
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 01.02.2021 – 05.02.2021        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  

PVV - 1./1. : moje mestečko      

   Milé deti, tento týždeň budete pracovať na koláži. Základným 
materiálom na jej tvorbu budú noviny, ktoré Vám poslúžia a využijete ich pred 
vyhodením . Z novinového papiera si vystrihnite geometrické tvary v rôznych 
veľkostiach a ich kombináciou vytvorte budovy a domy (kľudne aj vymyslené/
rozprávkove). Nalepte ich na spodnú časť výkresu. Z novín sa snažte 
vystrihovať v tých častiach kde je len čierny text na bielom pozadí. Niektoré 
detaily napr - strechy môžete vystrihnúť a nalepiť z farebného papiera, alebo si 
noviny zafarbiť vodovou farbou. Nakoniec vaše mestečko môžete dotvoriť 
farbičkami alebo fixkami a pridať doňho postavy/stromy/ alebo dokresliť sneh 
- dážd - slnko.  

Pomôcky : výkres A3, novinový papier, farebný papier, lepidlo, vodové farby, fixky,  



2./1. - 4./1. :  pozitív/negatív 

 Dnes budete pracovať s čiernym a bielym výkresom a zoznámite sa s princípom 
pozitívneho a negatívneho priestoru a symetrie. Keď nemáte čierny papier môžete použiť aj 
iný farebný papier alebo si ho  pripravte tak že si biely výkres natriete čiernou temperou.  
Na biely výkres si ceruzkou nakreslite siluetu ľubovoľnéo námetu (nižší ročník jednoduchší - 
vyšší ročník zložitejší), môže to byť čokoľvek (nejaký predmet, zviera, strom, budova, 
krajinka, postava, tvár….)  
 Môžete pracovať dvomi spôsobmi. Buď si rozdelíte návrh na polovicu vertikálnou 
čiarou alebo ho budete zrkadliť. Keď ste si vybrali prvý spôsob a predelili ste si námet 
vertikálnou čiarou, ľubovoľnú polovičku vášho návrhu vystrihnite a obkreslite ju na čierny 
výkres a opäť vystrihnite. Pripravte si výkres kde budete vaše výstrižky naliepať, tak že 
polovica výkresu ostane biela, a na tú druhú si nalepíte čierny výkres. Následne naliepajte 
svoje pripravené vystrihnuté tvary presne opačne - na bielu polovicu lepte to čo je vystrihnuté 
z čierneho výkresu a na čiernu polovicu to čo je vystrihnuté z bieleho výkresu, aby Vám 
vznikol symetrický obrázok, ale to čo je čierne na jednej strane/polovici výkresu, bude na 
druhej strane biele. Pri zrkadlení postupujte podobne ale Váš námet si celý vystrihnite dvakrát 
(z bieleho aj čierneho papiera) naliepajte podobne ako hore.  

Pomôcky : výkres A4, čierny papier, ceruzka, lepidlo 

 

1./2. - 2./2. - op art pavučina 

Načŕtnite si ľubovoľnú spleť línii. Čiary sa môžu všelijako krížiť a pretínať. Jednotlivé 

priestory ktoré Vám vznikli vypĺňajte čiarami tak že sa nimi snažte vytvoriť pocit priestoru 

alebo objemu. Napr. tým že začnete línie kresliť na husto a postupne budete priestor medzi 

nimi zväčšovať …  

Pomôcky : výkres A4, tuš/fixka 



 2./2. – 4./2. - kreslené meno 

   
 Tento týžden sa budete inšpirovať umelcom Ed Ruschom (nar.16.decembra 

1937). Je to popredný americký umelec ktorý zohral kľúčovú úlohu pri rozvoji 
pop-artu. Vo svojej tvorbe pracoval so širokou škálou techník a médii - maľba, 
grafika, kresba, fotografia a film. Vy sa budete konkrétne inšpirovať jeho sériou 
jednoduchých no veľmi zaujímavých kresieb slov, ktorá sa volá Ribbon words. 

  Ed Ruscha - Optics - zo série Ribbon words 

 



 Výkres si nastrihajte na širšie pruhy a z nich tvarujte písmena vášho mena. 
Následne ich nalepte kolmo na výkres. Takto pripravený výkres si nasvieťte 
lampou, tak aby Vám písmená vrhali tieň. Pozorujte kde sú nasvetlejšie a kde 
najtmavšie miesta a na druhý výkres podľa toho nakreslite a vytieňujte vaše 
meno. Obrázok mena doplňte nejakým predmet alebo symbol ktorý Vás 
vystihuje. 

Pomôcky : výkres A3, tekuté lepidlo, lampa, mäkké ceruzky  


