
Výtvarná trieda na elokovanom pracovisku ZUŠ v obci Pata 

Tr.uč. : Bc. Jarmila Lehoczki 

Výtvarné zadania pre žiakov v mesiaci JANUÁR 2021 : 

Vyučovanie prebieha dištančnou formou. 

Výtvarné zadania pre jednotlivé ročníky, konzultácie, preposielanie fotoukážok dokončených tvorieb, komunikácia so žiakmi 
a ich rodičmi bude predovšetkým prebiehať prostredníctvom Facebook skupiny : VÝTARNÍCI  Pata-ZUŠ Sereď , alebo e-
mailom. 

Vysvetlenie použitých skratiek : K(kresba), M(maľba), MIX(kombinovaná technika), MT(modelovanie a práca 
s materiálom), G(grafika) 

PŠ  a  1.roč.  1.č.1.st. : 

ČIARA – Snehová vločka: výkres formátu A4, voskovky, tuš, vodové farby , MIX 

FARBA a TVAR: geometrické útvary ako KRUH, TROJUHOLNÍK a ŠTVOREC, zakomponuje žiak na ploche a snaží sa 
o kontrastné farebné dotvorenie. Výkres formátu A4, ceruza, farebné pastelky/fixky/vodové farby, K,M 

RELIÉF NA PLOCHE – Štruktúra popráskaného ľadu: čisté biele servítky, lepidlo, výkres A4, vodové farby. Viac vrstiev 
servítok sa pokrčia a následne sa prilepia pomocou lepidla na výkres. Vznikne tak reliéfny povrch na výkrese (na ploche), 
ktorý vložíme pod nejakú záťaž, napr. naukladáme viac kníh na seba po dobu cca 30minut. Reliéfny povrch potrebujeme 
„prelisovať“. Potom si reliéf farebne dokončíme, zapúšťaním vodových farieb alebo tušu (alebo aj čaju, kávy, malinovky...) 
MIX 

2.roč.  1.č.1.st. : 

SYMETRIA – ASYMETRIA – Motýľ: výkres formátu A4, ceruza, maliarsky materiál podľa vlastného zváženia (fixky, pastelky, 
voskovky, farebný tuš, vodové farby, a i.) K,M 

VYJADRENIE POHYBU – Minimalistický panáčik: výkres formátu A4, ceruza, čierna fixa a farbičky, K,M 

ORIGAMI- Rybka: skladanie papiera. Jednoduchý návod, ktorý sa dá v pokračovaní použiť na morskú koláž, MT 

3.roč.  1.č.1.st. : 

FIGÚRA V PRIESTORE: náčrt ľudskej postavy na výkres formátu A4 s guličkovým perom (modrým alebo čiernym). Pozadie – 
ľubovoľné farebné dotvorenie, K,M 

RYTMUS V PRIESTORE: hra s čiarou na zaujímavom farebnom podklade. Výkres formátu A4 alebo A3, voskovky, vodové 
farby a tempery, M,MIX 

RYTMUS V PRIESTORE: hra s čiarou na zaujímavom farebnom podklade. Výkres formátu A4 alebo A3, voskovky, vodové 
farby a tempery. Tvorba iného pohybu/druhu čiary na inom farebnom variante, M,MIX 

4.roč.  1.č.1.st. : 

POINTILIZMUS - ľubovoľný námet: výkres formátu A4/A3, tempera-práca s prstami,  M 

VÝTVARNÉ  OSVOJOVANIE  PRÍRODY- plod alebo list: modelovanie plastelínou (menší 3D rozmer) MT 

FANTÁZIJNÁ TVORBA-návrh na realizáciu: HANDROVÁ  BÁBIKA: výkres alebo mäkký papier formátu A4, ceruza a maliarske 
pomôcky. (Možný zdroj inšpirácie z internetu)  K,M,MIX 

1.roč. , 2.roč., 3.roč. a 5.roč.  2.č.1.st. : 

ANIMOVANÁ  POSTAVA-tvorba podľa predlohy: tvorba mini plagátu kde môže ale nemusí byť použité písmo/text. Výkres 
A3 (A4). Ľubovoľné spracovanie zadania, K,M,G-voľná tvorba 

ANIMOVANÁ  POSTAVA-tvorba podľa predlohy: dokončenie zadania, K,M,G 

ŠTÚDIUM-KRESBA ceruzou a guličkovým perom: ceruza, pero na mäkký papier A4, K 


