
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 18.01.2021 – 22.01.2021  

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia       

 

Pomôcky:  

PVV a 1/1: výkres A3/A4, farebné papiere, nožnice, lepidlo, bublinková fólia, temperové 

farby 

2/1 a 3/1:    výkres A3, farby (pastelky, vodové, akrylové farby) 

4/1 a 1/2:    výkres A3, ceruza (HB, B3, B6), farbičky, vodové farby, fixky 

2/2 -4/2:      výkres A3, ceruza (HB, B3, B6), farbičky, suchý pastel, farbičky 

 

 

PVV a 1/1: PAPIEROVÁ MOZAIKA 

Milé deti. Dnes si povieme a ukážeme čo je to 

mozaika. Je to starodávna umelecká 

technika.  Slovo „mozaika“ pochádza z 

gréčtiny a v prenesenom zmysle znamená 

trpezlivú prácu hodnú múz. Predstavuje 

ozdobnú techniku, ktorej počiatky sa datujú do 

obdobia rozkvetu starého Grécka a neskôr 

Rímskej ríše. Mozaika je obraz vytvorený 

z malých dielikov- kamienkov alebo malých 

kociek vyrobených z kameňa, polodrahokamov, 

skla a zlata.  

Táto technika je veľmi stará, používali ju už Babylončania, starí Gréci, Rimania a bola jednou 

zo základných výtvarných techník v Byzancii. Dodnes možno obdivovať technickú dokonalosť 

a žiarivé farby mozaiky na dlážkach rímskych kúpeľov či v byzantských kostoloch.  My si dnes 

takúto mozaiku vytvoríme z papiera. 



Na úvod si pozrieme krátku rozprávku→ 

https://www.youtube.com/watch?v=GYVldw8dxDA&list=PLDfeiW0GB5yGfS51ELUpS-

jRdC91sY3MP&index=11  O čom bola táto rozprávka ? Aký hmyz ešte poznáte? Prečo je pre 

nás hmyz taký dôležitý? Keby v prírode neexistoval, čo by v nej chýbalo? 

Teraz zapojíme svoju fantáziu a premyslíme si aký obrázok chceme vytvoriť. Môžeme si 

z papierikov vytvoriť motýlika, chrobáčika alebo napr. lienku. Potom si svoj nápad môžeme na 

výkres predkresliť (keď sme ale šikovní a trúfame si, môžeme aj bez predkreslenia). 

 

Farebné papiere si nastriháme na menšie štvorčeky. Nakreslený motív natrieme lepidlom a 

postupne naň budeme prilepovať jednotlivé nastrihané štvorčeky. Jednotlivé kúsky lepíme na 

výkres tak, aby nám vznikol obrázok ktorý chceme. Snažíme sa lepiť papieriky tak aby sme 

dodržiavali medzery a nezabúdame ani na pozadie. Na kocky môžeme nastrihať aj papier z 

odtlačenej bublinkovej fólie, to dodá našej mozaike špecifický ráz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYVldw8dxDA&list=PLDfeiW0GB5yGfS51ELUpS-jRdC91sY3MP&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=GYVldw8dxDA&list=PLDfeiW0GB5yGfS51ELUpS-jRdC91sY3MP&index=11


 

2/1-3/1: FAREBNÁ HUDBA 

Farba je jedným zo základných vyjadrovacích prvkov vo výtvarnom umení. Farbu je možne 

vnímať rôzne, a to aj v iných odvetviach ako napríklad vo fyzike, ktorá hovorí, že je to rozklad 

svetelného lúča. Ako to poznáme napríklad u dúhy na oblohe. Farbu môžeme chápať aj v iných 

rovinách ako napríklad farebný vnem. 

 

 

Farby môžeme na základe ich pocitového pôsobenia rozdeliť na studené a teplé farby. 

Studené farby (modrá, zelená, fialová) sú farby pevné a ukľudňujúce. 

Teplé farby (červená, žltá, oranžová) sú farby veselé a aktívne niekedy pôsobia až agresívne. 

                                                       

 

 



FARBY A ICH VPLYV NA NAŠU PSYCHIKU 

PSYCHOLÓGIA FARIEB 

 

V rôznych kultúrach sa môžeme stretnúť s rozdielnym vnímaním farieb a inou symbolikou, 

ktorá je často spájaná s náboženským kultom. Žltá farba má blízko k bielej, je výraznejšia 

a doslova žiari. Táto žiarivá farba v nás vyvoláva pozitívne myslenie a dobrú náladu. Ľudia 

obľubujúci žltú farbu sú väčšinou nezávislý a radi objavujú svet. Biela ako aj čierna sú farby 

neutrálne. Biela je farba symbolizujúca vysoké hodnoty, ideály, čistotu, nevinnosť, tiež mier 

(biela vlajka, holubica a pod.) Pôsobí na nás chladne, sterilne. Modrá farba je považovaná za 

chladnú farbu, evokuje v nás zimu. Zelená je farbou prírody, rastlinstva čiže života. Vďaka 

tomu je táto farba veľmi pozitívna a optimistická. Červená farba sa spája s citmi, s láskou, 

vášňou, utrpením. Čierna, najtmavšia farba, ktorá svetlo neodráža ale naopak pohlcuje. Je 

symbolom tmy, zla, strachu, smútku ale aj elegancie. Tieto poznatky aplikujeme v našej dnešnej 

úlohe.  

Vašou úlohou si bude postupne pustiť 4 akékoľvek rôzne skladby ( napr. jednu 

obľúbenú skladbu, jednu klasickú alebo inštrumentálnu, jednu náhodnú,...). Výkres A3 si 

rozdelíte na 4 rovnaké časti. Zavriete oči a sústredíte sa na to aké farby a tvary si pri počúvaní 

predstavujete. Do okienok potom budete postupne zachytávať jednu skladbu za druhou. Rýchle 

vysoké tóny evokujú iné farby a tvary ako hlboké, dlhé. Zamyslite sa nad tým a nechajte 

pracovať vašu fantáziu. Takýmto spôsobom vytvoríme ľubovoľnú farebnú a tvarovú 

kompozíciu. Nemusíte túto úlohu poňať ako dlhú komplikovanú kresbu alebo maľbu, skôr ako 

rýchly, intuitívny záznam svojich pocitov, ktorý nám prepíše zvuky ako farebné vnemy 

do obrazu. Počúvajte, vnímajte, predstavujte si a relaxujte, 

Pomôcky: výkres A3, farby (pastelky, vodové, akryl) 

 



4/1-1/2: MAĽOVANÉ PÍSMENÁ 

Paul Klee (* 18. decembra 1879 v 

Münchenbuchsee u Berne† 29. júna 1940 v 

Muralto) patrí k najdôležitejším umelcom 

moderného umenia. Pochádza z hudobnej rodiny 

a dlho sa nemohol rozhodnúť medzi maľbou a 

hudbou. V roku 1898 odišiel do Mníchova kde sa 

z neho stal profesionálny maliar a vstúpil do 

najprestížnejšej skupiny Der Blaue Reiter. Jeho 

umeleckú tvorbu nemožno jednoznačne zaradiť a kategorizovať do jedného umeleckého slohu. 

Klee však veril, že farba je najdôležitejším prvkom maľby. My sa inšpirujeme práve jeho 

obrazom s názvom: „Once the grey of the night enttaucht“. Vašou dnešnou úlohou je vyhľadať 

a vybrať si jeden citát, príslovie alebo porekadlo. Na 

výkres formátu A3 si navrhneme rôzne členenie 

rovnými alebo zvlnenými čiarami. Výkres musí byť 

rozdelený minimálne piatimi čiarami. Potom do 

jednotlivých riadkov začneme vypisovať náš text, tak 

aby sa jednotlivé písmená dotýkali hornej aj dolnej 

čiary. Ak nám text citátu už skončil, znova ho 

zopakujeme až po koniec výkresu. Jednotlivé plôšky, 

ktoré nám vznikli pri písaní textu, začneme farebne 

vyfarbovať. Dôležité je striedať farby, aby nám 

vizuálne text nezanikol. Jednotlivé plôšky  môžete 

farbiť jednou farbou, alebo ich môžete tieňovať, či 

ornamentálne dozdobiť.  

 

 



2/2- 3/2 VTIPNÉ ZÁTIŠIE 

Vyskladajte si zátišie aj s drapériou, predmet 1 sklenený, ovocie, keramika (šálka, hrniec,  

konvička). Dôležitou súčasťou vášho zátišia by mala byť nejaká zaujímavá vec (napr. plyšová 

hračka, soška) mal by to byť nejaký predmet ktorý oživí, osvieži naše zátišie a vybuduje vtipnú 

dejovosť v našom obraze. Drapéria sú záhyby na látke, jej zvlnenie, ktoré je potrebné 

tieňovaním vykresliť. Látka musí byť jednofarebná. 

 

 

 

4/2- AUTOPORTRÉT 

Autoportrét je vo výtvarnom a sochárskom umení popisné zobrazenie konkrétneho jedinca, 

ktorý daný obraz, či sochu vytvoril. Prvé autoportréty vznikali v renesancii.  Tvorba 

autoportrétu tiež obsahuje rysy introspekcie, sebapoznania seba hodnotenia. Pripravíme si 

výkres A3, ceruzky, farbičky alebo suchý pastel a zrkadlo. Vašou dnešnou úlohou bude 

vytvoriť vytieňovaný autoportrét. Môžete si vybrať či autoportrét nakreslíte abstraktne 

(nemusíte dodržiavať proporcie) alebo ho nakreslíte realisticky. 

 


