
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 
 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 19.04.2021 – 23.04.2021  

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

 

Práce sú súčasťou Vášho hodnotenia.  

 

 

PVV- /1/1  MÔJ ATLAS ZVIERAT 

Milé deti, dnes si vyskúšate novú techniku. Celý výkres pokreslíme voskovkami. Nepoužívajte 

tmavé farby ( hnedú a čiernu), bolo by ich zle vidieť. Snažte sa dôkladne pokresliť celý výkres, 

nebojte sa pritlačiť na voskovku.       Snažte sa kresliť tak aby Vám nevznikali žiadne biele 

medzery. Pokrytú kresbu, pomaľujte čiernym tušom s pomocou štetca. Nechajte obrázok vyschnúť. 

Maľbu tušom zopakujte ešte raz. Voskovky musia byť prekryté a nesmú presvitať. Nechajte 

vyschnúť a opatrne špajdlou, špáradlom alebo ostrým predmetov vyškrabávajte do povrchu Vaše 

najobľúbenejšie zvieratká. Vyškriabavame jemne a opatrne, keďže opraviť sa to už nebude dať.   

 

Pomôcky: Výkres A4, voskovky, štetec, tuš, kružidlo, špajla? 

 

2/1- 3/1 HRY S MIERKOU 

Vašou úlohou je vybrať si jedno obľúbene zviera (môžete kresliť aj svojho domáceho miláčika). 

Vytvorte štyri rôzne pohľady:  

 



1. celé zvieratko z diaľky alebo z profilu  

2. detail oka 

3. detail časti tela   

4. detail textúry srsti, šupín alebo peria   

 

 

  

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, farbičky, fixky 

 

1/2- KÔŇ 

Človek bol odjakživa fascinovaný krásou a ušľachtilosťou koní. Kôň sa objavuje vo výtvarnom 

umení mnohých civilizácii. Toto úchvatné zviera sa stalo umeleckým vzorom už pre ľudí žijúcich 

v praveku, ale aj umelcov renesančného, barokového i moderného umenia. Pripájam videá ako 

nakresliť koňa: 

1: http://bluntforcebeating.com/sk/zvierata/17437/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=AwRuc3V0rhM 

 

 

Pomôcky: farebný výkres A3, ceruzka, suchý pastel 

http://bluntforcebeating.com/sk/zvierata/17437/
https://www.youtube.com/watch?v=AwRuc3V0rhM


2/2- 3/2- PERFORMÁCIA 

Zameraj sa a mobilom odfoť najzaujímavejšiu grimasu tváre  (seba, súrodenca, rodiča).  Na 

internete si pozri busty umelca Messerschmidta. Pokús sa nakresliť jednu z vybraných grimás. Pri 

budovaní samotnej hlavy si treba pomôcť pomocnými čiarami a osou. Hlava je symetrická – 

pomocné čiary nám tak pomôžu zachovať symetriu aj pri rôznych natočeniach. Nezabudnite 

naznačiť krk – ten vám pomôže pri správnom zachytení pohybu. Po správnom rozkreslení treba 

správne zvoliť šrafúru tieňovania- vždy po tvare. Nebojte sa pri tieňovaní použiť výrazný kontrast. 

Pripájam video o Messerschmidtovi: https://www.youtube.com/watch?v=JGUd20ce8yk 

 

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, uhlík, rudka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGUd20ce8yk


4/1 + 4/2 ABSOLVENTSKÁ PRÁCA – REPRODUKCIA ZNÁMEHO OBRAZU 

Mnohé z výtvarných diel sa dnes tiež používajú v spotrebnom priemysle, vyskytujú sa na obaloch 

výrobkov, na tričkách, kde princípom už nie je originál, ale sériovo reprodukovaná vec. 

Reprodukcia je kópia originálnej maľby. Reprodukcie môžu mať rôznu veľkosť, od veľkosti 

poštovej známky, ale môžu byť i väčšie ako pôvodné dielo, ich odkaz je však ten istý, zastupovať 

originálny artefakt. Reprodukcia umeleckých diel bola samozrejme súčasťou umenia už od raných 

podôb umeleckej tvorby a je jej prirodzenou súčasťou, či už ako spôsob precvičovania, spôsob 

šírenia diel, ale i ako spôsob zhodnocovania umeleckých diel ako prostriedku finančného zisku. 

Vašou úlohou bolo vyhľadať si na internete akékoľvek známe umelecké dielo (minulých alebo 

súčasných autorov). Snažte čo najvernejšie zachytiť obraz podľa predlohy (proporcia, farebnosť). 

https://www.youtube.com/watch?v=ox5Fq_IUw28&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=6cQelBxCX4E&t=84s 

 

Pomôcky: 

4/1- výkres A3, ceruzky, plastická guma, akrylové farby  

4/2- výkres A2, ceruzky, plastická guma, akrylové farby 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ox5Fq_IUw28&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=6cQelBxCX4E&t=84s

