
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 11.01.2021 – 15.01.2021        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  

Milé deti vítame Vás po prázdninách v novom kalendárnom roku 2021 a veríme že ste 

oddýchnutí a plní chute do novej tvorby 

PVV - 1/1 : Darček      

   Milé deti, určite ste celý rok počúvali, a preto verím že Vám Ježiško 
  priniesol pod stromček nejaký dar. Bola to bábika, autíčko, stavebnica 
  alebo iná hračka ? Nakreslite darček ktorý Vám urobil najvačšiu radosť. 
  Môžete nakresliť ako sa s hračkou hráte alebo si ju položiť niekde v 
  izbe na poličku k ostatným hračkám a zobraziť jej nový domov. Keď ste 
  dostali nový obľúbený kus oblečenia - tričko, šaty alebo svetrík, skúste 
  sa v ňom nakresliť. 

Pomôcky : výkres A3, farbičky, pastelky, temperové farby, vodové farby  



2/1 – 3/1 : Ohňostroje 
    
   Každoročným symbolom osláv vítania nového roka vo svete je  

  farebné divadlo na nočnej oblohe v podobe ohňostrojov. Tie  
  môžu pripomínať rôzne tvary kvetov, hviezd a všelijakých  
  pestrofarebných fontán, tých najrôznejších tvarov. Vytvorte obrázok 
  nočnej oblohy plnej farebných svetielok. Ako pozadie môžete použiť 
  čierny výkres alebo si ho môžete pripraviť zamaľovaním bieleho   
  výkresu s čiernou temperovou alebo vodovou farbou. Následne naňho 
  vytvorte kompozíciu rôznych farebných línii a ich variácii, pričom 
  použite  svoju fantáziu a nebojte sa využiť rôzne kombinácie farieb. Na 
  spodnej časti výkresu môžete naznačit horizont oblohy a mesta - napr. 
  budovami alebo zrkadlením ohňostrojov o vodnú hladinu…  

Pomôcky : výkres A3 / čierny papier, suchý pastel, vodové farby, temperové farby, špajla, fixky 

tenký štetec 



4/1 : Vianočné maškrty 

   Vytvorte obrázok - ilustráciu vianočných dobrôt alebo sviatočného 
   stolovania. Predstavte si že by tento obrázok mal byť súčasťou  
   knihy o Vianočných tradíciach alebo knihy vianočných receptov. Verím 
   že skvelú chuť slaných aj sladkých pokrmov ktoré ste si doma počas 
   sviatkov vychutnávali máte ešte v čerstvej pämati.    
   Skúste porozmýšľať a pripomenúť si ktoré z jedál sú vo Vašej rodine na 
   sviatočnom stole každý rok, a ktoré sú pre Váš kraj tradičné. Navrhnite 
   kompozíciu z jedál koláčikov alebo typických zimných nápojov pričom 
   sa ich snažte štylizovať do jednoduchých línii. Obrázok dozdobte  
   vianočnými motívmi. 

Pomôcky : výkres A4, ceruzka, akvarelové/vodové farby,  

 



  

 1/2 – 4/2 -  Zimná krajina  

Ako už iste dobre ovládate Slovensko má bohatý reliéf v podobe rôznych kopcov, pohorí a 
vrchov na čele s našimi veľhorami. Tie už od dávna boli námetom pre rôznych významných 
maliarov. 

 

Inšpirujte sa vašim bližším či vzdialenejším okolim  a namaľujte zimnú krajinu kde budú 
dominantou práve kopce. Môžete si pomôcť tým že si vytvoríte fotografiu alebo si nájdete 
obrázok ktorým sa inšpirujete a svoj návrh ľubovoľne dotvoríte. Pri miešaní farieb 
nezabudnite na to čo ste sa naučili o vzdušnej perpektíve vďaka ktorej vnímame v krajine 
priestor a jednotlivé objekty vyzerajú rôzne vzdialené. (Čím väčšia vzdialenosť, tým väčšie 
množstvo atmosféry objekt prekrýva. Podľa toho potom objekt viacmenej preberá aj jej 
charakter, teda farbu, odtieň, ľahkosť. Preto sa objekty viac v diaľke javia svetlejšie, menej 
kontrastné, farebne podobnejšie aktuálnej oblohe.)   

 



Premyslite si aj jednotlivé plány obrazu. 

- Pomôcky: výkres/plátno, ceruzka,  akrylové/temperové farby, 


