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ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť 

 

ODBOR: Výtvarný 

 

 

 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia       

 

 

 

PVV _ 1/1 : Čarovná pani Zima 

Pomôcky- štetce, vodové farby, atrament, 

zmizík, slamka 

Keď opadne posledný lístok na strome odovzdá 

pani Jeseň žezlo svojej bielej sestre Zime. 

Pani zima rozkáže svojim sluhom v bielom 

kráľovstve aby poobliekali stromy do bielych 

košieľok a aby maliar ujo Mrázik začal maľovať 

kvety na okná. Oživí snehuliakov z bieleho snehu 

aby sa mohli rozprávať a pozorovať deti ako sa 

sánkujú na bielej pokrievke z trblietajúcich 

a tancujúcich vločiek. Premení potôčiky na biele 

zamrznuté plochy, nad ktorými Perinbaba 

natriasa svoje perinky. Toto ročné obdobie je plné 

radosti, pokoja a šťastia v očiach ľudí, ktorý sa 

starajú o zvieratká v hustom a bielom 

lese s plnými krmítkami sena a pokreslenými 

odkazmi od srniek v snehu. Tiež je to čas Vianoc 

a privítania nového roku, kedy sa obloha noci 



trblieta ako pozlátko na vianočnom stromčeku a štedrovečerná večera je plná dobrôt, 

chystaných celučičký deň.           

 Milé deti, dnes môžete nakresliť a namaľovať ako vyzerá Čarovná pani Zima alebo 

ako si predstavujete krajinu čarovnej pani Zimy. Pripravíme si podklad (pozadie) a 

urobíme to atramentom. Celú A3ku si takto zamaľujeme. Keď nám výkres celý zaschol tak 

môžeme začať kresliť pani zimu pomocou zmizíka. Kto doma nemá atrament a zmizík, 

maľuje s vodovými farbami. 

 

 

2/1 _ 3/1 : Téma Zviera-kombinovaná technika 

Pomôcky: ceruzka B2, B4, farbičky, vodové farby, temperky, fixky, pastely, čierna fixa, 

farebný papier 

Vyberte si nejakú peknú fotopredlohu zvieraťa (fotky, časopisy, google...), ktoré chcete 

spracovať v tejto téme. Zvieratko si najprv rozkreslite ceruzkou, kreslite najprv jednoduché 

veľké tvary a potom sa venujte presnejšiemu dotvarovaniu a detailom. Dávajte tiež pozor, 

aby ste ho správne umiestnili vo formáte (snažte sa využiť celú plochu papiera), tak aby sa 

vám zvieratko na papier zmestilo, ale aby nebolo príliš malé. Zvieratko potom rozdeľte aspoň 

na 3 časti. Buď cez zvieratko nakreslite geometrické útvary (kruhy, štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky) alebo zviera porozdeľujte čiarami, ktoré kľudne môžu deliť aj pozadie.  

 



1. časť nakreslite spracujte 

ceruzkou, pokúste sa zvieratko aj 

tieňovať.  

2.časť spravte farebne (ľubovoľná 

technika - farbičky, vodové farby, 

temperky, fixky, pastely...)  

3.časť- je dekoratívna vytvoríte ju 

tak, že plochu vyplníte rôznymi 

čiarami vodorovnými, zvislými, 

vlnovkami, bodkami atď.  alebo použite rôzne materiály - farebné papiere, noviny, 

gombíky...čokoľvek zaujímavé, čo by obrázok obzvláštnilo a experimentovať môžete aj s 

pozadím. Základný obrys zvieraťa, by sa ani v tejto mix technike nemal strácať, tak dbajte na 

to, aby bolo zvieratko dobre rozpoznateľné aj s takýmto mixom techník. Teším sa na vaše 

mixované zvieratká            

 

4/1 Téma- Pablo Picasso- kubizmus- štylizovaný portrét 

Niektorí z vás už možno počuli meno Pablo Picasso. Pablo Picasso bol španielsky maliar a 

sochár, významný umelec 20. storočia. Narodil sa v Španielsku a žil a tvoril 

vo Francúzsku. My sa budeme v dnešnej téme inšpirovať jeho tvorbou a 

takzvaným kubizmom. Práve Picasso je najznámejší predstaviteľ tohto 

smeru. Kubizmus je výtvarný smer, ktorý spočíva v tom, že zobrazovaný 

predmet nezobrazuje len z jedného uhla, ale z mnohých uhlov súčasne.   



My sa inšpirujeme práve tou viacpohľadovosťou 

kubizmu a geometrickými tvarmi a vytvoríme si 

zaujímavé portréty. Našou úlohou bude vytvoriť portrét, 

kde bude súčasne hlava zobrazená aj z profilu (z boku) 

aj spredu. Prikladám vám veľmi dobré krátke video na 

youtube, ktoré pripravila Slovenská národná galéria. Vo 

videu vám profesor Škrečok :-) stručne predstaví 

Picassa a jeho tvorbu. Určite si ho pozrite -  

https://www.youtube.com/watch?v=AYSHRoNf6wg 

 

Najprv si výkres otočíme na výšku a nakreslíme si veľký tvar otočeného vajíčka. Tento tvar 

si slabo pomocnou čiarou (vertikálnou osou) predelíme na polovicu a potom ďalšími 3 

pomocnými čiarami (horizontálnymi) označíme špičku nosa, očnicovú časť a začiatok 

vlasovej časti (všetky tri vzniknuté časti sú rovnakého rozmeru) - v prílohe je tento postup 

označený zelenou fixkou na obrázku č.1. Potom si nakreslite profil - teda hlavu z boku - v 

prílohe v obrázku 1 je to spravené ružovou farbou. 

Vy si samozrejme všetko kreslite ceruzkou, farebne to máte znázornené len ako pomôcku pre 

rýchlejšie pochopenie. Dokreslite si pery na jednu aj druhú 

stranu. Nakreslite si oči - naľavo bude oko znázornené spredu 

a napravo v profile bude oko znázornené z boku. Potom si 

môžete dokresliť uši a ostatné detaily (obočie, mihalnice, 

vlasy, čiapka a podobne). Pomocné čiary si teraz vygumujte. 

Potom si celý obrázok vrátane pozadia predelíme aspoň 4 

alebo 5 rovnými čiarami a vzniknuté geometrické tvary budete vyfarbovať (farbičkami, 

fixkami, farbami...je to na vás). Dôležité je aby tvary v portréte boli vyplnené teplými 

farbami a tvary v pozadí farbami studenými - (do pozadia kľudne použite aj sivú alebo 

čiernu). V závere si portrét a všetky detaily (oči, nos, pery...) poriadne zvýraznite ceruzkou 

silno poobťahovať alebo si to zvýraznite čiernou fixkou alebo tušom. Teším sa na vaše 

portréty inšpirované Picassom       

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYSHRoNf6wg


 

  

1/2 – 4/2 Téma – Cez okno  

...Na cely svet sa dívam cez okno, lebo všade dobre doma najlepšie...  

Pomôcky: výkres A3, ceruzka B2, B4, akrylové farby, temperové farby, štetec  

V novom zadaní budete znázorňovať pohľad na svet „cez vaše okno“. Sadneme si k oknu a 

pripravíme si vhodné podmienky na prácu. Na výkres si slabučko ceruzkou predkreslite 

obrysové tvary. Načrtnete si pohľad na interiér- vašu izbu, okno a pohľad von oknom- 

exteriér. Pri takejto kresbe prenášame na papier už existujúce tvary, zameriavame sa aj na 

predmety ktoré máme v izbe napr. stôl, knihy atď. Cvičíme si odhad ale aj jemnú prácu 

s ceruzkou. Keď budete mať skicu jemne rozkreslenú, tak si zoberte akrylové alebo 

temperové farby. Čo je blízko pri nás je veľké a čo sa od nás vzďaľuje - to sa aj zmenšuje, 

to už vieme. Pri zobrazovaní priestoru v krajinke ktorú vidíte cez okno vytvoríte 

odstupňovaním farby vzdušnú perspektívu. Pozrite si 

obrázok 1 – na tejto fotografií krajinky krásne vidíme 

ako sa intenzita odtieňov smerom dozadu zoslabuje. 

To využijete aj pri vytváraní vášho obrázku. 





 

 


