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DVOUÚBĚŽNÍKOVÁ PERSPEKTIVA
Úkoly:

1. Dokresli za pomoci dvouúběžníkové perspektivy barevné kvádry na
obrázku.
2. Posuň předešlý úkol do reálného prostředí města. Vymysli geometrickou
kompozici připomínající domy na ulici. Využij znalostí dvouúběžníkové
perspektivy. Domy zjednoduš do kvádrů a krychlí, které se prostupují.

UKÁZKA POSTUPU
1. Dokresli za pomoci dvouúběžníkové perspektivy barevné kvádry na
obrázku.

Obrázek, který předkládáme vytištěný žákům k dokreslení.

2. Posuň předešlý úkol do reálného prostředí města. Vymysli
geometrickou kompozici připomínající domy na ulici. Využij znalostí
dvouúběžníkové perspektivy. Domy zjednoduš do kvádrů a krychlí,
které se prostupují.

Příklad obrázku, který promítneme žákům.

Metodický pokyn
1. úkol
1. Žáci si připraví rýsovací pomůcky.
2. Každý žák dostane předlohu, do které bude zakreslovat kvádry
v dvouúběžníkové lineární perspektivě.
3. Jedna až dvě stěny kvádru jsou definované. Každý v jiné barvě.
4. Žák pomocí pravítka dokresluje zbylé stěny objektů, tak aby se sbíhaly
v daném úběžníku.

2. úkol
1. Žák si připraví rýsovací potřeby a čtvrtku o formátu A4.
2. Kreslí geometrickou kompozici města za pomoci dvoubodové
perspektivy.
3. Na čtvrtce si zakreslí horizont, nejlépe v horní polovině papíru. Na něj si
umístí dva úběžníky, dostatečně daleko od sebe.
4. Následovně postupuje žák jako v předešlém úkolu, ale již komponuje a
přemýšlí sám.
5. Nakreslí si první čelní linii kubického tvaru a od něj táhne pravý bok do
pravého úběžníku a levý bok do levého úběžníku. Vertikální úsečky, které
tvar uzavírají, jsou kolmé k základní rovině stejně jako první nanesená
čelní linie.
6. Žák postupuje od jednoduchého tvaru až po pletence celého města.
7. Pro lepší pochopení promítáme ukázku tohoto úkolu na promítací plátno.
(Případně ji předložíme vytištěnou).
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