
ZADANIE NA MESIAC JÚN

TÉMA:

1. Študijná kresba vtáčieho peria

2. Študijná kresba topánky

3. Zátišie (1 - 3 predmety)

1.roč. 2.časť 1.stupeň (5.roč. ZŠ)

2.roč. 2.časť 1.stupeň (6.roč. ZŠ)



Žiaci si môžu vybrať jednu z troch zadaných tém. Podľa toho, ktorá ich  

zaujala a ktorú by chceli vytvoriť. 

Materiál a pomôcky:

- výkres formátu A4 alebo A3, ceruzky, farbičky, fixky ako kontúrovacia pomôcka 

(obrys)



1. Študijná kresba vtáčieho peria

Štúdia je výtvarná práca slúžiaca ako príprava k väčšiemu umeleckému dielu, vytvorená 

voľnou rukou vo farebnom prevedení

-úlohou žiakov je zachytiť a zobraziť videné podľa skutočnosti, do detailu 

-môžu zobraziť perie rôznych druhova vtákov aj niekoľko kusov

- ak si vyberú iba jeden kus peria tak ho poprosím zobraziť vo veľkom na celú plochu 

výkresu

- nie je nutné robiť pozadie, štúdia sa kreslí bez pozadia, ale s tieňovaním 

- žiaci môžu kresliť na biely výkres ale kľudne aj na farebný

Materiál a pomôcky:

- výkres formátu A3 alebo A4, ceruzky, farbičky, fixky ako kontúrovacia pomôcka (obrys), 

vodové farby



1. Študijná kresba vtáčieho peria







2. Študijná kresba topánky

Štúdia je výtvarná práca slúžiaca ako príprava k väčšiemu umeleckému dielu, vytvorená 

voľnou rukou vo farebnom prevedení

-úlohou žiakov je zachytiť a zobraziť videné podľa skutočnosti, do detailu 

-môžu zobraziť topánku akéhokoľvek typu kľudne aj viac kusov, to nechám na žiakov

- ak si vyberú iba jeden kus tak ju poprosím zobraziť vo veľkom na celú plochu výkresu a 

kompozične uložiť do stredu

- nie je nutné robiť pozadie, štúdia sa kreslí bez pozadia, ale naznačte mi podložku  

tieňovaním 

- žiaci môžu kresliť na biely výkres ale kľudne aj na farebný

Materiál a pomôcky:

- výkres formátu A3 alebo A4, ceruzky, farbičky, fixky ako kontúrovacia pomôcka (obrys)









3. Zátišie

Kresebná štúdia predmetov je výtvarná práca slúžiaca ako príprava k väčšiemu umeleckému 

dielu, vytvorená voľnou rukou vo farebnom prevedení

-úlohou žiakov je zachytiť a zobraziť videné podľa skutočnosti, do detailu 

-môžu zobraziť akékoľvek predmety, jeden alebo kľudne aj viac kusov, to nechám na žiakov

- ak si vyberú iba jeden kus tak ho poprosím zobraziť vo veľkom na celú plochu výkresu a 

kompozične uložiť do stredu, ani nízko, ani vysoko ani moc doľava ani doprava , NA STRED !

- nie je nutné robiť pozadie, štúdia sa kreslí bez pozadia, ale naznačte mi podložku  tieňovaním

- tieňovanie je tu dôležité, poprosím jednotlivé predmety vytieňovať 

- žiaci môžu kresliť na biely výkres ale kľudne aj na farebný

Materiál a pomôcky:

-výkres formátu A3 alebo A4, ceruzky, farbičky, fixky ako kontúrovacia pomôcka (obrys)

- akékoľvek predmety v domácnosti
















