
Úlohy ku karikatúram 

1. Pozorne si pozri jednotlivé karikatúry.  

2. Vyber si z nich tri, ktoré ťa najviac zaujali. Každej z nich vymysli názov. 

3. Opíš ako na teba karikatúry pôsobia, čo v tebe vyvolávajú? 

4. Každú z troch vybraných karikatúr analyzuj podľa tabuľky. Pokús sa zistiť a pri každej karikatúre 

opíš, aký symbolizmus, vizuálne metafory, zveličenie a stereotypizáciu využívajú.  

5. Čo je hlavným posolstvom karikatúr, čo nimi chceli autor povedať (perspektíva a tón 

v tabuľke)? 

6. Na čom je založený humor na jednotlivých karikatúrach (ak je v nich obsiahnutý)? 

7. Aké konkrétne poznatky musí mať človek (kontext, dejinné udalosti, postavy...), aby dokázal 

týmto karikatúram porozumieť a dekódoval v nich použitý symbolizmus a metafory? 

8. Pokús sa navrhnúť vlastnú kresbu (karikatúru) o vojne na Ukrajine, utečeneckej vlne, solidarite 

s Ukrajincami a podobne. Ak nevieš kresliť, skús ju aspoň načrtnúť, alebo slovne opíš, z čoho by 

sa skladala a ako by vyzerala. 
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