
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 15.11.2021 – 19.11.2021 

ROČNÍK: PVV, prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

 

PVV a 1/1: Vesmír v mojich očiach 

Prišiel nám nový týždeň a s ním aj nové zadanie. 

Tak deti, aby ste zistili, ktorou témou sa tento 

týždeň budeme zaoberať, spolu s rodičmi si na 

úvod môžete pozrieť toto video→ 

https://www.youtube.com/watch?v=WeG5OhqWoYY   

„Čo je to vesmír? Čo sú to planéty? Prečo je na 

oblohe raz slnko, raz mesiac s hviezdami ? A čo 

vlastne sú hviezdy ? A keď je naša Zem guľatá, 

akoto že z nej nespadneme ? Ako dlho by nám 

trvalo, kým by sme prišli na Mesiac ? A bol tam už 

niekto?“ Vesmír je krásny a obrovský, plný záhad a 

nových objavov. Vašou dnešnou úlohou bude namaľovať 

vesmír plný farebných planét a žiarivých hviezd. 

Pripravíme si naše pozadie→ výkres A3 namaľujeme 

čiernou temperovou farbou. Potom si pripravíme plochý 

štetec, namočíme ho do bielej temperovej farby 

a pofŕkame ním čierne pozadie. Takýmto spôsobom si 

vytvoríme oblohu plnú hviezd. Teraz si vytvoríme 

planéty. Na výkres A4 si podľa vlastnej fantázie 

nakreslíme rôzne planéty, vesmírnu loď alebo 

kozmonauta. Naše planéty si povystrihujeme a nalepíme 

na naše pozadie. 

 

 

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, temperové farby (čierna a biela farba), plochý štetec, voskovky/farbičky, 

nožnice, lepidlo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeG5OhqWoYY


2/1 – 4/1 : Haringove kresby 

          

Dnes sa inšpirujeme tvorbou Keitha Haringa. Haring bol americký umelec, ktorého silno inšpirovalo 

pouličné umenie tzv. graffity. Keith Haring sa preslávil dielami v ktorých využíva hrubé línie, ktorými 

znázorňoval jednoduché motívy. Niektoré z obrazov boli čiernobiele, v iných tieto motívy doplnil 

žiarivými farbami. Dnes sa práve takýmito čiernobielymi líniami inšpirujeme. Pripravíme si niečo ako 

omaľovánku do ktorej doplníme tvary a tie si vyfarbíme. Pripravíme si výkres, na ktorý začneme kresliť 

rôzne motívy, tak aby sme zaplnili celú plochu papiera. Keď máme kresbu hotovú, ceruzkou si 

predkreslíme väčšie tvary (môže to byť jeden tvar napr. kruh; alebo dva tvary napr. dve srdiečka), ktoré 

si potom obtiahneme fixou. Vzniknuté časti vymaľujeme farebne, tak ako omaľovánku, každú plôšku 

inou farbou.  

 

Pomôcky: výkres A4, čierna fixa, farebné fixy alebo farbičky 

 
 



1/2 – 2/2: Vyšívaná koláž 

 
Koláž už poznáte 

z predchádzajúcich hodín, 

vyšívanie, je ale možno pre 

niektorých žiakov celkom nová 

technika. Vyšívanie je technika 

ozdobovania textílií. Toto 

zdobenie sa vytvára pomocou 

vyšívacích priadzí, ktoré sa 

navlečú cez ihlu. Tou potom 

prechádzame cez textil 

a vytvárame stehy a vypĺňame 

pomocou nich rôzne tvary. Je to 

maľovanie pomocou ihly a nite 

po textile. Výšivky nájdeme na 

folklórnych odevoch 

a doplnkoch rôznych kultúr 

sveta, nie len tej našej.  

 

 

Dnes už s výšivkou rôzni umelci 

experimentujú a používajú aj iné podklady (fotografia, papier, plátno, plast..). Dnes si spolu vytvoríme 

farebnú koláž zloženú z rôznych tvarov, ktoré doplníme čiarami pomocou výšivky.  

Máme dva druhy tvarov→  

1. Geometrické tvary vychádzajú z matematiky (štvorec, trojuholník a kruh)  sú dokonalé a súmerné, 

v prírode ich nenájdeme. 

2. Organické- prírodné tvary sú nepravidelné, typické sú zaoblené časti, mnohé z nich sa podobajú 

práve na rôzne prírodné motívy (listy alebo kvety...). 

Rozmyslíme si, ktoré tvary budeme vytvárať. Vezmeme si papier a tvary si predkreslíme. Tvary cez 

seba môžeme aj lepiť. Dajte si pozor na kompozíciu, tvary si najskôr poukladajte, až potom nalepte. 

Tvary máme nalepené a ideme ďalej. Najskôr si pripravíme dierky cez ktoré budeme vyšívať. V bodoch 

kde sa čiara láme a na jej začiatku a konci musíme pripraviť dierky na prevlečenie. Ak chceme 

cikcakovú čiarku, bodky musia byť na striedavo. Dierky si pripravíme pomocou našej ihly. Dajte si 

pozor aby ste sa nepopichali. Pod výkres si dajte kartón, môžete tak pichať rovno do neho a nemusíte 

dvíhať papier a držať ho medzi prstami. Keď máme hotové dierky, kartón si dáme preč a ihlu ešte 

prevlečieme cez každú dierku. Takto pripravené dierky si už len vyšijeme. Nachystáme si ihlu a priadzu 



si do nej prevlečieme. Priadza nemusí byť dlhá, budeme vyšívať len kratšie čiary. Vzadu si koniec nite 

zaistíme pomocou lepiacej pásky alebo uzlíkom.  

 

Pomôcky: tvrdší papier ľubovoľnej farby, farebné papiere a výkresy, ceruzka, nožnice, lepidlo a lepiaca 

páska, ihla a priadze, kartón na vytváranie dierok    

 

3/2-4/2: Lineárne kresby zvierat  

Pablo Picasso bol španielsky maliar a sochár, významný umelec 20. storočia. Picasso je asi 

najznámejším predstaviteľom kubizmu.  My sa budeme v tejto téme inšpirovať jeho 

tvorbou. Nebudeme, ale riešiť kubizmus ako taký, ale inšpirujeme sa jeho lineárnymi kresbami zvierat. 

Vašou úlohou bude vybrať si jednu originál kresbu od Picassa (kresby sú nahrané v prílohách) a snažiť 

sa ju čo najvernejšie prekresliť, okrem pozorovaného tvaru čiary dbajte aj na jej ladnosť. Na kresbe musí 

byť cítiť istota. Ďalšia 

úloha je vybrať si 3 fotky 

zvierat (buď z tých, ktoré 

sa nachádzajú v zadaní 

alebo si nájdete iné 

fotky), ktoré vám 

budú slúžiť ako predloha 

a pokúsite sa podobným 

spôsobom vybrané 

zvieratá zachytiť v 

línií. Prvou podmienkou 

je teda zjednodušovať, 

štylizovať, ale zároveň 

zachytiť charakteristický tvar vybraného zvieraťa. Druhou podmienkou je aby vaša kresba bola spravená 

maximálne 2 ťahmi. Úloha nie je jednoduchá, musíte veľa skúšať, veľa nad smerom a tvarom ťahanej 

línie premýšľať, spraviť veľa pokusov a keď uvidíte, že x-tý pokus je ten pravý, skúste ho dostať do 

ruky a potom s istotou prekresliť na celý formát A4. 

 

 

 

 

 



 


