
Přijímací zkoušky ZUŠ 2020 – zadání úkolů pro výtvarný obor 

A) Zadání pro děti ve věku 5 – 10 let  
 
Úkolem bude na formát A4 nakreslit a vybarvit obrázek na téma pohádky: 
PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA - pohádku si děti mohou poslechnout na tomto odkazu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hOYnPFqjRVM&t=2s 
 
Na obrázku by měla být minimálně  jedna postava (může jich být víc) a minimálně jedno zvíře - např. 
princ a pták... 
Na obrázek děti mají hodinu, kdo chce déle, nevadí, ale neměla by to být práce za 5 minut hotová.  

Na začátku upozorněte děti, že je třeba pracovat i na pozadí, a že hlavní motivy by měly být 
dostatečně velké.  

Po vyslechnutí pohádky si můžete společně shrnout děj, pak už, prosím, do práce dítěte 
nezasahujte. 
Barvy použijte jakékoliv, nejlépe pastelky nebo fixy. 

 
 

B) Zadání pro děti ve věku 11 let a starší 
 
Prvním úkolem je na formát A4 nakreslit a vybarvit obrázek na téma pohádky:  O PALEČKOVI - 
pohádku si děti mohou poslechnout na tomto odkazu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WTROoOxa4l0 
 
Zadání: na obrázku by měla být minimálně! jedna postava, zvíře vítáno. 
Hlavní motiv by měl být dostatečně velký. Je možné použít i písmo. 
Nezapomeňte na pozadí. Práce na obrázku může být na hodinu, bude-li potřeba pracovat déle - je to 
v pořádku. 
Barvy - jakékoliv, můžete použít i omezený počet barev nebo vybarvit pouze část obrázku, zbytek 
černobíle, je to na vás. 
 
Druhým úkolem je na formát A4 tužkou nakreslit jakýkoliv hrneček s ouškem a pokuste se ho 
vystínovat. Hrníček by měl být přes celý formát, pravděpodobně budete trochu zvětšovat. Tužku 
nerozmazávejte prstíkem! Také prosím o stín vržený hrnkem. Je to práce asi méně než hodinku. 
Pokud vás to baví, můžete udělat celé zátiší - k hrníčku přidat sušenku, větvičku... 
 
Do práce dítěte nezasahujte. 

 

Pro všechny: 

Vyberte dalších 5 výkresů - nejlépe takových, které dítě samostatně kreslí (modeluje) doma a ne pod 
vedením učitele!  

Všechny obrázky čitelně podepište a z přední strany vedle jména zapište věk dítěte.  

Všech 6 – 7 výkresů naskenujte či vyfoťte a zašlete v příloze na e-mail prijimacky@zslibeznice.cz. 

Následně (nejpozději do 5. 6. 2020) e-mailem obdržíte pořadové číslo, pod kterým bude do 19. 6. 2020 na 
webu ZUŠ (https://www.zslibeznice.cz/zakladni-umelecka-skola) zveřejněn výsledek zkoušky. Na stejném 
místě také naleznete pokyny pro zákonné zástupce přijatých žáků. 
 


