
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 12.04.2021 – 16.04.2021        

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia   

PVV - 1./1. : Iniciály 

Milé deti, dnes budete pracovať s písmenkami a nielen takými obyčajnými ale budú nás 

zaujímať iniciály. Iniciál je prvé písmeno slova, ktoré je výrazne odlíšené od ostatného textu 

veľkosťou, farbou alebo tvarom. Zvyčajne býva na začiatku strany, kapitoly alebo odstavca. 

Iniciála môže označovať prvé písmeno mena a tiež aj priezviska.  

Vašou úlohou je z kartóna si vystrihnúť iniciál vášho mena a čo najkrajšie si ho vyzdobiť - 

farbami alebo rôznymi materiálmi. Buďte kreatívni a použite čo doma nájdete napr. šnúrky, 

servítky, farebný papier, alobal, vata… Materiál pred nalepením kľudne upravte  a vyformujte 

napr. na guličky, prúžky, kvety… Keď nemáte kartón môžete si písmenko načrtnúť alebo 

narysovať na A4 výkres alebo farebný papier a dekorujte ho bez vystrihnutia.  

Hotový iniciál vám môže zdobiť dvere vašej izbičky. 

Pomôcky : výkres A4, kartón, šnúrky, stužky, vata, farebný papier, nožnice, lepidlo, ceruzka, 
fixka, 

 



2./1. - 3./1. - tvár 

Jedným zo symbolov jari je vajíčko a v tomto období je aj ich konzumácia pomerne častá 

preto verím že sa u vás nájde kartón v ktorom sa predávajú a prenášajú. Je to veľmi 

zaujímavý materiál ktorý dnes pri tvorbe zrecyklujeme a využijeme jeho špecifické tvary. Z 

kartónu si povystrihujte rôzne časti (môžete si ich aj pomaľovať) a naliepajte ich na výkres/

farebný papier tak aby ste vytvorili tvár (oči, obočie, nos, ústa a nezabudnite na vlasy). Hlavu 

nakoniec môžete s fixkou doplniť vonkajšie líniami tváre krku a ramien. Vytvorte aspoň dve 

rôzne variácie reliéfnych tvári.  

Pomôcky : výkresy A4, kartón od vajíčok, lepidlo, ceruzka, fixka, temperové farby,  

 

4./1. kvety 

Jar to v plnej kráse na nás ešte nevybalila ale spríjemnime si 
čakanie myšlienkou na jej farby a hlavne kvety ktorými nás 
každoročne obdarí . Vezmite si temperky alebo akrylové farby a 
skúste namaľovať vysnívanú kyticu vo váze alebo aj lúku plnú 
kvetov. Váš výkres môžete na konci dotvoriť dolepením 
skutočných kvetov ktoré už môžete nájsť v tomto období. Skúste 
si zistiť ako sa volajú a aké majú liečivé  účinky. Inšpirujte sa 
obrazmi kvetov od známych umelcov a všímajte si ich precíznosť 
a snažte sa detailne pracovať aj na Vašom obrázku. 

Gustav Klimt 1905 



 

(Vincent Van Gogh 1890, Rachel Ruysch 1700, Edouard Manet 1882, Odilon Redon 1916) 

Pomôcky : výkres A3,ceruzka, temperové/akrylové farby, 

1./2. - 2./2. - rastlinná štúdia pozitív negatív 

Na výkres A3 si nakreslite vonkajší obrys kytice alebo nejakej rastliny výkres potom rozdeľte 

jemnou čiarou na pravú a ľavú polovicu na jednej strane vykreslite precízne všetky detaily a 

štruktúry prírodniny pričom pozadie ostane biele naopak na druhej polovici nechajte telo 

rastlín prázdne a pozadie vyšrafujte alebo vytienujte od obrysu smerom von z výkresu aby sa 

pozadie stmavilo a vynikol obrys kyticke. 

Pomôcky : výkres A3, pravítko, ceruzky, tuš 



 3./2. – 4./2. - štúdia tvaru vajíčka / minimalistická kompozícia 

Vajíčko je symbol nového života, plodnosti a zároveň prejav lásky. Zdobenými vajíčkami 
(kraslicami) obdarúvali počas veľkonočného pondelka dievčatá mládencov na znak toho, že 
ich nosia vo svojom srdci. Dnes Vás bude zaujímať estetický tvar vajíčka a zameráte sa na 
jeho tvar. Vašou úlohou je poskladať si minimalistické zátišie z aspoň troch predmetov jeden z 
nich má byť vajíčko (môžete použiť nejaké látky výkres plochy alebo vajíčko doplniť o iné 
predmety) skúste pracovať aj zo svetlom a scénu si nasvietiť lampou pričom sa skúste hrať s 
predmetmi ktoré hádžu zaujímavý tieň a všímajte si ako rôzne svetlo modeluje plastický tvar 
a výzor vajíčka. Zátišie si odfoťte a podľa fotografie nakreslite scénu na výkres. Tmavšie 
miesta tieňujte pomocou šrafúr. Posielajte fotografiu aj kreslenú verziu. 

Pomôcky : výkres A3, ceruzky/uhlík, 

1./2. - 4./2. doplnková úloha - stále môžete dorábať street art návrhy na plot  našej zušky….


