
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 22.11.2021-26.11.2021 

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 

 

#vianocnapohladnica 

 

Pš – 1./1. :  Zasnežený les   

 

Vytvorte si krásny mrazivý les ako z rozprávky o mrázikovi.  

Pozadie si zamaľujte modrou alebo fialovou vodovou farbou a chytro ešte kým bude farba mokrá 
priložte na výkres mikroténový sáčok. Nechajte zaschnúť na radiátore a potom sáčok odlepte. 
Vznikne Vám jedinečný mrazivý efekt. Na takto zamaľované pozadie si s temperovou bielou farbou 
namaľujte kmene a konáriky stromov vo Vašom zasneženom lese. Vyskúšajte pracovať s najtenším 
štetcom ktorý máte. Potom si vezmite kúsok papiera a pokrčte ho na guličku. Tento kúsok 
pokrčeného papiera bude Vašim dnešným nástrojom s ktorým budete maľovať. Budete ho namáčať 
a odtláčať na pripravené konáriky až kým nebudete spokojní s výsledkom Vašich zasnežených 
stromov.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2./1. - Vianočný stromček  

Na celý výkres si načrtnite jednoduchý 
stromček v tvare natiahnutého trojuholníka. 
Rozdeľte si jeho vnútro na menšie časti a tie 
dekorujte rôznymi tvarmi môžete sa 
inšpirovať geometrickými tvarmi alebo si aj 
vymyslieť vlastné. Nezabudnite urobiť na vrch 
stromčeka hviezdu. Náčrt si potom obtiahnite 
čiernou pastelkou a poriadne na ňu pritlačte 
aby sa vytvoril súvislý obrys. Vzniknuté 
priestory aj pozadie vymaľujte vodovými 
farbami.  

 

Pomôcky : Výkres A3, ceruzka, čierna   
pastelka, vodové farby 

 

 

 

 

 

 

3.-4./1. – Vianočný príbeh v siluete stromu 

Nechajte pracovať Vašu predstavivosť 
a zamyslite sa nad krásou zimnej zasneženej 
krajiny, atmosférou vyzdobených 
a nesvietených námestí, čarom tradícií a 
zábavou zimných športov.  Inšpirujte sa 
tvarom jedličky a nakreslite do jej obrysu 
ľubovoľný vianočný motív. Môžete pracovať 
s ceruzami, tenkou fixkou, perom alebo 
tušom.  

Pomôcky: výkres A4, ceruzky, pero (tuš) 

 

 

 

 

 



1.-4./2. - Drevený kostol v zasneženej krajine  

Tento týždeň si namaľujete zimnú krajinu. Jej hlavný motív bude drevený kostol. Na Slovensku máme 
množstvo nádherných a vzácnych drevených kostolíkov – niektoré z nich sú aj na zozname UNESCO 
a sú tak súčasťou svetového dedičstva.  

Vyberte si jeden ktorý Vám najviac učaroval svojou architektúrou a zahaľte ho na svojej maľbe do 
zimnej atmosféry. Pomôžte si fotografiami : http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/  

 https://www.dukladestination.com/typ-atrakcie-destinacie/karpatska-drevena-cesta/.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/
https://www.dukladestination.com/typ-atrakcie-destinacie/karpatska-drevena-cesta/

