
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. : zajko čiarko  

Milé deti, podľa predlohy sa pokúste prekresliť jednoduché línie zajkovej hlavy (alebo si ju 

vytlačte - nachádza sa na konci dokumentu). Zajkovu hlavu potom vyplnte a ozdobte rôznymi 

čiarkami. Čiarky môžu byť krátke alebo dlhšie - širšie alebo užšie. Môžete ich ľubovoľne 

striedať a kombinovať- cik cak, vlnovkou, rovno, šikmo, alebo len opakovať jeden princíp na 

celej hlave až kým nebudete spokojný s výsledkom. Pozadie vyfarbite pestrou farbou aby Vaá 

čiernobiely zajko ešte viac vynikol.  

1./1. Môžete vytvoriť aj zložitejšie pozadie alebo zajkovi dorobitť okuliare .  

Pomôcky : výkres A4, čierna fixka /  farbička /  pero, temperové farby  
 



 

2./1. - 3./1. -  geometrická architektúra 

Pomocou geometrických tvarov alebo čiar si vytvorte nejaké budovy 

ktoré vám vytvoria mesto alebo veľkú bytovku. Môžete ich aj množiť a 

vytvoriť pravidelnú kompozíciu pričom Vám može vzniknúť veľký 

mrakodrap. Povyfarbujte budovy a okná rôznymi farbami ale každú 

farbu použite dvakrát v jej tmavej ale aj svetlej variácii (farby si 

miešajte).  

Pomôcky : výkres A3, pravítko, ceruzka, farbičky / temperky 

 



4./1. Geometrická krajinka  

Vytvorte jednoduchú kompozíciu krajinky kde budú napr. 
hory - voda a slnko, stromy.. . Najprv si líniami 
predkreslite obrys a potom vnútro vypĺňajte vybraným 
geometrický tvarom ktorý opakujte. (napr. slnko kruh 
vypľňajte kruhmi ) alebo nahrádzajte tvary z krajinky 
geometrickými tvarmi (napr. stromy trojuholníky). Tvar 
rysujte s ceruzkou v rôznych veľkostiach a z rôznych 
uhlov. Tvary sa Vám môžu aj pretínať jeden cez druhý 
pričom vzniknú aj nové tvary.  
Jednotlivé priestory ktoré vám vznikli - vytieňujte s 
ceruzkou pričom  sa snažte pracovať s tlakom a striedať 
tmavé miesta  (na ceruzku tlačte silnejšie ) - so svetlými 
(na ceruzku tlačte čo najjemnejšie).   

Pomôcky : výkres A4, pravítko, ceruzka, krúžidlo 

 

1./2.. - 2./2. - geometrické zviera 

Pomocou pravítka a rovných línii si narystujte hlavu 

ľubovoľného zvieraťa. Môžete pracovať aj s foto 

predlohou alebo obrázkom podľa ktorého upravíte 

oblé tvary a premeníte ich pomocou hrán do lineárnej 

podoby. Pokračujte čiarami a geometrickými tvarmi a 

to tak aby boli obe polovice hlavy rovnaké - sumerné. 

Na konci si jednu polovičku hlavy vytieňujte rôznymi 

tmavými odtienmi a druhú polovicu s čo najsvetlejšími 

odtienmi ceruzky. 

Pomôcky : výkres A3, pravítko, ceruzky,   



 2./2. – 4./2. - pohľad na ulicu  

  

Vyberte si nejaký zaujimavý uhol, pohľad  na ulicu ( pracujte aj s fotografiami alebo Google 
Street Views) a nakreslite ho perspektívne čo najsprávnejšie (napr. pomocou jednobodovej 
perspektívy ).  Budovy a detaily sa snažte štylizovať do presných línii. Obrázok dokončite 
pridaním farebného akcentu na niektoré detaily - čiernobiely výkres + farba (môžu byť aj dve 
farby) 

Pomôcky : výkres A3, ceruzky, uhlík, temperové/vodové farby  

 

Egon Schiele 1980




