
VYUČOVACIA HODINA 
 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 7.4.2021-11.4.2021        
ROČNÍK: Prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

 

 
Každú dokončenú prácu, prosím posielajte svojim triednym učiteľom. 

Prosím všetkých rodičov aby sa snažili fotiť dielka svojich detí v najlepšej 
kvalite (napr. pri okne a kolmo z hora) ĎAKUJEME  
  

Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  
 

PVV – 2./1. Téma: Páv 
 Korunný páv sa tiež niekedy nazýva 
modrý páv. Spolu so zeleným pávom patrí do bažantovej 
rodiny a je považovaný za najkrajšieho vtáka. Jeho 
pôvodným domovom je India a Srí Lanka, kde 
najčastejšie žijú v listnatých lesoch, kríkoch, ale aj na 
trávnych porastoch. 
Pávy sa voľne chovajú v zámockých parkoch a 
zoologických záhradách. Páv je národný vták Indie. 
Páv symbolizuje Krista, nesmrteľnosť, raj, ale aj pýchu 
alebo luxus. Páv bol tiež posvätný bohyne Hera (Juno).  
 
Samec páv má hlavu, krk a brucho modrej farby. Perie na zadnej strane je zelenohnedé a 
krídla sú hnedé a čierne pruhované. "Chvost" pávov nie je v skutočnosti pravý chvost, ale sú 
to veľmi predĺžené horné krky chvosta. Na konci každého pera cievky je "pávie oko". Samci  
môžu merať aj s sedlom nad 2 metre. 
Samice sú sfarbené prevažne hnedo-šedo. Mimo obdobia párenia ho možno rozpoznať od 
samca zeleným krkom a môže byť tiež menší. Samec i samica majú na hlavách niekoľko 
centimetrov korún.  
 
Skúste namaľovať dúhového, farebného alebo modrého páva podľa vlastnej fantázie. 
Nezabudnite na pávie oká 😊😊 a korunku 
Pomôcky A3, ceruza, vodové a temperové farby , na zvýraznenie použite tuš  
  

3/1 _ 4/1: Téma: Roláž 
Využívame techniku koláže, skúsime vytvoriť novú realitu pomocou dvoch prelínajúcich sa 
obrázkov, pravidelným striedaním rovnakých pruhov.  
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Vyskúšame si či sme schopní vidieť dva obrazy súčasne, aby bolo možné rozpoznať 
a identifikovať, čo je na obrázku.   

 Pozorovanie: Optické ilúzie – pozrite sa na obrázok a čo vidíte? Stará žena alebo 
mladé dievča, ktoré odvracajú tvár. Aj keď sú na jednom obrázku dve ženy, vidíme  
len jednu ,nevidíme ich spolu naraz, vždy prepínate oči medzi sebou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiál a pomôcky 
výkres  A3 
pravítko, ceruzka 
nožnice, lepidlo Herkules 
obrázky, pohľadnice, kalendár 
 
Pre inšpiráciu pozri Jiří Kolář  
 
Dva obrázky rovnakej veľkosti nastriháme na rovnaké prúžky, 
ktoré sa snažíme nezamiešať. Môžete si ich aj očíslovať. Ak 
máme nastrihané obrázky, môžeme začať lepiť postupne zľava 
doprava, najprv pásik 1 a pásik druhého obrázku 1 potom 2.2 
a tak ďalej. 

 
 
1/2- 4/2: Street ar-t  Návrh na plot pre našu ZUŠ-ku 
 
Street art  je výtvarné umenie vytvorené na verejných miestach ("street" = ulica). Témy a 
predmety pouličného umenia sú rôzne. Diela tohto umenia siahajú od bežných nápisov, až po 
kresby a maľby všetkých veľkostí v širokej škále farieb. 
  Tradičné graffiti : umelci používajú spreje na vytvorenie svojich diel, pouličné umenie 
zahŕňa oveľa viac médií a techník, ako sú nálepky, stencil graffiti (šablonové graffiti), tvorba 
mozaik, video projekcia a inštalácia.  Z týchto dôvodov sa pouličné umenie niekedy označuje 
ako "post-graffiti". Pouličné umenie možno nájsť kdekoľvek na svete.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1lepky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stencil_graffiti&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika


Skúste vytvoriť návrh pre náš plot na Kostolnej 10 vo Valalikoch, fotku nájdete na google 
street view. Opakujúci sa vzor,  zaujímavú ilustráciu...  
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