
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 19.10.2020 – 24.10.2020        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

PREDMET: KRESBA 

TÉMA VYUČOVACEJ HODINY: 1. KRESBA RÚK     ,,s čistými rukami sa papá“ 

      

Pomôcky : výkres A4, ceruza (HB, B3, B6), farbičky.... 

Tento týždeň tvoríme na tému čisté ruky. Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú 

pozornosť. Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, ale i druhých. 

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ OCHORENIA TRÁVIACEHO 

TRAKTU (tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová a norovírusová hnačka, žltačka 

typu A), OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC RESPIRAČNÉ INFEKCIE (nádcha, chrípka, 

Covid 19). 

 

PVV a 1/1  : PRÍŠERKY 

 Na výkres formátu A4 obkresli svoju ruku, alebo ruku niekoho z rodiny. 

Môžeš obkresliť aj viacero rúk.  Na túto ruku aj priestor okolo nej nakresli 

rôzne vírusy, baktérie – príšerky, podľa vlastnej fantázie. Pre inšpiráciu pozri 

na obrázok č.1. Celý obrázok vyfarbi a dokonč podľa svojich predstáv (môžeš 

strihať a lepiť). Po dokončení odlož obrázok do tašky a prines ho do školy na 

konzultačnú hodinu. 

 

2/1 – 4/1 :SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK – skupinový plagát (komiks) 

 

Na šírku výkresu formátu A4 a ceruzou HB nakresli jeden pohyb rúk podľa 

obrázku číslo 2. Vyber si jeden obrázok podľa začiatočného písmena svojho 

mena. Napr. Natália – druhý rámček v prvom rade... Keď budú ruky vyzerať 

podľa tvojich predstáv, vytieňuj ich mäkšou ceruzou s označením B3 

a B6.Obrázok prines do školy na konzultačnú hodinu. Tvoja práca bude 

súčasťou veľkého plagátu, ktorý si vystavíme v triede.  

 

1/2 – 4/2 :SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK – skupinový plagát (komiks) 

  Vytvoríte dva A4 obrázky. 

Pri prvom obrázku sa riaďte rovnakými pokynmi aké sú pre prvú časť (2/1 – 

4/1). Môžete pracovať aj s rudkou (gioconda) alebo uhlíkom. Pri štúdii rúk si 

pomáhajte sledovaním svojej vlastnej ruky, ktorú uložíte do rovnakej pozície 

ako na obrázku, podľa ktorého kreslíte. K obrázku, ktorý vyhotovíte podľa 

predlohy na základe výberu iniciály vášho mena, si vyberte ešte jeden ďalší 

podľa vlastného výberu, ktorý urobíte ľubovoľnou technikou.  

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázok č.1  



obrázok č.2 


