
VYUČOVACIA HODINA

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10    

DÁTUM: 10.01.2022-14.01.2022 

ROČNÍK: Prvá a druhá časť 

ODBOR: Výtvarný 

 

Milí rodičia a milí naši žiaci, prajeme Vám všetko krásne v novom roku.  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: Ruky

Ako  podklad  budeme

potrebovať výkres A3. Najprv si

vytvoríme  prvú  ruku  z

farebného  odtlačku,  v  ktorom

budeme hľadať niečo konkrétne.

Pomaľujeme  si  celú  ruku

temperovou farbou. Celú ruku si

dvakrát odtlačíme na A3 výkres.

Zapozeráme  sa  do  odtlačkov

našich rúk a rozmýšľajme načo

sa nám tieto odtlačky podobajú

(napr.  Páv-  dokreslím  zobák,

hlavu,  pierka  a  nohy).  Detaily

dokreslíme pastelkami.



Druhé  spracovanie  ruky nám bude  pripomínať  činnosti,  ktoré  robíme  od  rána  do

večera.  Najprv  si  ruku  obkreslíme.  Do obkreslenej  ruky,  začneme  vpisovať  činnosti,  pri

ktorých používame naše ruky (píšeme, tlieskame..). 

Posledná bude kresba ruky, ktorá bude pôsobiť ako optická ilúzia. Ruku si obkreslíme

ceruzou a budeme potrebovať buď tri fixy,  alebo tri farbičky. Celý priestor ruky aj okolo

ruky, budeme vypĺňať farebnými líniami, tým, že budeme striedať farby. Optickú ilúziu ruky,

ktorá vystupuje z papiera docielime tým, že línie budeme kresliť cez ruku oblúkom.  

Keď už máme hotové tri výtvarné podoby rúk, vystrihneme si ešte dve ruky napr. z

farebného papiera a nalepíme ich na voľné miesta na výkrese. Pozadie si môžeme dotvoriť

podľa vlastnej fantázie. 

Pomôcky: výkres A3, temperové farby/vodové farby, štetec, ceruzku, fixky/pastelky, lepidlo,

farebný papier

2/1-4/1: Polárna krajina

Vašou dnešnou úlohou bude koláž na tému

polárna krajina.  Budete potrebovať  výkres

A4,  alebo  nejaký  kartón  ako  podložku.

Ďalšie  minimálne  4  výkresy  A4,  na  ktoré

rôznym  spôsobom  pozapúšťate  anilinové

farby/  vodové  farby  (túto  techniku  už

vieme).  Dbajte na to aby bol každý výkres

unikátny  a  iný.  Pomôžte  si  soľou,

mikroténovým sáčkom a vytvorte zaujímavé

farebné  variácie.  Využívajte  predovšetkým

studené  farby.  Po  zaschnutí  si  buď

nastrihajte alebo natrhajte výkresy (natrhané

kusy, vytvárajú zaujímavý efekt) na jednotlivé plochy, ktoré budete striedať a vrstviť na seba.

Vznikne  vám  takáto  zaujímavá  koláž.  Nebojte  sa  experimentovať,  trhať,  vrstviť  a

zaujímavým spôsobom komponovať a dotvárať Vašu polárnu krajinu.  V prípade ak Vám

zvýši čas, spravte si takýmto spôsobom ešte jednu krajinku.



Pomôcky: výkres A4- 5ks, anilinky/vodové farby, lepidlo, soľ 

1/2- 2/2- Hudobný nástroj

Teraz  budete  mať  trochu  voľnejšiu  tému  so

zameraním na HUDOBNÝ NÁSTROJ. Načrtnite

si  ceruzkou  svoj  návrh,  ako  chcete  aby  to

vyzeralo.  Základom  musí  byť  akýkoľvek

hudobný  nástroj.  K  nemu  si  dokreslíte  už

čokoľvek čo Vám napadne, tak aby ste vytvorili

zaujímavú  kompozíciu  (mesto,  iné  hudobné

nástroje,  postavu,  vtáky,  motýle,  ...).  Potom

použijete  aninlinky  alebo  vodové  farby.  Keď

vám to všetko vyschne  dokreslíte  tušom/fixkou

to čo ste kreslili ceruzkou na začiatku. A samozrejme môžete dokresliť čosi viac.



Pomôcky: výkres A3, ceruzky, čierne fixky/tuš, anilinky/ vodové farby

3/2-4/2- Stolička

Vymysli nový design pre vlastnú stoličku, správ si niekoľko návrhov, napr. stolička, kde 

bude operadlo z krídiel anjela, motýľa, alebo ako konár stromu atď. Môže to byť pohodlné 

kreslo, stolička, taburetka, nápad môžeš čerpať z prírody. Pracovať môžeš ceruzkou, a potom 

aj temperovými farbami, fantázii sa medze nekladú.



Pomôcky: výkres A3, ceruzky, tuš/ fixa, temperové farbysli nový design pre vlastnú stoli ku,č
správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde bude operadlo z krídiel anjela, motý a, aleboľ č ľ
ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo, stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpaď ť č č ť
z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli do emailu svojej u ite ke. Pracova  môžešť ť č ľ ť
ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medze nekladú.



Vymysli nový design pre vlastnú stoli ku, správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde budeč ľ č
operadlo z krídiel anjela, motý a, alebo ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo,ľ ď ť
stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpa  z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli doč č ť ť ť
emailu svojej u ite ke.  Pracova  môžeš ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medzeč ľ ť
nekladú.

Vymysli nový design pre vlastnú stoli ku, správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde budeč ľ č
operadlo z krídiel anjela, motý a, alebo ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo,ľ ď ť
stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpa  z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli doč č ť ť ť
emailu svojej u ite ke.  Pracova  môžeš ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medzeč ľ ť
nekladú.

Vymysli nový design pre vlastnú stoli ku, správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde budeč ľ č
operadlo z krídiel anjela, motý a, alebo ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo,ľ ď ť
stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpa  z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli doč č ť ť ť
emailu svojej u ite ke.  Pracova  môžeš ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medzeč ľ ť
nekladú.

Vymysli nový design pre vlastnú stoli ku, správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde budeč ľ č
operadlo z krídiel anjela, motý a, alebo ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo,ľ ď ť
stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpa  z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli doč č ť ť ť
emailu svojej u ite ke.  Pracova  môžeš ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medzeč ľ ť
nekladú.

Vymysli nový design pre vlastnú stoli ku, správ si nieko ko návrhov, napr. stoli ka, kde budeč ľ č
operadlo z krídiel anjela, motý a, alebo ako konár stromu at . Môže to by  pohodlné kreslo,ľ ď ť
stoli ka, taburetka, nápad môžeš erpa  z prírody. Prácu , môže ich by  viac, odfo  a pošli doč č ť ť ť
emailu svojej u ite ke.  Pracova  môžeš ceruzkou, a potom aj pastelom, fantázii sa medzeč ľ ť
nekladú.


