
 

      Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“ 

          26. 2. – 22. 5. 2016 
 

Výstava byla připravena ve spolupráci            

s Národní galerií v Praze v rámci festivalu 

Smetanovské dny. Je členěna do čtyř kapitol, 

které představují různé varianty zobrazení 

přírodních živlů, vždy na základě vztahu 

člověk a příroda, jednota nebo protiklad.  
 

    Pracovní list pro školy a veřejnost připravily Marcela Štýbrová a Veronika Popelková 

 

1.                                                         

                                                 Co ti připomíná tento výjev?  …………………………………… 

 

                                                      S jakým živlem ho můžeme spojit? ……………………………  

 

 

 

2. Dle detailu z prvního úkolu najdi ve výstavě obdobná zobrazení daného přírodního 

    jevu. Vypiš si nalezené obrazy a jména jejich autorů: 

    ▶ …………………………………………………………………………………………………………………  

    ▶ ………………………………………………………………………………………………………………… 

    ▶ ………………………………………………………………………………………………………………… 

     

3. Které jsou nejznámější sopky v Itálii?  Doplň název a spoj se správným místem, 

    zakresli do mapy:  
 

 

 

  E - - - Neapolský záliv 

 

  V - - - - Pádská nížina 

    východní pobřeží Sicílie 

 

 

 

 Aktivita těchto vulkánů trvala v průběhu celého 19. století; byly populárním motivem nejen pro italské  

malíře a grafiky. Atmosféra výjevů odkazuje víc k fantastickému divadlu než k hrozícímu nebezpečí.   

 

4. Najdi na výstavě plastiku Ladislava Šalouna „ Alegorie ohně“. Co nebo kdo je zde  

    alegorickým zobrazením tohoto živlu? ………………………………………………………………… 

    K jakému účelu byla plastika vytvořena?  ……………………………………………………………… 

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

 

ALEGORIE – česky „jinotaj“, je nepřímé, skryté zobrazení. Pravý význam díla je ukryt v symbolu. 

 

 



 

5. Co je společným jmenovatelem těchto obrazových výřezů? ………………………………………. 

    Najdi ve výstavě obrazy, ke kterým náleží, vypiš si jejich autory i názvy. 

 

   a)                                                                     b) 

 

 

 

 

 

 

          ......................................................            ........................................................ 

   c)                                                                      d) 

 

    

 

 

 

 

          ......................................................      ........................................................ 

    

    Jeden obraz se ostatním vymyká. Čím? ……………………………………………………………….  

    V jakých situacích je v jednotlivých obrazech zachycen člověk? 

    a)…………………………………………………  b)………………………………………………………… 

    c)…………………………………………………  d)………………………………………………………… 

 

 

6.  Najdi na výstavě střelecký terč a napiš, jakou katastrofu připomíná: …………………………. 

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

     Je tato událost zachycena ještě na jiném obraze? Jakou technikou? …………………………… 

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

 

 

7.  Který živel způsobil tuto zkázu na fotografii? ………………………………………………………. 

     Jaké konkrétní místo je zde zachyceno? ……………………………………………………………… 
  

 Prohlédni si filmovou projekci a vypiš další  

 konkrétní místa, která poznáš: 

  

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

  
 

 

 8. Jak se jmenuje časopis, ve kterém byly v 19. století zobrazovány reálné katastrofy? 

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


