
Zadání skupina I. pondělí 16. 3. 2020 a skupina II. čtvrtek 19. 3. 2020 

Jelikož s virtuální výukou začínáme, máte tento týden stejný úkol - nakreslit/namalovat obrázek na téma 

PANIKA. 

 

Panika je sociálně psychologický jev, který se dá charakterizovat spontánním, nekorigovaným chováním 

lidí, u kterých došlo k porušení duševní rovnováhy. Typickými příznaky paniky jsou: 

iracionální (rozumem nepochopitelné) chování 

převaha emocionální složky rozhodování jednotlivců/davu, tedy snížení rozumové kontroly chování 

tendence k extrémním reakcím 

Paniku vyvolává nedostatek informací, uvnitř určité skupiny, což ve spojení s extrémním napětím či 

očekáváním, může nabýt někdy i formy davové psychózy.  

 

Zamyslete se nad tím, jakou máte zkušenost s tímto fenoménem - jestli jste viděli "paniku" v poslední 

době ve zprávách, nebo v nějakém (třeba katastrofickém) filmu, popřípadě jak si takovou paniku vy 

osobně představujete. 

Co je pro paniku typické? Davy? Zmatek? Agrese? Nepřehlednost situace? Policie? Armáda? Toaletní 

papír? 

Tento obraz ve vaší hlavě přeneste na papír. Volbu techniky (kresba/malba) a velikost papíru nechám na 

vás (nemohu vám poskytnout školní materiál, takže budete muset použít to "co dům dal"). 

Váš obraz může znázorňovat buď konkrétní situaci, nebo (protože jak je psáno výše jde o silně 

emocionální stav) může jít o „snovou vizi“, nebo dokonce o abstraktní obraz. Důležité je, aby obraz u 

diváka sám o sobě vyvolával pocit paniky, aniž by bylo potřeba obraz vysvětlovat... Můžete si to 

představit tak, že máte nakreslit/namalovat obraz na plakát k filmu "PANIKA". Když kolem takového 

plakátu pak půjdu, musí mi být při pohledu na obraz plakátu jasné, že je film o panice, aniž bych si četl, 

co je na plakátu napsané... 

 

Hotové práce nafoťte a zašlete buď na Messenger (FB), nebo na email knitl@zus-zabreh.cz. Pokud se 

chce někdo pochlubit, nebo ho zajímají reakce spolužáků, může svůj obraz připíchnout rovnou na 

timeline (FB) . Termín odevzdání je pro pondělní skupinu do neděle 22. 3. a pro čtvrteční skupinu do 

středy 25. 3. 

 

S pozdravem  

Jan Knitl (m)učitel výtvarky ZUŠ Zábřeh 

 

 

 


