
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 3.5.2021-7.5.2021 

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 

 

 

Pš – 1./1. :  dokreľovanie po pämati aj podľa fantázie 

 

Prelistujte si časopisy, noviny alebo staré 

pohľadnice a skúste si vystrihnúť hocijakú malú 

časť z nejakého obrázka ktorý Vás zaujal.  

Môže to byť čokoľvek - kúsok zvieratka, 

budovy, časť tváre (napr. len oko) .... 

Tento kúsok bude odrazovým prvkom tvojho 

dnešného diela. Nalep si ho na ľubovoľnú časť 

výkresu a začni ho dorábať.  

Môžes sa posnažiť dokresliť zbytok obrázka 

a ľubovoľne ho dotvoriť tým že vymyslíš 

a dokreslíš vlastný príbeh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomôcky : výkres A4, časopisy/noviny/, nožnice, lepidlo, ceruzka, pastelky, 



 

2.-3./1. : papierový autoportrét – farebné plochy 

Dnes sa pokúsite vytvoriť si vlastný autoportrét na ktorom sa budete snažiť napodobniť svoje črty 

pomocou plôch z farebného papiera. Z rôznych farebných papierov si povystrihujte časti hlavy. Čo sa 

týka farebnosti nemusíme sa držať reálnych farieb ale s farebnosťou môžete experimentovať. Môžete 

si pomôcť aj tým že si pripravíte šablónu – na výkres si nakreslíte jednoduchý obrys tváre (bez očí 

nosa úst a iných detailov) , už určite viete že hlava má tvar obráteného vajíčka alebo si pri náčre 

môžete pomôcť tým že budete kreslit veľké písmeno U. Kreslite na stred aby ste zaplnili celý výkres. 

Načrtnite aj líniu vlasov a pomocou dvoch čiarok dokreslite krk a pridajte aj ramená a výstrih 

znázorňujúci tričko. Výkres si môžete rozstrihať na jednotlivé šablóny (vlasová časť, tvár, krk 

a ramená, tričko) pomocou ktorých si obkreslite a povystrihujete časti vášho portrétu ktoré na seba 

budete lepiť. Najprv nalepte ramená s krkrom potom tvár, vlasovú časť. Vášmu portrétu dolepte aj 

tričko a nakoniec si z bieleho výkresu povystrihujte oči a ústa – na tie dokreslite detaily vyfarbite ich 

a nalepte na tvár alebo si ich môžete vystrihnúť zo zbytkov papiera. Z tých si môžete vystrihnúť aj 

ozdoby na tričko, dorobiť detaily ako okuliare, čiapka alebo len ozdobiť pozadie..... Nakoniec 

sa môžete radovať z vlastného farebného autoportrétu.   

Pomôcky : ceruzka, farebné papiere, nožnice, lepidlo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4./1. mandala – cvičenie na symetriu 

 

V preklade znamená - kruh. Mandaly sú fascinujúce väčšinou kruhové obrazce. Hoci môže obsahovať 

znaky ako štvorce alebo trojuholníky, povaha mandaly je vždy kruhová. Mandala symbolizuje jednotu 

a harmóniu. Význam mandaly závisí od jej farby, geometrických prvkov a kultúry. Vytvorte si vlastnú 

mandalu a ozdobte si ju geometrickými alebo rastlinnými tvarmi pričom zvoľte svoje obľúbené farby.  

Najprv si na výkres nakreslite kružnicu. Malou bodkou si vyznačte stred kružnice. Cez stred narysujte 

pomocou pravítka a ceruzky jemné čiary (tak aby sa nakoniec dali vygumovať) – najprv zhora nadol a 

potom zľava doprava, aby sa v strede pretínali v pravom uhle. Kruh ďalej rozdeľte na ďalšie časti 

(aspoň 12 napr pomocou uholníka narysujete čiary pod 30 ° uhlom). Môžete si dorobiť ďalšie 

kružnice s rôznymi priemermi – tieto pomocné čiary Vám pomôžu pri snahe o symetri. V strede kruhu 

nakreslite malý tvar z ktorého mandala vychádza. Môže to byť trojuholník, štvorec, hviezda, alebo 

kruh a nezabudnite aj na okraje mandaly tie je tiež potrebné vyzdobiť tvarmi. Vytvárajte ornament 

pomocou vlnoviek, kriviek, slzičiek, kvetov, špirál, geometrických tvarov atď.. Dbajte na súmerné 

rozloženie ornamentu v kruhových,,riadkoch ,, dookola. Na konci môžete pridať vzorom čierny obrys 

aby pekne vynikli. 

Pomôcky: výkres A4, krúžidlo, pravítko, uhlomer, ceruzky, farbičky, fixky 

 

 

 



1.-2./2. : Koláž – hlavný námet hlava 

Dnes sa zameriame na hlavu ale iným spôsobom ako keď kreslíme portrét a snažíme sa myslieť a 

dodržiavať všetky proporčné pravidlá.. Dnes bude dôležité vymyslieť si príbeh odohrávajúci sa na /v 

hlave a spojiť kresbu maľbu s výstrižkami s časopisov a možno aj spojiť na prvý pohľad nespojiteľné... 

V hlave nosíme všetku našu múdrosť, myšlienky, spomienky, nápady ale aj strachy či povinnosti 

skúste sa tým inšpirovať pri vytváraní kompozície   .... Pracujte kombinovanou technikou – niektoré 

časti si podmaľujte ked preschnú naliepajte a dokresľujte dookola až kým nebudete spokojný. 

Nebojte sa vrstviť a preliepať kúsky výstrižkov aj cez seba.  

Pomôcky: výkres A3 , časopisy, noviny, nožnice, lepidlo, temperové/vodové farby, farbičky, fixky 

 

 

 

3. - 4./2 : Figurálna kompozícia perokresbou  

Urobte si fotografiu postavy v sede alebo v stoji. Podľa nej kreslite postavu s perom rovno na výkres. 

S perom sa snažte pracovať tak že správnu líniu si hľadajte aj viacerými čiarami – môžete si značiť aj 

pomocné línie .... Tú správnu linku potom zvýraznite silnejšie alebo viacerými ťahmi na tom istom 

mieste - nevadí že na výkrese bude množstvo čiar snažte sa v nich nájsť krásu – pracujte šrafúrou...  

Pracujte s tlakom na pero tak ako keď kreslíte s ceruzkou. Zamerajte sa na oblečenie pričom si 

všímajte aké vytvára jednotlivé záhyby.  

 

Pomôcky: výkres A3, pero, foto predloha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


