
Úloha na týždeň od 12. apríla do 18. apríla 2021 

Zadanie: Ilustrácie k rozhlasovým hrám 

Tento týždeň si vyskúšame prácu ilustrátorov.  Žiaci literárno-dramatického odboru pracujú na troch 

rozhlasových hrách, preto žiakov výtvarného odboru prosíme o ilustrácie. 

Dôležité je, aby kresby boli pôvodné, nesmú kopírovať akékoľvek iné, akékoľvek známe ilustrácie! 

1. MUF A PUF – Slovenská kreslená rozprávka o zážitkoch dvoch nezbedných kocúrov.  

 
Ilustračné foto 

    
 

Inšpirujte sa iba živými mačkami alebo si popozerajte ich fotografie na web stránkach! 

 

2. PRINCEZNÁ Z INÉHO SVETA – príbeh o dievčati menom Ali, ktorá rada kreslí, jedného dňa 

objaví čarovnú ceruzku Klami.  Ali si nakreslí čarovný svet, do ktorého sa utieka pred mamou, 

učiteľmi a spolužiakmi.  

 

Inšpirujte sa iba živými bytosťami, skúste si predstaviť, že vy ste princezné a nakreslite seba aj 

s čarovnou ceruzkou ako si kreslíte si svoj čarovný svet! 

 
Ilustračné foto 

 

     
 

 

3. KDE VYVIERA VIETOR – táto rozhlasová hra sa odohráva na ostrove Východného Frontu, kde 

je vietor pre všetkých všetkým. Žijú tu normálni ľudia, ale aj lepusoidi (napoly ľudia/zajace). 

Žiaci tu majú v školách hlavný vyučovací predmet lietanie. „To by bol život ísť si miesto hodín 

matematiky zalietať .“ 

               Vymyslite si človekozajaca a nakreslite ho ako lieta! 

               Opäť to nesmie byť žiadna prevzatá ilustrácia! Poprezerajte si skutočného zajaca – ak máte 



      takú možnosť, alebo si ho dôkladne naštudujte na foto na web stránkach.  

 

Ilustračné foto 

     

 

Milí žiaci, vašou úlohou bude vybrať si jednu z vyššie uvedených tém rozhlasových hier a nakresliť 

ilustračný obrázok. Nechajte naplno pracovať predstavivosť a dajte týmto rozhlasovým postavám ich 

skutočnú podobu.  Najlepšie práce budú použité ako ilustrácie k rozhlasovým hrám, v ktorých budú 

účinkovať vaši spolužiaci herci. 

Materiál:  

Tvrdý výkres, podľa možností akvarelový papier (ak oslovíte svojich pedagógov, radi vám ho na 

dohodnutom mieste podajú), žltá alebo pomarančová ceruzka – pastelka, ktorou budete kresliť 

základnú kresbu (miesto ceruzky) a akvarelové farby a štetce (kto ešte od nás nemá, môže si u svojho 

pedagóga vyzdvihnúť). 

Úloha je určená pre všetkých žiakov výtvarného odboru! 
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