
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 
 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 08.02.2021 – 12.02.2021  

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia.  

 
 

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy 

pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, 

maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Toto 

obdobie nazývame FAŠIANGY. Tradícia 

fašiangov je spojená s plesmi a bálmi, 

vychádzajúcimi zo stredovekých a 

renesančných slávností karnevalového typu. 

Podrobnejšie o histórii fašiangov a inšpirovať 

sa môžete aj dielami slovenských umelcov na stránke: Fašiangy a plesy | Web umenia 

Tento rok si urobíme maškarný bál doma       

 

PVV-1./1:  Masky 

Milé deti tento týždeň, si 

vytvoríte vlastnú masku- 

škrabošku. V minulosti mali 

masky veľký symbolický 

význam, dnes je to skôr 

zábava. Čím bola maska 

hrôzostrašnejšia, tým väčšiu 

moc odohnať zlé sily mala. Na 

Slovensku boli tradičné masky 

medveďa, vlka či býka.  

https://www.webumenia.sk/kolekcia/52


 

Vašou úlohou si bude vytlačiť ľubovoľnú 

šablónu masky z prílohy 1. Vytlačenú 

masku si nalepíme na výkres A4, alebo na 

kartón. Po uschnutí si našu nalepenú masku 

vystrihneme. Dierkovačom spravíme dve 

dierky na stranách. Pripevníme gumičku. 

Masku vymaľujeme temperovými farbami 

a dozdobíme látkou, pierkami, farebným 

papierom alebo novinami.  

 

Pomôcky : šablóna masky, výkres A4 alebo kartón, farebný papier, lepidlo, nožnice, kúsky 

látky, pierka, noviny 

2/1 – 3/1 Fašiangový sprievod 

Vo fašiangovom sprievode šli rôzne masky, strašidelné boli hlavne tie zvieracie. V sprievode 

boli tradične aj masky veštice, drotára, kominára, starej ženy, nevesty a ženícha, sudcu, farára, 

vojaka, horára, mäsiara, žobráka a podobne. Vašou dnešnou úlohou bude na formát výkresu 

A3 namaľovať temperovými alebo akrylovými farbami fašiangový sprievod. Zamerajte sa na 

pohyb figúr, rozmanitosť masiek a ich detailov.  

Pomôcky: výkres A3, ceruzky, temperové alebo akrylové farby 

 

 



4/1-1/2 Fantazijná maska  

 

Masky sa stretávajú s našou civilizáciou od nepamäti, boli súčasťou 

pohanských rituálov už v období jaskynných ľudí, kedy sa títo ľudia 

prezliekali za rôzne božstvá, neskôr v rôznych formách zábavy pre 

ľudí, masky symbolizujúce bohov, charaktery, masky v starých 

formách divadla.  

Dnes si môžete vybrať z dvoch variácií→ 

a) papierový reliéf- maska 

 Reliéf je  plastické dielo, ktorého priestorové prvky vystupujú zo 

základnej plochy do priestoru. Podľa výšky vystupujúceho námetu poznáme: 

nízky reliéf –(basreliéf)  je reliéf, pri ktorom námet vystupuje iba málo nad základnú 

plochu s nízkym kontrastom- napríklad mince, kde sa námet 

mierne prepadá dovnútra zaoblenej základne 

vysoký reliéf – (hautreliéf)  je reliéf, pri ktorom námet viac ignoruje základňu, odpútava sa 

od nej a začína sa približovať svojou plasticitou soch.  

 

Ako podklad si pripravíme silný kartón- plochu 

štvorcového alebo obdĺžnikového formátu, na ktorý 

si predkreslíme motív- tvar masky, ktorú chceme 

zobraziť. Reliéfny tvar našej masky získame 

pomocou vrstvenia a spájania zliepaním, ohýbaním, 

preklápaním, krčením a kombinovaním týchto 

postupov. Pri tejto téme si je potrebné uvedomiť 

výškovú a štrukturálnu gradáciu. Pri tvorení Vášho 

reliéfneho obrazu si treba uvedomiť jednotlivé 

plány, vrstvy a výšky. Plocha na ktorú budete 

budovať Váš reliéf je prvou vrstvou prvým plánom 

a výškou - bodom nula.  



Ostatné vrstvy, ktoré budete na plochu 

pridávať budú ďalšou výškou. 

Odporúčam použiť minimálne 5 vrstiev, 

aby ste dosiahli priestorový efekt. Na 

lepenie používajte disperzné lepidlo 

(herkules, duvilax) alebo tavnú 

silikónovú pištoľ. Z papiera si nakoniec 

vystrihneme prvky ktorými dozdobíme 

náš reliéf. Hotový reliéf vymaľujeme 

akrylovými alebo temperovými farbami. 

 

Pomôcky: kartóny, ceruzka, nožnice, lepidlo, temperové farby 

b) Kašírovanie- maska 

Lepidlo si rozriedite v miske s troškou vody, spravíte si takú 

polotuhú zmes. Noviny alebo kancelárske papiere natrháte na 

drobunké kúsočky a namočíte ich do zmesi. Pripravte si 

alobal, z ktorého si vytvarujete siluetu hlavy. Kúsky papiera s 

lepidlom dôkladne premieste a 

vzniknutú papierovú hmotu 

začnite nanášať na siluetu z alobalu. Otvory na oči a ústa 

potom vystrihnete. Keď budete mať pocit, že je základ pre 

masku hotový, môžete sa pustiť ešte do jej tvarovania. Z 

papierovej kašovitej hmoty na nej vymodelujte tvary tváre, ako sú nos, brada, bucľatejšie líca 

a nadočnicový oblúk. Až budete s tvarom spokojní, nechajte masku niekoľko hodín vyschnúť 

a zatvrdnúť.  Masku domaľujte 

temperovými alebo akrylovými farbami. 

Pomôcky: alobal, kancelársky papier, 

noviny, disperzné lepidlo, temperové 

alebo akrylové farby 

 



2/2-4/2  Interpretácia slávneho obrazu z dejín umenia 

Skúste sa zahrať (aj spolu so 

súrodencami, rodičmi), 

vyberte si nejaký obraz 

alebo sochu od známeho 

umelca a skúste zinscenovať 

scénu, akú vidíte na 

vybranom diele. Niektoré 

kostýmy môžete vtipne 

napodobniť súčasnými 

možnosťami  (fantázii sa 

medze nekladú), tak ako to 

máte možnosť vidieť na 

ukážke. 

Môžete sa pozrieť  na pár 

mien, ktorých diela by sa Vám mohli páčiť: 

Renesancia Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo 

Barok Rembrandt, Vélasquéz, El Grecco, Caravaggio, Vermer van Delft, 

Impresionisti Renoir, Manet, Monet, 

Slovenskí maliari Galanda, Fulla, Alexy 

20.storočie Pablo Picasso, Vincent van Gogh 

Surrealisti Giorgio de Chirico, Salvator Dalí, René Magritte 

 

Stačí si len do Googlu napísať tieto 

mená a prezrieť si ich tvorbu. Iste Vás 

niečo osloví. Možností je veľa, je len na 

Vás, čo si vyberiete ako predlohu pre 

Vašu interpretáciu. 

 

 Obr. 1: V.Kordoš a interpretácia Caravaggiovho obrazu "Chlapec 

uštipnutý jaštericou. (Obr. 2)" 



 Okrem diptychu vašej fotografie a originálneho obrazu si pre nás pripravíte aj referát 

o autorovi Vášho vybraného obrazu. 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 1 

 

 



 

  



  



  





  





 





 

  



  



 

 

  



  



  



 

 


