
 

Pracovní list pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

Vítáme vás na výstavě, která má zvláštní název. Víš, co znamená rčení „hodit někomu rukavici“? Pochází z dob rytířských 

dobrodružství. Když chtěl jeden rytíř druhého vyzvat na souboj, hodil po něm rukavici. Pro Michala Cihláře, 

umělce – grafika, je důležitá VÝZVA. Svou růžovou rukavicí symbolicky vyzývá návštěvníky výstavy, aby se 

pozorně dívali a rozmlouvali s ním o tom, jak on sám chápe umění…. 

 

 ● Na výstavě objevíš skutečné zátiší s růžovou rukavicí. Podle                

     něj Michal Cihlář vytvořil grafický list. Najdi ho a zjisti, jakou     

     techniku autor použil? …………………………………………………………   

● Víš, jaký je rozdíl mezi kresbou a grafikou? ………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………… 

Linoryt patří mezi grafické techniky tisku z výšky. Předlohu - 

kresbu i písmo, je třeba přenést na podklad stranově obráceně. 

K opracování lina slouží nožíky, dlátka či žlábková rýtka různých 

velikostí a profilů. Vyryté předloze se říká matrice.  

● V jedné části výstavy najdeš pracovní stůl Michala Cihláře. (Běžně stojí u něj v ateliéru). Pro tuto příležitost ho autor 

uklidil a přivezl do výstavní síně. V jednotlivých zásuvkách jsou ukryté matrice – prohlédni si je a zjistíš, která místa 

s naválenou barvou se otisknou na papír. Ta vyrytá, nebo ta, co zůstanou?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

● V názvu výstavy je slovo „zátiší“. Co podle tebe znamená? …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● Michal Cihlář sestavil několik zátiší, která ještě nestačil vyrýt do lina a vytisknout. Najdeš je ve výklencích po levé straně 

střední části výstavní síně. Každé z nich skrývá příběh – vymysli si ten svůj k zátiší na fotografii: 

 

……………………………………………………………………………………                                                                                                          

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rydla&action=edit&redlink=1


 

● Po pravé straně střední části výstavní síně jsou naopak zátiší, která autor již převedl do grafiky – barevného linorytu. 

Od svých skutečných předloh se však v některých drobnostech liší. Umíš se pozorně dívat a máš dobrou paměť? Najdi 

podle vytištěného linorytu skutečné zátiší a porovnej rozdíly: 

 

Rozdíly se skutečným zátiším ve vitríně: …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

● Kromě volné tvorby se Michal Cihlář věnuje také ilustracím pro noviny a návrhům známek. Na výstavě najdeš linoryt 

s názvem PREZIDENTI. Poznáš všechny tváře? Která z nich k prezidentům nepatří?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Víš, v čem se liší matrice od tisku?   

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 


