
1. Inspirujte se názvy publikací z cest, které Zikmund s Hanzelkou 
vydali mezi lety 1952 a 1969, a nakreslete, jak by podle vás 
vypadala obálka těchto knih. 

Afrika snů a skutečnosti, S československou vlajkou na Kilimandžáro, Tam za řekou je Argentina,  
Přes Kordillery, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány, Jižní Amerikou, Obrácený půlměsíc, Světadíl pod Himálajem.

2. Miroslav Zikmund po rodičích podědil vášeň pro zaznamenávání událostí do deníku. První pochází z roku 
1925, kdy mu bylo šest let. Deníky si vedl na všech expedicích, zápisky se později staly důležitým zdrojem 
informací pro knihy. Miroslav Zikmund často používal speciální písmo, které šetřilo místo a bránilo nepovo-
laným čtenářům v četbě deníků.

A teď je řada na vás. Zaznamenejte kresbou svůj den, např. váš oblíbený den z posledních prázdnin, a napiš-
te k němu popisek nebo zprávu vaším vlastním tajným speciálním písmem.

3. Slavný cestovatel také rád kreslil a ani v jeho denících tyto kresby nechybí. Zajímal se hlavně o různé  
dopravní prostředky. 

Zikmund s Hanzelkou prozkoumávali neznámá místa na Zemi s automobily značky Tatra. Nakreslete, jakými 
dopravními prostředky byste se dnes vydali na cestu do neznáma. Třeba i mimo naši planetu.

4. Cestovatelé Zikmund a Hanzelka procestovali celou Afriku. Ta může být ale také pěkným bludištěm! 

Vyjděte z Google mapy Afriky, zadejte si mapu „veřejné dopravy” a sledujte, v jakých oblastech je síť silnic 
hustá a v jakých naopak nevede vůbec. Všimněte si, že některé cesty nepokračují! Jak z takového bludiště 
ven? Vyberte si určitou část a hravou formou zkuste zpracovat návrh bludiště – někde cesty končí, někde se 
točí dokola, ale jen jedna je správná! Start a jasný cíl!  

5. Prohlédněte si tvar kreslicí plochy. Jak byste tvar pojmenovali matematicky? Z jakého celku výseč  
vychází? 

Zamyslete se nad jednotlivými zeměmi světa – je nějaký stát, který se tvarově podobá kreslicí ploše? 

Vymyslete si vlastní zemi, která se vejde přesně do tohoto tvaru – kde má hory, jak protékají územím řeky? 
Kde je    hlavní město? Zakreslete mapu vašeho státu! Pracovat mohou jednotlivci na jedné 
menší       mapě nebo třída na celé kreslicí ploše. (kruhová výseč / 90° – čtvrtkruh, např. Egypt) 

       6. Najděte si mapu cest a silnic Egypta a pokuste se překreslit na kreslicí 
    plochu její podobu. Kudy vede řeka Nil? Kudy hlavní a největší cesty a proč? 
              Kde se nachází hlavní město? Jaká je v tomto státě vegetace, jaký terén? 

    

Panel a kreslicí plocha na Jiráskově náměstí v Plzni. 
Náměty na tvoření s dětmi – na motivy cest Miroslava 
Zikmunda a Jiřího Hanzelky:

KRESLICÍ PLOCHA NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI



7. Z + H putovali v letech 1947 až 1950 ve velikém osobním autě československé výroby, v Tatře 87. 

Zkuste si představit, jak taková dodávka nebo osobní auto v těchto letech vypadalo, 
a nakreslete jej. Co všechno muselo uvnitř mít, aby v něm mohli dva lidé bydlet? 
Jak vypadají obytná auta dnes? Poté si zkuste na internetu najít přesnou 
podobu Tatry 87 a porovnejte ji se svými kresbami. 

         8. Později Tatru 87 vystřídala Tatra 805. V čem se 
           lišily? Nakreslete je obě na kreslicí plochu 
               a nechte ostatní, aby hledali rozdíli mezi nimi.

9. Hrajete někdy deskovky? Zkuste si z kreslicí plochy udělat jednu velkou hru! Využít můžete klasiku  
Člověče nezlob se a jako figurky použít sami sebe. Hrací pole a hru ale můžete propracovat až do hry  
podobné Carcassonne! Znáte? 

Inspirujte se knihou Tam za řekou je Argentina od Z + H a vyrobte si z krabicových kartonů plán políček,  
která mapují, co všechno se pěstuje v Jižní Americe. Pravidla hry a těžby si upravte, zjednodušte nebo si  
vymyslete vlastní. Princip je jasný – vyhrává největší těžař a stavitel měst! 

10. Jaké zvíře byste rádi potkali na cestách? Nakreslete každý zvlášť své zvíře na plochu a pak spojujte ta, 
která se mohou potkat.  (Např. Může se potkat polární liška se zebrou v Africe?)

11. Vystřihněte si z papíru stejné kruhové výseče a poskládejte z nich nějaké zvíře. Pracujte ve skupinkách, 
zadání můžete zúžit např. počtem využitých čtvrtkruhů nebo zemí, ve které zvíře žije. Zvířata pak zvětšete  
a překreslete na kreslicí plochu. 

12. Z cest si všichni přivážíme různé předměty, fotky  
a videa na památku. I Z + H na cestách 
fotografovali a natáčeli, dokonce s technikou, 
se kterou už to dnes málokdo umí! A reportáží 
bylo přes 700! 

Vezměte své foťáky nebo mobily 
a pokuste se zdokumentovat den či kratší 
časový úsek v okolí kreslicí plochy. Co se 
tam dělo, kdo tudy procházel a proč? 
Sestavte ve skupinkách krátkou 
fotoreportáž (pásmo s pěti fotkami) 
a udělejte výstavu. 



13. Reportáž může být také animovaná. 

Vyznačte si jedno místo, ze kterého budete fotografovat kreslicí plochu (příp. využijte stativ) a kreslete  
příběh. Černá deska funguje jako tabule. Postupně mažte části či měňte obrázky. Každou změnu vyfoťte.  
Na konci všechny obrázky v počítači spojte v jedno video a je to!  

Animovaná reportáž nemusí být jen o dění před školou. Může třeba pojednávat o vaší prázdninové cestě, 
školním výletě nebo jedné obědové pauze. 

14. Reportáž může být dokonce i psaná. Zkuste napsat vlastní reportáž a potom ji použít pro vaše výtvarné 
tvoření.

Pokuste se sepsat krátkou zprávu o dění na Jiráskově náměstí a plánované proměně parku a klášterní  
zahrady. Každý za sebe svůj krátký text napište na papír, rozstříhejte po větách či slovech a sestavte slovní 
koláž. Tu pak přeneste na kreslicí plochu. Uměleckému směru, který v poezii a výtvarných dílech využíval 
písmo, se říká lettrismus. Zkuste křídou vytvořit takové lettristické dílo přímo na kreslicí ploše – pracujte  
se slovy z reportáže, měňte velikosti písma i font. Výsledek bude tak trochu dadaistický.  
Víte, co to znamená? 

(Informace o proměně náměstí najedete na webu jiraskovonamesti.plzen.eu; dadaismus – umělecký směr  
v 10.–20. letech 20. století; umělci vyjadřovali strach z války, díla byla zmatená, divoká, urážlivá, nenabízela 
smysl, východisko, dadaismus sklouzával až k nihilismu.)

Své kresby vyfoťte a pošlete nám je na e-mailovou adresu jn@plzen.eu. 
Nebo je sdílejte na sociálních sítích a označte je #kresliciplocha. 

jiraskovonamesti.plzen.eu

