. Rozdělte je podle techniky i data 
zpracování a okódujte! Kódy volte podle sebe – písmena nebo číslice 
musí sledovat určitou logiku. Vytvořte si tak katalog všech prací!

druhý úkol

Už jste někdy slyšeli nebo se dokonce účastnili nějaké aukce neboli 
dražby? Prodávaný objekt má vyvolávací cenu a zájemci mohou při-
hazovat libovolné částky až do té doby, než některý z příhozů již ni-
kdo další nepřevýší. V takovou chvíli dražitel vyhrává a nese si nákup 
domů. Zahrajte si na takovou aukci doma s rodinou! Do dražby každý 
přineste něco dobrého, co jste uvařili nebo upekli. Platidlem vám mo-
hou být třeba domácí práce. Tak třeba třikrát vynést koš za lívance, 
kdo dá víc? 

třetí úkol

Na grafiku jsou zapotřebí speciální pomůcky. Kreslí se, ryje se, tiskne 
se z výšky, z hloubky… Vy si ale můžete vyzkoušet docela jednoduchý 
tisk doma. Vezměte si kousek polystyrenu (třeba podklad od bale-
ných potravin) a vyryjte do něj tužkou jednoduchou lineární kresbu. 
Ve videu nám Jiří ukazuje dřevořez Paula Gauguina. Zkuste udělat 
jeho reprodukci. Vyrytou destičku pak natřete opatrně plochým 
štětcem a akrylovou barvou, přiložte na ni papír, vyhlaďte a tisk je 
hotový!

čtvrtý úkol

Co všechno se může odehrávat uprostřed noci v takovém Poštovním 
muzeu? Co se tam nachází za předměty? Jsou živé? Představte si je, 
nakreslete, vystřihněte a rozpohybujte! Zahrát si můžete loutkové 
divadlo se zajímavými obrovskými známkami či razítky. Vytvořit 
můžete animované video formou tzv. stop motion – tedy za sebou 
jdoucích fotografií, kdy předmět po každém drobném pohybu vyfotíte 
a fotografie následně poskládáte za sebe. Na animovaná videa exis-
tuje mnoho jednoduchých aplikací!

Tvořivé úkoly k videu Mezi námi obrazy



Pátý úkol

Na konci videa nám Jiří představuje obraz od Francisca Goyi. Je na 
něm znázorněn španělský šlechtic zápasící s býkem. Takovéto býčí 
zápasy se sice stále ještě na světě pořádají, postupně ale kvůli týrání 
zvířat tento sport zakazují. Pokuste se obraz vytisknout a formou 
koláže (na místo býka) dosadit fotografii nějakého běžného denního 
předmětu. Takový obrázek můžete vystřihnout v novinách nebo časo-
pisech. Šlechtic zápasící s vrtačkou? Se zubním kartáčkem? To už je 
na vás!


