
 
Tr. uč.: Mgr. Michaela Šebová 
Tým, že sa nám predĺžila doba uzavretia školy až do odvolania, zadávam žiakom na 
mesiac APRÍL nasledovnú úlohu: 
Bližšie informácie na: michaela.sebova14@gmail.com 
 
PŠ – prípravné štúdium  
 

Téma: Maľované vajíčko 

Technika: môžu sa využiť rôzne techniky, napríklad kresba na výkres alebo 
kancelársky papier ak výkres nemáte, ceruzkami, farbičkami, pastelkami, maľbu 
(temperové, akrylové, vodové farby), môže techniky aj kombinovať. Môže skúsiť aj 
koláž - môže si nastrihať, alebo natrhať farebný papier, či novinový papier a tak si 
jeho nalepením vyzdobiť svoj obrázok.  
Ak si trúfnete a máte na to doma pomôcky, môže si ho vyrobiť aj zo slaného 
cesta prikladám Vám link ako pomôcku: 
 https://hobbyportal.sk/majstrovanie/modelarstvo/cestoplastika-modelujeme-zo-
slaneho-cesta) Na konci si ho môže vyfarbiť kľudne aj temperami alebo vodovými 
farbami.  
Taktiež by sa dalo vyzdobiť vajíčko z polystyrénu, pomocou nitiek a bavlniek (priložila 
som fotku), alebo ak máte balón, ktorý môžete Rebeke nafúknuť a ona si ho 
následne môže omotať bavlnkou namočenou v lepidle alebo škrobe. Môže si ho 
vytvoriť väčšie, vystrihnúť stred a vyrobiť si z papiera zvieratká, ktoré tam 
vloží https://www.animas.eu/kreativne-napady-navody/velkonocne-kreativne-
napady/motane-velkonocne-vajicka . Bavlnku si môže pomaľovať farbami, buď 
napúšťaním ešte mokrej, alebo až po zaschnutí. 
Ak bude chcieť môže si ich vytvoriť viac druhov a techník a nakoniec mi poslať to 
najkrajšie, ktoré sa jej bude páčiť najviac.  
Som si vedomá toho, že využijete len pomôcky a materiál, ktorý viete zohnať alebo 
máte doma. Preto som sa snažila podať pár jednoduchých nápadov.  
 
Pri tejto úlohe Vás poprosím, aby ste mi raz do týždňa zaslali na email fotografiu 
vytváranej práce. Rada by som videla postup a priebeh tvorby. Zároveň je to pre mňa 
doklad o tom, že na zadanej úlohe deti pracujú.  
 
Pripájam Vám pár príkladov.  
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1. - 4. ročník ZŠ  
 

Téma: Môj sen  
- snaha zobraziť sen, ktorý sa mi sníval 
- kombinovaná technika - kombinácia 2 techník -  techniky ako sú napríklad kresba 
(ceruzky, farbičky), maľba (temperové, akrylové, vodové farby), odtláčanie (pečiatky, 
rôzne predmety, hubka na riad, konárik, kvietok atď.), perokresba (pero, fixka, tuš)  
- formát výkresu A3 (ak nemáte výkres tohto formátu, tak môže byť aj menší, alebo 
spojenie/ zlepenie dvoch A4,  môže to byť aj kancelársky papier, baliaci papier, 
kartón - podľa možností) alebo sa môže rozčleniť obrázok na dva samostatné 
výkresy/papiere formátu A4.  
 
Pri tejto úlohe Vás poprosím, aby ste mi raz do týždňa zaslali na email fotografiu 
vytváranej práce. Rada by som videla postup a priebeh tvorby. Zároveň je to pre mňa 
doklad o tom, že na zadanej úlohe deti pracujú. 
 

    
 
 
 



5. - 9. ročník ZŠ + II. stupeň (stredoškoláci) 
 

Téma: Fantazijno - snová tvorba 

- žiaci môžu zobraziť sen, ktorý sa im sníval alebo svet, ktorý si predstavujú, 
vysnívaný svet, fantazijný svet (kľudne aj so zapojením aktuálnej témy na svete) 
- môžu sa inšpirovať obdobím Surrealizmu, ktoré je charakteristické práve takouto 
snovosťou. Patria sem umelci ako Salvador Dalí, Joan Miró, Giorgio De Chirico, 
Francis Picabia, Max Ernst, Yves Tanguy, Roberto Matta a ďalší.  
- mojou podmienkou je aplikácia častí ľudského tela (či už tvár, časti tváre, končatiny, 
alebo celá figúra) 
- kombinovaná technika - kombinácia min. 2 techník -  ako sú napríklad kresba, 
perokresba (pero, fixka, tuš) maľba (tempery, akryl, vodové farby), odtláčanie (rôzne 
predmety, hubka), koláž (farebný papier, noviny), pastel (suchý, mastný) a iné. 
- výkres formátu A3 (ak nemáte výkres tak kancelársky papier, baliaci papier, kartón) 
 

Pri tejto úlohe Vás poprosím, aby ste mi raz do týždňa zaslali na email fotografiu 

vytváranej práce. Rada by som videla postup a priebeh tvorby. Zároveň je to pre mňa 

doklad o tom, že na zadanej úlohe deti pracujú. 

      

     

 

 

 



ŠPD – štúdium pre dospelých 
 

Téma: figurálna kresba alebo portrét.  
Technika: v ceruzke alebo uhlíkom, či pastelom v odtieňoch rudky, vo farbe čiernej, 
sivej, alebo sépiovej. Také prírodnejšie.  
- najlepšie na výkres, alebo potom baliaci papier vo formáte A3 (portrét) a A2 (figúra) 
- možnosť čerpať nápady na internete alebo v knihách, ktoré máte doma, môže to 
byť obraz ale kľudne aj čierno - biela fotografia.  
- ak by ste mali nejaké otázky alebo problém nájsť obrázky kľudne sa na mňa obráťte 
- z malieb viem odporučiť umelcov ako Leonardo Da Vinci, Peter Paul Rubens, 
Rembrandt Van Rijn, Berthe Morisotová, Pierre Auguste Renoir, Suzanne Valadon,  
Július Bencúr, Ján Kupecký 
- z fotografie Robert Mapplethorpe, Lee Jeffries, Steve McCurry 


