
VYUČOVACIA HODINA 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10     

DÁTUM: 06.12.2021-10.12.2021  

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       

 

PVV- 1/1: Zimná šálka fantázie 

 
 V období mrazivých rán aj dlhých 

večerov, čaj alebo sladučké kakao 

z obľúbeného hrnčeka nie len 

poteší ale aj dobre zahreje.  

Milé deti Vašou dnešnou úlohou 

bude nakresliť Vašu obľúbenú 

šálku. Hrnček alebo šálka na 

obrázku vyzerá veľmi jednoducho. 

V skutočnosti pri kreslení takýchto 

predmetov musíme dodržiavať 

pravidlá symetrie. Na výkres si 

ceruzkou načrtneme šálku 

s podšálkou. Snažíme sa nakresliť 

čo najväčšiu šálku, umiestnime ju 

správne na výkres (šálka nesmie 

byť malá a nakreslená napr. 

v pravom dolnom rohu). Predkreslíme si aj líniu stola. Keď máme hotovo, našu šálku obkreslíme 

voskovkami. Taktiež nezabúdame na ornamety na šálke, voskovkami vyzdobíme pomocou štruktúr, 

línií, bodov aj obrus a pozadie za stolom. Keď máme všetko rozkreslené, vodovými farbami vyplníme 

zvyšné plochy. Video ako nakresliť elipsu→ https://www.youtube.com/watch?v=LD3jV-Zm-bQ 

Pomôcky: A3 výkres, ceruzka, voskovky, vodové farby 



2.1-3/1: ASAMBLÁŽ 

Asambláž je v podstate koláž, len má ešte tretí rozmer. Dáva dvojrozmernému obrazu tretí rozmer, 

alebo naopak, z trojrozmerných predmetov vytvára dvojrozmerný obraz. Tento termín zaviedli 

dadaisti a tvorili ňou aj surrealisti.  

Video- Asambláž→ 

https://www.youtube.com/watch?v=V9XU1DwjvN0&list=PLjWA0gdECDoS8H1apGc9zGkpsHpM_

OJUl&index=2 

 

Dnes máte na výber z dvoch tvorivých možností: 

1. Paleta ročných období 

 

Pomôcky: kartón alebo výkres A3, nožnice, lepidlo, pastelky/fixky, rôzne drobné farebné predmety - 

gombičky, vrchnáčiky, malé obaly, krabičky, drobné farebné hračky napr: lego, kinderká... koráliky, 

špagátiky, priadze, sponky a gumičky... 

Na kartón alebo výkres nakreslíte tvar maliarskej 

palety. Dúhovo vyfarbíte paletu vodovými 

farbami/farbičkami (popremýšľajte nad tým ako sú 

usporiadané farby v dúhe), nemusíte využiť všetky 

odtiene. Na vyfarbenú paletu môžete nalepovať alebo 

iba ukladať pripravené drobnosti, podľa toho ku ktorej 

časti farebného podkladu sa hodia. ☺ 

 

 

 

 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2015/03/Paleta.jpg


 

 

2. Jednofarebná asambláž: 

 

Pomôcky: výkres A3/kartón, odpadový materiál (krabičky, drievka, 

kartón, toaletné rolky, textília, plasty...), lepidlo, farebný sprej 

Na podložku si nainštalujeme naše vybrané/vyrobené/vystrihnuté 

komponenty (z papiera, z toaletných roliek, drievok...) hráme sa 

s kompozíciou. Keď sme spokojný s našim rozmiestnením 

predmetov, nalepíme ich na podložku a nakoniec všetko 

zafarbíme/nasprejujeme jednou farbou. 

 

 

 

 

 

 



 

4/1: ,,BATIKA“ s vreckovkami. 

Potrebujete: cca 10 papierových vreckoviek, vodové farby, alebo 

anilínové farby, štetce, igelit na stôl, výkres, nožnice, lepidlo. 

Dajte si na stôl igelit ,a skúšajte skladať servítky do guličky, alebo 

ju pekne poskladajte na polovicu, a polovicu až do malého štvorca. 

Potom si rozmiešajte vodovky a napúšťajte štetcom farby do 

servítok. Robte to v odtieňoch, napr. žltá, červená  oranžová, alebo 

zelená, tyrkysová, alebo modrá, fialová. Potom keď ich rozbalíte, 

uvidíte, aké krásne kompozície vám vzniknú. Nechajte vyschnúť. 

Potom ich nastrihajte na veľké štvorce, obdĺžniky, môžete nechať 

niektoré aj v celku, a nalepte ich na akýkoľvek výkres, aby ste 

vytvorili farebný obraz. 

 

 

1/2-2/2: Fantastický portrét hlavy 

Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na portrét /obraz tváre/ 

a vytvoríme si neobyčajný, nápaditý fantastický portrét hlavy, 

podobne ako vo svojej tvorbe vytváral svoje fascinujúce portréty 

taliansky maliar, kresliar a návrhár Giuseppe Arcimboldo. Už v 

dávnych dobách sa výtvarní umelci pokúšali meniť tvár osobám, 

ktoré zobrazovali. Maliar Giuseppe Arcimboldo namaľoval 

portrét cisára Rudolfa II. tak, že jednotlivé časti tváre skladal z 

ovocia a zeleniny. Svoje fascinujúce nápadité portréty – podoby 

ľudskej tváre, tiež komponoval z maľovaných zvierat, kvetín či 

rôznych neživých predmetov ako sú knihy, atď.                                                      

  

Vašou úlohou bude vytvoriť fantastický portrét. Predmety do vášho portrétu nevyberajte náhodne, 

portrét môžete zamerať tematicky, svoju inšpiráciu hľadajte v rôznych motívoch ako je (jedlo, 

zvieratá, autá, hračky, ovocie, zelenina, sladkosti, pečivo, kvety, kuchynské predmety, umelecký a 

remeselný materiál, atď.). Pracujte týmito technikami:  



1. KOLÁŽ  

Technika strihania, trhania a lepenia papiera na plochu obrazu/, jednotlivé 

obrázky potrebné na vytvorenie portrétu hľadajte a vystrihujte z novín, 

časopisov, reklamných letákov, kalendárov,... Hromadením a ukladaním 

vystrihnutých obrázkov predmetov, jednotlivých fragmentov /zlomok, časť, 

diel/ na papier postupne nahraďte oči, ústa, nos, iné časti tváre a vytvorte tak 

zaujímavý portrét. 

 

2. KRESBA A MAĽBA 

 Maľujte a kreslite rôznymi materiálmi (temperové farby, vodové farby, 

pastel, pastelky...), môžete zvoliť aj kombinovanú techniku a vytvoriť tak 

spojením kresby, maľby a koláže zaujímavý fantastický portrét. 

 

 

3. ASAMBLÁŽ  

Je priestorové intermédium vychádzajúce z princípu koláže a 

materiálovej montáže. Vytvorte portrét z konkrétnych realistických 

predmetov, ktoré nájdete doma a sú vhodné pre vašu tvorbu (ovocie, 

zelenina, kvety, hračky, mušle, špagát, ceruzky, štipce, kuchynské 

predmety, umelecké predmety,...). Predmety komponujte /ukladajte/ do 

podoby portrétu, znázornite tvár pomocou predmetov, ktoré ste si 

vybrali a zhromaždili. Montážou, hromadením a ukladaním predmetov 

rôznych farieb a tvarov postupne nahraďte oči, ústa, nos, iné časti tváre. 

Vzniknutý portrét zaznamenajte prostredníctvom fotografie. 

 

 

 

 

 

 



3/2-4/2: KRESBA V SIETI 

Vytvorte kresebnú kópiu portrétnej kresby. Vytlačte si kópiu vybranej kresby A4 a narysujte si na ňu 

centimetrovú sieť. Veľkosť kópie – formátu preneste na výkres /1:1/ a narysujte jemnú sieť, do ktorej 

precíznym pozorovaním budete prenášať kresbu. Pri tieňovaní, každý štvorec vypĺňate inou 

štruktúrou.  

 

 

 


