
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 24.01.2022-28.01.2022                                        

ROČNÍK: Prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný  

 

Tešíme sa že sa vidíme a pracujeme prezenčne   

-tí, ktorí sa nemôžu učiť prezenčne sa tešia že môžu pracovať online����. 

 
 

Pš. 1./1. Svet línii, čiarkovaná krajina. 

 

Predstavte si že si nasadíte čarovné okuliare cez ktoré uvidíte okolitý svet celý pásikovaný. Každý 
predmet, budova aj príroda by bola tvorená farebnými líniami. Zaujimavý pohľad, však? Dnes si 
vyskúšajte nakresliť svoj vlastný pásikovaný svet. Môže to byť výjav z mesta, rôzne budovy, ulice, 
domy ale aj príroda stromy, rastliny, rieky jazerá hory... Vytvorte si návrh s ceruzkou – (pracujte s ňou 
jemne a veľmi netlačte ) a vnútro jednotlivých vecí môžete vypĺňať čiarami a líniami. Tie môžu byť 
šikmé, rovné, vlnené alebo môžu kopírovať obrys predmetu ktorý vypĺňate...  

Pomôcky : výkres A4, ceruzka, fixky, farebné perá 

 



 

2. – 3./1. –Sen o dome na strome.  

 

Dnes pustite na uzdu svoju fantáziu a skúste vymyslieť 
ako by mohol vyzerať skutočne čarovný dom na 
strome. Taký, ktorý by bol Vašim miestom na 
odpočinok, hru, snívanie aj dobrodružstva. 
Porozmýšľajte aký by mal tvar – z akých by bol 
materiálov – aké by mal okná – či by boli veľké 
panoramatické alebo by boli malé okrúhle, a akými 
schodmi či rebríkom by sa doň vchádzalo. Je to na Vás 
– existuje veľa možností. Urobte si náčrt ceruzkou 
a nezabudnite ho niekam pekne umiestniť do 
prostredia. Vymaľovávať môžete akvarelom alebo len 
farbičkami a nakoniec pridať pestrejšie farebné 
akcenty tým že si obtiahnete obrysy a nejaké ďalšie 
detaily fixkami alebo tušom.  

Pomôcky: výkres A3, ceruzky, vodové farby, fixky, tuš 

 

 

 

 

 

 



1.-4./2. Ruky 

 

 

 

Dnes sa  detailne zapozeráte na Vaše ruky. Tie Vám budú pózovať a skvelo poslúžia pri študovaní ich 
anatómie ktorá je pri ich kresbe kľúčová. Dôležité pri kresbe rúk je sledovať a poznať kostrovú 
skladbu ruky a následne sa podľa toho riadiť – kde majú ostať línie rovné a kde ich môžeme ohýbať ( 
tam kde sú kĺby) http://kreslenie.sk/kreslenie-ruky/. Dnes však neostaneme pri študijnej kresbe ale 
Vaše kresby posuniete do farieb, s ktorými sa budete snažiť pracovať ako by ste nimi chceli ruke 
dodať objem – tak ako pri tieňovaní. Zvoľte si ľubovoľnú farebnosť ktorá Vám je blízka. 

http://kreslenie.sk/kreslenie-ruky/

