
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 26.10.2020 – 30.10.2020        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

PREDMET: KOMBINOVANÁ TECHNIKA 

TÉMA VYUČOVACEJ HODINY: 1. Rastlinné koláže   ,,materiál je všade vôkol nás“ 

      

Pomôcky : kartón / výkres / farebný výkres, ceruza HB, lepidlo- priehľadné (herkules/

wurstol), farby, prírodný materiál (listy, kvety, kôra, ihličie, halúzky…)  

Tento týždeň tvoríme pomocou prírodných materiálov. Všimli ste si ako sa v tomto 
období mení krajina a  farebnosť prírody okolo nás ? Začína jeseň a s ňou spojené opadávanie 
listov ktoré okrem ďalších prírodných materiálov využijete pri tohtotýždňovej téme… Aj 
napriek momentálnej  situácii keď trávime väčšinu času doma, netreba zabúdať na pobyt na 
čerstvom vzduchu ktorý pôsobi zdravo pre telo aj myseľ. Všímajte si čo všetko nám príroda 
ponúka  úplne  zadarmo a takmer všade okolo nás. Pozbierajte si rôzne listy, halúzky, 
rastlinky, ihličie, buriny či kôru ktoré sa Vám zapáčia a využite ich pri tvorbe svojich 
obrázkov. 

PVV a 1/1  : zvieratká 
 Vyberte a vytlačte si jednu zo šablón ktoré sa nachádzajú na konci dokumentu. 
Následne si obrys zvieratka vystrihnite a prekreslite na kartón z ktorého si 
zvieratko vystrihnete. (Ak nemáte kartón stačí aj na výkres. Pri prekreslovaní 
obrysu si pomôžte vytlačeným papierom so šablónou ktorý umiestnite pod 
výkres a spolu ich priložte na okno - najlepšie kým svieti slnko. Línia obrysu 
zvieratka sa Vám zobrazí na výkrese a  budete ju vedieť jednoducho 
prekresliť.) Na takto pripravený kartón/výkres si môžete do obrysu zvieratka 
začať ukladať nazbieraný materiál, tak aby ste zdôraznili časti zvieracieho tela 
napr. podobnými farbami zvieratka a materialu alebo štruktúrami. Ak budete 
spokojný s tým ako to vyzerá, môžete začať lepiť.. Listy či kvety si môžete 
predtým aj vylisovať. Na konci môžete pozadie zvieratka dotvoriť farbami.  

2/1 – 4/1 : zvieratká / portrét z prírodných materiálov 
                       Na výber máte dve témy kde môžete využiť nazbieraný materiál.  
                       1.Zvieratká - Na výkres A3 vytvorte kompozíciu z viacerých zvierat pomocou          
   materiálov ktoré ste si nazbierali. Sledujte prírodný materiál a skúste  
  porozmýšľať ktoré zvieratko vám tvarmi pripomína. Môžete sa inšpirovať 
  obrázkami nižšie. Obrázok dotvorte tak že zvieratkám dokreslite pozadie aby 



  sa nachádzali v nejakom prostredí. Obrázok môžete ľubovoľne dotvoriť  
  zbytkom materialu čo Vám ostal.  
  2. Portrét - Na výkres vytvorte portét seba alebo niekoho z rodiny, pričom na 
  jeho tvorbu použite iba prírodný materiál. 

1/2 – 4/2 :krajina  
  Vymyslite si návrh na obraz na ktorom budete pracovať s nazbieraným  
  materiálom. Môže to byť ľubovoľná scenéria napr. pohľad ktorý sa vám  
  naskytá doma alebo pri pohľade z okna na ulicu alebo Vám predlohou môže 
  byť aj vaša fotografia. 
  Návrh si vyskladajte pomocou nazbieraných materiálov ktoré ste si  
  nazhromaždili. Postupne ich skladajte a lepte na výkres, farebný výkres alebo 
  kartón. Pracujte s menšími detailami a materiál si podľa potreby upravujte 
  strihaním.  
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