
VYUČOVACIA HODINA 

  

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10     

DÁTUM: 31.01.2022-03.02.2022  

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 Koláž z farebného papiera a novín 

 Koláž pochádza z francúzskeho collage - lepenie, ktorým sa všeobecne označuje výtvarná 

technika nalepovania rozličných materiálov, predovšetkým papiera a tkanín. Na techniku 

koláže sa používa materiál ako stránky z časopisov, farebný papier, priesvitný papier, celofán 

lepenka atď., dá sa však použiť každý materiál, ktorý možno nalepiť na plochý povrch.  

Vašou dnešnou úlohou bude: na biely alebo farebný papier si ceruzkou nakreslite približný tvar 

zvieratka. Z novín si natrhajte menšie kúsky a nalepujte ich do tvaru zvieratka, ktoré chcete 

zobraziť. Pomocou iných farebných papierov alebo kartónov dolepte jednotlivé detaily ako sú 

oči, ňufák, či zobák a podobne. Môžete si zobrať aj pastelky a niektoré časti vyfarbiť.  

 

 



  

Pomôcky: výkres A3, farebný papier, noviny, lepidlo, nožnice, ceruzka 

 

2/1-4/1 Čarovný les- nízky reliéf 

Technikou koláže vytvorte obrázok ľubovoľnej krajiny (lesná krajina, tropický les, lúka, zimná 

krajina) kde bude viac zvierat. Vytvárajte jednotlivé vrstvy tak, aby menšie detaily vystupovali 

na vrch. Zviera si spolu s jednotlivými detailmi vytvorte zvlášť. Pozadie by malo obsahovať 

tiež niekoľko vrstiev. Keď budete mať pozadie hotové nalepíte zvieratá navrch. Jednotlivé časti 

a vrstvy môžete dotvárať aj pomocou vodových farieb, fixiek alebo farbičiek. 

 



Pomôcky: výkres A3, farebný papier, kancelársky papier, nožnice, lepidlo, farbičky, fixky, 

vodové farby  

 

1/2-4/2 Štúdia drapérie 

 (z francúžštiny le drap - látka, sukno) znamená vo výtvarnom umení použitie textilných látok 

na umelecké zdobenie, najmä ich nápodobu v nástennej maľbe, v rezbárstve a štukatérstve.  V 

dejinách umenia sa umeleckému stvárneniu látok a oblekov na sochách a maľbách, prípadne 

pri kresbe a maľbe zátišia hovorí drapéria – riasenie látky. Staň sa súčasťou svojej drapérie. 

Skús si ľahnúť do postele a prikryť sa perinou, dekou na gauči alebo látkou. Rýchlo vstaň a 

pozri sa, čo po tebe zostane? Perina? Ako vyzerá? Čo sa s ňou stalo? Je pokrčená a ako? Čomu 

sa podobá? Svoju drapériu si aj odfoť. Začneme kresliť celkový obrys, uvedomíme si, že látka 

sa prekrýva. Študijná kresba kladie dôraz na vyjadrenie objemu svetlom a tieňom, zachytenie 

charakteru materiálu, ľahkosť látky a pod. 

 

 



 

Prikladám video-postup pri kresbe zátišia→ https://www.youtube.com/watch?v=yaK70PclkII 

Pomôcky: výkres A3, uhlík, rudka, ceruzka 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaK70PclkII

