
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 14.02.2022-18.02.2022                                        

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. 

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 

 

 

Pš. – 2./1.  :  Návrh na nástenné hodiny do detskej izby   

 

Dnes sa budeme zaoberať objektom nástenných hodín. Rozumiete čo znamenajú čísla a ručičky ktoré 
na nich ukazujú? Viete určiť podľa ručičiek kedy je doobeda a kedy poobede? 

Dnes si môžete vyskúšať navrhnúť a nakresliť nástenné hodiny ktoré by ste si radi umiestnili doma vo 
svojej izbičke.  Niektoré prvky, ako je poloha hodín a ručičiek, sú určené a nedajú sa zmeniť, ale 
môžeme pracovať na tvare, farbách, číslach a námete. Môžete sa inšpirovať tým čo máte 
momentálne radi – či už je to nejaká rozprávka, film, zvieratko, jedlo či obľúbená hra. Ručičky si 
môžete vystrihnúť z farebného papiera alebo z výkresu a nalepiť si ich podľa tohto videa (a pomoci 
rodičov) tak aby sme nimi mohli meniť polohu ručičiek aj čas. 
(https://www.pinterest.com/pin/685391637045822135/ ) 

https://www.pinterest.com/pin/685391637045822135/


 

Pomôcky : výkres A3, ceruzka, fixky, farbičky, nožnice, farebné papiere, lepidlo 

 

3. – 4./1. – Oko a abstraktné pozadie 

 

Dnes bude Vašim hlavným námetom oko ktoré je dôležitý fragment tváre. Zamýšľame sa aké detaily 
nesmieme zabudnúť nakresliť keď oko kreslíme. V dnešnej dobe máme ešte lepšiu možnosť sledovať 
oči spolužiakov keď už nevidíme mimiku úst schovanú pod rúškom – tak to nahrádzajú aspoň oči, 
ktoré nám vedia napovedať veľa o nálade a emóciách . Začneme ceruzkovým náčrtom hlavných častí 
no následne môžeme pracovať s vlastnou fantáziou a pozadie vymaľovať abstraktne ľubovoľným 
spôsobom. (štruktúry, farby, vzory) 

 

Pomôcky: výkres A3, ceruzka, tuš, vodové farby, temperové farby, 

 

 

 

 

 

 



1.-4./2. – Návrh na svietidlo 

 

Človek vníma svoje okolie najmä 
vizuálne (až 90 % podnetov, ktoré 
spracúva mozog, sú optické), takže 
spôsob, akým vidí a vníma, závisí do 
značnej miery aj od toho, ako sú 
objekty osvetlené. Svetlo tak môže 
zvýrazňovať farby a štruktúru 
predmetov, uľahčovať prácu, opticky 
zväčšiť miestnosť, , upokojovať či 
podporiť pozornosť. Svetlo ovplyvňuje 
biorytmus človeka (striedanie dňa a 
noci) a významným spôsobom vplýva 
aj na jeho psychiku. Preto je osvetlenie 
veľmi dôležité. 

Poznáme niekoľko typov svietidiel 
ktoré používame v interiéri a to 
závesné svietidlá, lustre,  stojace alebo 
stolové lampy. Tvarové možnosti 
svietidiel sú dnes naozaj takmer 
neobmedzené. Od jednoduchých, 
minimalistických až po výrazné 
svietidla ktoré sa môžu stať centrom 
pozornosti. 

My sa dnes zameriame hlavne na ten 
estetický rozmer svietidla – 
a dôležitosti jeho estetickej hodnoty 
v inetriérovom dizajne. 

Tento týždeň sa stanete dizajnérmi 
a pokúsite sa navrhnúť vlastné 
dizajnovo zaujímavé svietdilo (pokojne 
aj svietidlo z budúcnosti alebo svietidlo 
z takého materiálu aké ste ešte nikdy 
nevideli ).  

Rozmýšľajte z akého by bolo materiálu 
– a v akom štýle by bolo / do akého 
interiéru by sa hodilo. 

Skicujte viacero návrhov a jeden konkrétny ktorý sa Vám najviac pozdáva nakreslite detailne na 
výkres. Rozkreslite ho z viacerých uhlov -  pohľadov a môžete aj načrtnúť a použiť Vaše svietidlo 
v nejakom konkrétnom priestore. Pri vymaľovávaní myslite na to že chcete štruktúrou a farbou 
podčiarknuť materiál z akého by svietidlo bolo.   

Pomôcky kancelársky papier - skicár , výkres A3, ceruzky, perá, farbičky , vodové farby 


