
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 07.12.2020 – 11.12.2020        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  

Tento týždeň budeme pracovať s výrazovým prostriedkom - škvrnou. Vo výtvarnom umení 

hovoríme o škvrne ako o náhodnom útvare ktorý vzniká bez možnosti ovplyvniť jej tvar 

vôľou. Môže mať stopu po dotyku nástroja na materiál alebo môžete náhodný proces 

ovplyvniť voľbou techniky vytvárania škvŕn : napr. kvapkaním, rozpíjaním (maľba do 

mokrého podkladu), rozfúkavaním, monotypiou, posypávaním soľou - niektoré si vyskúšate 

práve tento týždeň. 

      

PVV 1/1 - 2/1 : Vločky 

Na výkres si bielou pastelkou nakreslite rôzne snehové vločky.  Potom si celý 
výkres zamaľujte akvarelovými farbami farby na pozadi vystriedajte (vyberte 
si aspoň tri farby alebo odtiene). Po zamaľovaní vločiek aj celej plochy 
výkresu sa Vám objavia vločky ktoré ste si nakreslili bielou pastelkou. Kým je 
výkres mokrý posypte ho ZOPÁR zrniečkami. Netreba to prehánať- pri tejto 
technike naozaj  platí že menej je viac. Môžete si vytvoriť jeden väčší výkres - 
sneženie alebo viacero malých s rôznymi ozdobnými vločkami (A4 nastirháte 
na menšie formáty) vyskúšajte si viacero variant. 

   

Pomôcky : výkresy A4 (akvarelový papier), biela pastelka, vodové farby, kuchynská soľ 



3/1 – 4/1 -  :Špirály  
   
  Pripravte si výkresy a farby. 
  Na kartón alebo fóliu si z tempery alebo z akvarelu vytlačte čiaru   
  rôznych farieb (napr studené odtiene). Uistite sa že farby na seba   
  nadväzujú bez medzery. Koniec šnúrky položte na koniec vašej farebnej čiary. 
  Druhý koniec ostane suchý. Potom opatrne položte šnúrku na celú líniu farby.  
  Pomôžte si nejakou špajlou a pomocou nej pozatláčajte šnúru poriadne do 
  farby aby ňou bola dobre pokrytá. Čistý koniec šnúry použite na manipuláciu a 
  pomocou neho opatrne vytiahnite šnúru z farby a zdvyhnite ju do vzduchu. Na 
  čistý výkres postupne šnúru ukladajte do ľubovoľnej línie. Čistý koniec šnúry 
  smerujte von z výkresu. Nakoniec výkres prikryte iným výkresom a zaťažte ho 
  nejakou škatuľou. Jednou rukou pritlačte krabičku a druhou rukou ťahajte 
  šnúrku čo najpriamejšie smerom k sebe. 
  Keď šnúrku vytiahnete, opatrne od seba oddeľte papiere a odhalí sa Vám  
  váš obrazec. Vzniknú Vám dva zrkadlové obrazy. Experimentujte a  
  použite aj viacero šnúrok na jeden výkres, vytvoríte si tak zaujímavý  
  abstraktný obraz, ktorý môžete ľubovoľne dokresliť farbičkami napr. podľa 
  toho keď vám vzniknuté obrazce niečo pripomínajú. 

Pomôcky : výkres A3, akrylové/temperové farby, šnúra , krabica (napr. od servítok…) 

 

1/2 – 4/2 - Portrét  

  Budete pracovať s akvarelovou farbou na mokrý podklad, technikou "mokré do 
  mokrého”. 
  Na papier A3 si vytvorte podklad portrétu tak že si miesto natriete vodou a 
  následne tam štetcom budete zapúšťať rôzne farby podľa vašj nálady. Mali by 
  Vám vznikať nepredvídateľné škvrny. Výsledok viete ovplyvniť tým do akého 
  tvaru nanesiete vodu a aké zvolíte farby. Keď budete mať pozadie tváre  



  pripravené a vyschnuté dokončite portrét tenkým štetcom a dorobte  
  všetky detaily- oči, ústa, nos, uši - náznak vlasov… Inšpirujte sa svojimi  
  obľubencami a posnažte sa vytvoriť takýmto spôsobom portrét nejakej známej 
  osobnosti. 

Pomôcky: akvarelový papier, akvarelové farby, štetce, 
 


