Úloha pre žiakov na týždeň od 8. do 12. februára 2021
Zadanie: Písmo
Tento týždeň bude mať kreatívne zadanie niekoľko vrstiev. Spoločne sa pozriem na súčasný
spôsob komunikácie a rôzne podoby písma.
Dnes možno viac ako inokedy komunikuje v online priestore, kedy písané slovo dokážeme
nahradiť formou piktogramu – kresleného obrázku, ktorý symbolickým spôsobom zastupuje
pracovnú činnosť, ale najčastejšie vyjadruje naše pocity a aktuálnu náladu a preto ich voláme
emotikony.

Prvá ulóha: Správa
Vytvoriťe správu alebo list a nahraďte slová emotikonmi, ktoré používate pri písaní správ na
sociálnych sieťach a na Vašich mobilných telefónoch. Správu nepíšte elektronicky, ale ručne. Pokúste
sa vytvoriť i vlastné emotiky a zástupné symboly. Ak by ste mali problém emotikon vymyslieť
pomôžte si písaným slovom.
Pošlite takúto správu Vašim kamarátom a známym poštou. Bude zaujimavé sledovať či Vašemu
šifrovanému jazyku budú rozumieť.
Technika: kresba
Materiál: papier (linajkový zošit) A4, farebné ceruzky a fixky

Druhá úloha: Iniciála
Iniciálka (z latinského initium "začiatok", zo slovesa in-IRE, "vojsť, vstúpiť") je prvé písmeno slova,
ktoré je výrazne odlíšené od ostatného textu veľkosťou, farbou alebo tvarom, niekedy (hlavne v
rukopisoch, ale aj v starších publikáciách ) vybavené aj iluminácií. Obvykle býva na začiatku stránky,
kapitoly alebo odseku. zdroj wikipédia

Podobne ako to poznáte z historických kníh pokúste sa aj vy vytvoriť vlastnú inciálu z písmena vášho
krstného mena. Inšpirujte sa svojim najbližším okolím a vecemi, ktoré Vás najviac charakterizujú.
Skúste vytvoriť ilustráciu – príbeh na spôsob autoportrétu.
Technika: kresba, maľba, koláž
Materiál: papier formát A5, fixky, vodové farby, farebné ceruzky, farebné papiere

Tretia úloha: Abeceda
Posledná úloha je zameraná na vytvorenie autorskej abecedy. Pokúste sa čo najkreatívnejším
spôsobom spracovať jednotlivé písmená abecedy. Dôležité bude, aby ste si zvolily motív z akého
chcete výchádzať. Inšpiráciu možete čerpať z prírody, zo sveta zvierat a hmyzu. Môžete pracovať

z predmetmi, ktoré každý deň používate alebo so svojim vlastným telom. Polohovaním svojho tela sa
pokúsite vytvoriť jednotlivé písmená abecedy, ktoré budete fotografovať.
Technika: kresba, maľba, koláž, fotografia
Materiál: ceruzka, farebné ceruzky, fixky, vodové farby, predmety, oblečenie, hračky, stavebnice,
vlastné telo

