
VYPLŇ PRACOVNÍ LIST O RUCE
 A PŘIJĎ SI DO GALERIE PRO ODMĚNU!

O RUCE
Dílo Ruka Moniky Horčicové, které najdete v parku před radnicí, je 

ztvárněno v nadživotní velikosti a v jednoduchém gestu přípravy na akci 
odcvrnknutí něčeho, co zde záměrně není zobrazeno.

 
Řeč rukou mívá v kulturách napříč kontinenty odlišný význam, i když 
existují i gesta, kterým rozumí lidé na celém světě. Ruce patří nejen v 

umění mezi silné a velmi názorné symboly. Často na nás prozradí skryté 
emoce. Existuje psychologie gest popisující význam jednotlivých pozic 

rukou, která nevědomky používáme. Velkou roli hraje symbol ruky v 
náboženství. V křesťanské tradici například známe symbol ruky vynořující 

se z oblaku nebo sepjaté ruce v modlitbě, v budhistické tradici je 
význačná například jóga rukou, tzv.mudry.

Čím jsou ruce pro vás?                                                  

1. 

Vyjmenujte minimálně 5 činností, které děláme rukou, ale nevytváříme přímo žádný produkt. 
Příklad: zamávání rukou na pozdrav, sepjaté ruce při modlitbě
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2. Dokreslete další obrázky – gesta rukou. 

SOUTĚŽ
V GALERII

LETNÍ



3. 

Zkuste si vybavit nejenom názvy, ale i texty písniček a říkanek, ve kterých se vyskytuje slovo RUKA a 
napište alespoň některé.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...............................................

4. 

Doplňte básničku.
Ruce, ruce, ručičky, máte hezké prstíčky. Mám tady pět prstíčků, umím o nich básničku.
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...........

5. 

Nakreslete známá rčení, idiomy nebo výrazy. Nechejte druhého hádat, co jste nakreslili. 
Příklad: Mít štědrou ruku. Ruka ruku myje. Jít ruku v ruce. Řádit jak černá ruka. Držet nad ním ochrannou 
ruku. Má obě ruce levé. Pravidlo pravé ruky a jiné. Podej prst, utrhne ti celou ruku. Samá ruka, samá 
noha. Je v dobrých rukou. Dostat do ruky. Požádat o ruku. Host do domu, hůl do ruky.
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