
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 
 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 08.03.2021 – 12.03.2021  

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia.  

 

Okrem toho, že jar je už na obzore, sa o tomto 

mesiaci hovorí ako Marec – mesiac knihy. Viete ale 

prečo? Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé 

desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, 

kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na 

počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol 

naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o 

knihy.  

Kniha má moc premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú 

na ešte lepšiu. Kniha nám pomáha rozvíjať našu 

fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje 

našu slovnú zásobu a vzdeláva nás. Dovoľuje nám 

vžiť sa do úlohy hlavných hrdinov. 

Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Zapisovali sa do nich 

rodokmene, dejiny, udalosti a rôzne dôležité informácie. V dnešnej dobe taká maličkosť, akou je 

vedieť čítať, nebola vždy samozrejmosťou. Schopnosť čítať a písať bolo výsadné právo historikov, 

lekárov, umelcov. Dokonca aj panovníci a šľachta mali na túto, vtedy zbytočnú a podradnú, prácu 

vlastných ľudí. Spolu s pätnástym storočím, keď Ján Gutenberg vynašiel kníhtlač, prichádza aj 

zvyšujúci sa záujem o čítanie a knihy ako také. Dnes sa zmeníte na spisovateľov, ilustrátorov, či 

grafikov.  



PVV-1./1:  Pečiatkované leporelo 

Leporelo je harmonikovo skladaná kniha, spravidla bohato ilustrovaná, s minimom textu a nízkym 

počtom strán. Každá ilustrácia s textom sa väčšinou nachádza na samostatnej strane. Jednotlivé 

strany sú navzájom zlepené, takže celú knihu si je možné rozložiť do dlhého pruhu. 

 

Krátky videopostup→https://sk.pinterest.com/pin/281543716462825/ na výrobu leporela. 

Na naše leporelo budeme potrebovať výkres A3 (môže byť aj farebný).  

Výkres si prehneme po dĺžke na polovicu a vystrihneme. Vzniknú nám dva dlhé pruhy, ktoré si 

ako vo videu zložíme na harmoniku. Teraz si zlepíme jednotlivé diely k sebe a dáme si pozor, aby 

sme lepili z rubovej strany. Základ pre leporelo máme hotový       

Teraz začneme výtvarne dotvárať naše leporelá. 

Niektoré časti vymaľujte napríklad vodovými 

farbami tak, aby Vám na stránke zostal aj rámček 

okolo obrázka do ktorého môžete potom vpisovať 

text. Pripravte si temperové farby a naše pečiatky. 

Teraz využijeme formu a textúru rovno z prírody. 

Určite poznáte pečiatky zo zemiakov, kedy sa zemiak 

rozkrojil na polovicu.  

https://sk.pinterest.com/pin/281543716462825/


Môžete si materiál vybrať podľa Vašich možností, rôzne ho prekrojiť a nachystať. Nám sa 

osvedčila pri práci cibuľa rozkrojená na polovicu, stopkový zeler, jablko na polovicu, hruška, 

škrupiny z orechov, zemiak, pomaranč, citrón, ale aj mrkva, petržlen, listy, no proste je toho veľmi 

veľa! Odporúčam využiť aj staré ovocie a zeleninu.  

 

 

 

 

 

Pripravíme si paletku na ktorú si vytlačíme temperové farby a môžete začať ľubovoľne s pomocou 

pečiatkovania a maľby dotvoriť vaše leporelá. Nakoniec môžete do leporela napísať aj nejaký text 

alebo básničku       

Pomôcky: výkres A3, nožnice, lepidlo, temperové farby, vodové farby, paleta, pečiatky-  ovocie 

a zelenina (zemiak, jablko, citrón, pomaranč, atď...) prekrojené na polovicu 

2/1 – 3/1 – Komiks 

Ukáž svoju šikovnosť a nakresli vlastný obrázkový 

komiks (spojenie kresby, maľby a  krátkeho textu). Komiks je 

označenie pre postupne usporiadané obrázky, ktoré 

sprostredkúvajú informácie, alebo rozprávajú príbeh, alebo opisujú 

nejaký dej. Zameraj sa predovšetkým na dejovosť, ilustráciu, 

príbeh, rukopis a výtvarné spracovanie. Vaša práca by mala na 

čitateľa esteticky zapôsobiť.   

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, vodové 

farby, temperové farby, tuš a perečko 

alebo čierna tenká fixka 

 



4/1- Namiesto do zberu- obraz na stenu 

Výstrižky zo starých kníh a novín sa stávajú materiálom pre 

moderné umelecké diela.  

Pripravíme si natrhané alebo nastrihané kúsky (štvorce, obdĺžniky, 

pásiky) zo stránok starej knihy alebo novín. Vezmite si svoje 

výstrižky a komponujte lepte ich na (výkres A3, kartón A3). Prvky 

môžete usporiadať, ako sa vám páči, alebo umiestniť veľké dole a 

malé hore. Môžete si zvoliť symetrické alebo asymetrické 

rozloženie podľa toho, aký druh výstrižkov máte. Harmóniu dodá 

aj kombinácia prvkov v jednej mierke s jedným kontrastným 

akcentom. Tak začnite prípravou motívu. 

Môže to byť ľubovoľná téma (portrét, 

krajina, zviera, štúdia predmetov, atď.) Náš 

námet dotvárame maľbou (akrylovými 

farbami) a kombináciou so suchým 

pastelom, uhlíkom alebo tušom. Časti obrazu 

môžete navlhčiť vodou, jednoduchým 

zapúšťaním akvarelových farieb do mokrého 

podkladu vytvoríte farebné škvrny. Snažíme 

sa nechať vyniknúť aj niektoré časti 

podkladu.   

Pomôcky: výkres A3, stránky zo starej knihy, novín alebo staré školské zošity, akrylové farby, 

suchý pastel, uhlík tuš, akvarelové alebo vodové farby 

1/2 –  Kniha ako objekt 

Vašou úlohou bude vytvoriť (z dostupných materiálov, ktoré nájdete doma) autorskú knihu. 

Autorská kniha je špecifická svojou syntetickou povahou. Je to kniha, ktorú jej autor vytvoril od A 

do Z sám – vymyslel jej obal, aj ju rukou napísal, nakreslil a zviazal. Je priestorom, ktorý nám 

umožňuje prepojenie textu, kresby, grafiky, maľby ale aj plastiky. Takáto kniha sa tak dotýka 

všetkých našich zmyslov. Každá zložka sa nám prihovára svojim významom a jazykom od 

materiálu, povrchu a odtieňa papiera, nití, ktoré spájajú bloky knihy až po jej rozmery. Snažte sa 



o jedinečný dizajn Vašej autorskej knihy, použite netradičné materiály (napríklad aj pri výrobe 

knižného obalu) a nebojte sa experimentovať. 

      

 

Pomôcky: výkresy, kartón, nožnice, lepidlo, látka/textília, plast, novinový papier, ihla a niť, 

odpadový materiál, akrylové farby, vodové/akvarelové farby, prírodný materiál  

 

 



2/2-4/2  Písaný portrét 

Porekladlo "Obrázok má hodnotu tisíc slov“ dnes doslova vystihuje Vašu tohto týždňovú výtvarnú 

prácu. Vašou úlohou bude vytvoriť portrét pomocou písaných slov. Začnite ceruzkou.  Najprv si 

naskicujte portrét a tiene. Potom môžete začať „kresliť“ písať tenkou fixkou/ perom. Detaily a tiene 

vykresľujte malým textom a základnými slovami. Potom prejdite na väčšie písmená a slová, 

pričom dbajte na celkový dojem a vzhľad. Pozadie môžete dotvoriť farebne akrylovými farbami. 

 

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, čierne pero, čierna fixka, akrylové farby   

 

 

 


