
Výtvarná trieda                                                                                              Eva  Šmigrovská  Dis.  

Zadanie výtvarných úloh od 26. 10  -  29. 10. 2020 

 Pš- vek 5-6r.    Pani  Jeseň  -    portrét   ( Formát A3,    vodové farby – hlava, temperové farby                                

   na otláčanie listov  - otlačené listy tvoria vlasy  P. Jeseni 

  1r.1č.Ist  .    Pani  Jeseň  -    portrét   ( Formát A3,    vodové farby – hlava, temperové farby                                

   na otláčanie listov  - otlačené listy tvoria vlasy  P. Jeseni 

Žiaci zúčastnení  na konzultačných hodinách  vytvoria nové  farebné varianty!          

   2r.1č.Ist  .    Pani  Jeseň  -    portrét   ( Formát A3,    vodové farby – hlava, temperové farby                                

   na otláčanie listov  - otlačené listy tvoria vlasy  P. Jeseni 

Žiaci zúčastnení  na konzultačných hodinách  vytvoria nové  farebné varianty!          

    3r.1č.I.st.     Jesenný strom  -    portrét   ( Formát A3 , temperové farby  ,plochý štetec, malé       vatové chumáčiky )     Strom  

namaľovať aj s okolím, štetcom,  jesenné sfarbenie koruny stromu otlačte   vatovými  chumáčikmi. )        

       Žiaci zúčastnení  na konzultačných hodinách  vytvoria nové  farebné varianty!          

      4r.1č.I.st .    Jesenný strom  -    portrét   ( Formát A3 , temperové farby  ,plochý štetec, malé       vatové chumáčiky )     Strom  

namaľovať aj s okolím, štetcom,  jesenné sfarbenie koruny stromu otlačte   vatovými  chumáčikmi. ) 

Žiaci zúčastnení  na konzultačných hodinách  vytvoria nové  farebné varianty!              

      1r.2č.Ist  . Kresba objektu- Topánky  ( formát A3,  ceruzka č.1, 2b,3b, ) 

                          Kreslíme lineárne, so zachovaním proporcií, následne tieňujeme, zachytávame zatienené plochy objektu, svetlo,  

farebný ton materiálu. 

    2r.2č.Ist.    Kresba objektu- Topánky  ( formát A3,  ceruzka č.1, 2b,3b, ) 

                          Kreslíme lineárne, so zachovaním proporcií, následne tieňujeme, zachytávame zatienené plochy objektu, svetlo,  

farebný ton materiálu. 

     3r.2č.I.st. a 4r.2č.I.st  Dokončovanie výtvarných prác ,dohodnutých na  konzultačnej hodine. 

                          Abstraktná kompozícia  - farebne 

                           Voľná grafika   -   rydlo 

                            Zátišie,  Kocka   a vajíčko  --ceruzka         

     5r.2č.I.st.     Farebná štúdia prírody      suchý pastel 

                            Zátišie,  Kocka   a vajíčko  --ceruzka      

 1+2r. II. st. -    Zostava zátišia hranatých a valcových predmetov s drapériou (Formát A2, ceruzka) 

 

Od  03. 11. 2020  bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou  zadávaním úloh na email . adresy. 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


