
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 01.03.2021 – 05.03.2021        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  

PVV - 1./1. : papierové súsošie     

   

       Milé deti, tento týždeň si vyskúšate vytvoriť papierové súsošie - 
trojrozmerné dielo. Pripravte si hrubší výkres alebo kartón z ktorého si 
vystrihnite štvorec alebo kruh, ten bude slúžiť ako podstavec. Z farebných 
papierov si pripravte časti z ktorých poskladáte svoje papierové súsošie. 
Povystrihujte pruhy a tvary rôznych veľkostí a ďalej ich poupravujte napr. 
poskladajte na harmoniku, zrolujte, natočte pomocou nožníc aby sa papier 
zvlnil, natrhajte a kúsky budú mať zaujímavý okraj, pokrčte, vytvarujte z 
pruhov geometrické tvary alebo kúsky povystrihujte do špirály. Keď budete 
mať pripravené dostatočné množstvo kombinácii tvarov, techník, veľkostí a 
farieb, môžete ich začat ľubovoľne kombinovať a naliepať na podstavec aj na 
seba.  

Pomôcky : výkres A4,  farebný papier, nožnice, lepidlo,  



2./1. - 3./1. :  písmo pomocou jednobodovej perspektívy 

          Dnes si vytvoríte typografický plagát na ktorom pomocou zbiehajúcej sa hĺbky alebo 
perspektívy s 1. úbežníkom dosiahnete 3-D efekt na 2-D povrchu. Porozmýšľajte nad 
nejakým slovom ktoré pomocou pravítka narisujete jednoduchým paličkovým písmom. Určte 
si jeden bod ku ktorému budete ťahať perspektívne čiary zo všetkých hrán vašich písmen 
ktoré tam budú miznúť v úbežníku. Vnútro jednotlivých písmen ozdobte napr. rôznymi 
geometrickými tvarmi. Na koniec písmena vyfarbite, no pracujte s výberom kontrastnej 
kombinácie farieb. 

Pomôcky : výkres A3, pravítko, ceruzka, farbičky  

Farebný kontrast 
Je známe, že jednotlivé farby vo 
farebnom kruhu vytvárajú väčší, 
alebo menší kontrast, podľa toho, kde 
sa v kruhu nachádzajú: 

Najnižší kontrast tvoria kombinácie 
farieb, ktoré sú na farebnom kruhu 
blízko pri sebe. 

Stredný kontrast tvoria farby, ktoré sa 
nachádzajú v rovnakej tretine 
farebného kruhu. 

Najvyšší kontrast vytvárajú 
kombináciou farieb zvierajúcich v 
kruhu uhol 120 – 180 stupňov. 



 

4./1. - 1./2. - zátišie z úžitkových predmetov 

    Na nejaký podklad si poskladajte zátišie z ľubovoľných úžitkových predmetov. Zátišie 

nebudete kresliť realisticky - nebudete tienovať… Predmety nakreslite jasnými líniami a 

dbajte hlavne na ich vonkajší obrys. Následne celý výkres porozdeľujte líniami - prechádzajte 

nimi aj cez Vaše nakreslené predmety. Obraz vymaľujte pomocou teplých a studeních 

odtieňov pričom si vyberte ktoré odtieňe použijete na pozadie a ktoré na predmety.  

Pomôcky : výkres A3, ceruzka, temperové farby  



 2./2. – 4./2. - štúdia izbovej rastliny 

   
    Verím že každý z Vás má doma nejakú rastlinu. Jednu si vyberte a 

zapozerajte sa na ňu zblízka… všímajte si štruktúru listov, ich tvar a meniace 
sa sfarbenie. Vytvorte zaujímavú kompozíciu - detailu alebo väčšieho celku 
listov pričom dbajte na zobrazenie všelijakých drobností ktoré daná rastlina 
má.   

Pomôcky : výkres A3, ceruzky  

 


