
DÍVÁ SE TO  
 

Už se vám stalo že jste viděli něco, co ve skutečnosti nebylo to, co jste mysleli? To je dobře, 
protože to ukazuje, že na tom 1) vaše představivost není vůbec špatně:) no anebo 2) máte 
Pareidolii .  
Pareidolie je psychologický jev, při němž dochází k dotváření vnímaných neurčitých nebo 
nezřetelných podnětů ve smysluplné obrazy za pomoci fantazie. Typickým příkladem je 
rozeznávání tváří, zvířat a jiných objektů ve tvaru oblaků. (Wikipedie) 
 
Inspirací vám může být KEITH LARSEN: Americký ilustrátor a hudebník, který má oboje: 
představivost i to druhé. A díky tomu vznikají jeho kresby na základě obličejů, které vidí v 
předmětech. Píše k nim i krátké příběhy. 
 
Úkol: vyfoťte cokoli, co nemá obličej a přesto se to na vás dívá! Pojmenuje to anebo 
k tomu napište krátký příběh (další možnost -  s fotografií můžete i pracovat v počítači a 
upravovat ji). 
Výsledek odešlete jako google dokument. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pareidolie


               

Michael Chromý – Vykulenec       Věra Chalupová – Naštvaná Indka 

 

        
Lukáš Nevěděl 

 

      
David Lemon      Adam Mareček 



             
Davis Macek - speciální druh špionážníka,        Davis Scheer - Polyfémos 
který vypadá jako zásuvka a funguje jako  
zásuvka, ale také pozoruje okolí 
 

                        
Tomáš Kuchař –                                                              Johan Bébar 
Připomíná mi to Sida z doby ledové 
 

                                   
David Rexa        Tomáš Javora 
 



                                     
Sára Šmajsová – Tichý sluha    Sára Šmajsová – Můj plechový pes 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                     
Vojtěch Kocman               Tomáš Pavelka 

 

           
Tomáš Smetana     Sofie Ondráčková    

 

Když vcházím do dveří, 
připadá mi, že na mě klika 
kouká. Jako by nedokázala nic 
jiného, než tiše pozorovat. Jen 
čeká, až ji někdo popadne za 
nos a otevře dveře. Přesto je 
ale velmi důležitá a bez ní 
bychom ty dveře otevřít 
nemohli.  

Pokaždé, když jedeme někam 

autem, mám pocit, jako bych 

seděla uprostřed nějaké živé 

bytosti. Dokáže se pohybovat 

a vydává zvuky. Tento pocit 

však nejvíce umocňuje pohled 

na auto zepředu. Připadá mi, 

jako by se na mě smálo a bylo 

rádo, že se může zase projet. 



                                         
  Jan Blažek                                Vladimír Huňař 

 
Markéta Berková - Paterčata 

          
Martin Knotek           Rudolf Novotný               Štěpán Sedlák - Alfons 

 

         
Mikuláš Soldán     Vasyliv Mykhaylo - Skříňožrout 



 
Daniel Chromý – Marek 

 

                
Tadeáš Roblík     Václav Hamšík 

 

                 
Filip Kachyňa 

 

 

 

 



             
Michael Chmelina   Jiří Dratva 

Jakub Cvek 

   
Kryštof Komárek     Nina Knottová 

 



    
Šárka Kubantová 

 

                      
Anna Šubová     Tereza Bubeníková 

 

            
Julie Ondrová – Prolhaný větrovod   Viktorie Hodinská – Naše vysmátá kobyla 



              
Barbora Kovarčíková 

 

    
Lucie Minaříková           Pavlína Procházková – Ospalý prádložrout 

 



              
Julie Čechová – Vyděšený portál                      Tereza Holzknechtová - Trpaslík 

 

            
Michaela Kolářová – Zvědavý vypínač                           Michaela Kolářová – Zvědavá zásuvka 

 



         
Eszter Dicko – Přední a zadní tváře 

Všichni víte kdo jsem. Jsem lidský přítel, a i když je nás mnoho druhů, takového plechového 

kamaráda jako jsem já, má skoro každý z vás lidí. Všichni máme své vlastní tváře..někteří i 

dvě ..nebo tři. Já mám tři. Dvě vidíte hlavně když si mě prohlížíte. Vlastně nejsou dvě, je 

jedna, ale každému může připadat jiná. Podle některých se mračím a podle jiných se zase 

usmívám. Na obojí bych měl plno důvodů. Je jich tolik, že je škoda trávit čas jejich 

jmenováním. Moje druhá, “zadní” tvář je usměvavá i přes to, že ji vidí hlavně ti, co na ni 

nadávají. Třeba v koloně. To by bylo vše o mých tvářích, i my auta jich máme hodně. Jen je 

škoda, že tomu je tak občas i u lidí, myslím že těm sluší víc jedna, pravá tvář. 

 

                      
Monika Ivičičová – Nosáč            Tereza Durmiši – Optimus Prime 

 



           
Klára Žampachová 

 

      
Kateřina Kašparovská 

 

 



Veronika Ocásková 

Auta jsou obličeje, které vidím každý den. Ať už jsem kdekoliv. Většinou mne jejich obličeje děsí, 

protože málokdy má auto roztomilý nebo veselý obličej, ale vždy si ho dokážu představit s obličejem. 

Celkem se to podobá pohádce Blesk McQueen, ale já jejich oči vidím ve světlech a ústa pod nimi. 

 

 
Zuzana Vítková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očprák -  Můj reproduktor se na mě 

dívá když spím a hlídá mě. Také když 

si chci pustit hudbu vždycky mi 

pomůže a je tu pro mě. Má čtyři oči, 

kterými na mě i mluví, ale jedno oko 

už mu stářím vynechává a špatně 

vidí. 

 



 

 

 

 

    


