
VYUČOVACIA HODINA 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, kostolná 10 

DÁTUM: 30.11.2020 – 6.12.2020        

ROČNÍK: Prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

 
Každú dokončenú prácu prosím  posielajte svojim triednym učiteľom, 

koncom týždňa tvoríme kalendár z vašich najkrajších prác ktorí reprezentuje 
našu školu. Taktiež posielajte hotové pohľadnice na ďalšie spracovanie. 
Prosím všetkých rodičov aby sa snažili fotiť dielka svojich detí v najlepšej 
kvalite. ĎAKUJEME ☺ 

  

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  
 

PVV _ 1/1_2/1 _ 3/1  : Téma Pravek 

 Dávno, pradávno, pred 40 000 rokmi 

človek začal tvoriť, a vytvárať nástenné 

maľby po stenách svojich domovou- jaskýň. 

Motívom bol život človeka v období praveku. 

Maľoval na steny jaskýň zvieratá (bizóny, 

mamuty, jelene, kone). Verili, že čím 

skutočnejšie ich zobrazia , tým ľahšie ich 

ulovia. Skúste si pozrieť na internete obrázky 

pravekých jaskýň a zistíte aký boli naši 

predkovia talentovaný. Všimnime si, že 

používali prírodné farby okrové, hnedé, 

červené, sivé a zvieratá mali čierny obrys vyrobený uhlíkom. Pripravíme si podklad (Pozadie) 

urobíme to buď kávou ktorú zmiešame s vodou a natrieme na výkres alebo čiernym čajom 

a to tak, že vrecúško z čajom namočíme do vody a budeme s ním maľovať ako so štetcom. 

Celú A3ku takto zamaľujeme. Keď nám výkres celý zaschol tak môžeme začať kresliť 

zvieratá , na stenách jaskýň sú aj trhliny a praskliny. 

Pomôcky: A3, ceruza, káva, čaj, vodové farby, pastelky 

 

 
 



 

4/1 Téma: čarodej/alchymista 

V stredoveku bol čarodejník označovaný ako 

alchymista. Bol to vedec a kúzelník v jednom, 

skúmal a miešal rôzne látky a niekedy aj niečo 

náhodou objavil. Skúšali namiešať rôzne zázračné 

nápoje ako elixír mladosti, nesmrteľnosti, 

neviditeľnosti a tak ďalej. Skúste namaľovať 

stredovekú dielňu plnú všelijakých zázračných vecí 

skúmaviek a príšeriek. 

Pomôcky: A3, vodové-temperové farby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/2_ 2/2 Téma: Línia stromov 

Zapozerajte sa do opadaných 

stromov a všímajme si línie 

konárov, ako sa postupne 

zužujú, ich rozloženie a tvar 

korún stromov. Skúste dať 

stromom nový tvar, nový 

charakter, ako keby sa v lete 

niečo zmenilo a keď prišla 

zima a stromy sa obnažili, 

ukázali nám niečo nové. 

Pomôcky: A3, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

3/2_ 4/2 Téma Detaily tváre 

Študujte oči, ústa, nos, uši z rôznych 

uhlov a vytieňujte ich.  

Pomôcky: A3, ceruza 

 

 

 

 

 

 


