
VÝTVARNÝ ODBOR – trieda p. uč. Mgr. Michaela Šebová 
 

Zadanie úloh na JANUÁR  
 

 
Nedokončené decembrové zadanie, prosím dokončite čím skôr a pošlite mi ich. 

 
Keďže sme si cez sviatky zastrihali a pomodelovali, teraz sa opäť trochu vrátime ku 
kresbe a maľbe. Kresba je základom pre akúkoľvek výtvarnú tvorbu. Keďže sme 
v situácii lockdownu je možné, že mnohým chýbajú pomôcky, preto použite to, čo máte 
po ruke doma – výkres, papier, farbičky, voskovky, pastel, vodové farby, tempery, akryl... 
 
 
 

Prípravné štúdium,  1.roč. 1.časť I. stupňa  a   2.roč. 1.časť I. stupňa 
 

1. EMÓCIE (tváre) – radosť, zlosť, smútok, smiech. Na výkres formátu A3 si nakreslite 
2 hlavy s krkom až po ramená, alebo na 2 malé formáty A4 nakreslite na každý osve, 
jednu hlavu. Skúste zobraziť 2 protikladné emócie napr. radosť – smútok, smiech – 
hnev. Pokúste sa zachytiť základné črty tváre, ktoré sú pri týchto emóciách na tvári. 
Na identifikáciu týchto čŕt alebo teda znakov môžete použiť člena rodiny, alebo svoj 
odraz v zrkadle.  

2. OBĽÚBENÁ HRAČKA – vyberte si svoju obľúbenú hračku a skúste ju farebne 
nakresliť. Môže to byť plyšák, bábika, zvieratko, auto atď. Pokúste sa zaplniť 
obrázkom celý výkres. Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by chcel, môže použiť 
aj väčší formát.  

 
3.roč. 1.časť I. stupňa   a   4.roč. 1.časť I. stupňa 

 
1. MESTO (VIDIEK) – miesto kde bývam, jeho ruch, okolie, vzhľad. Môžete nakresliť 

ulicu na ktorej bývate, dom či činžiak v ktorom bývate, okolie, obľúbené miesto či 
budovu.  Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by chcel, môže použiť aj väčší formát.  

2. DOMÁCE ZVIERATKO (ktoré mám, alebo by som chcel/a mať) Môžete použiť 
predlohu obrázka, fotky, môžete kresliť priamo videné pred sebou, alebo ak by ste 
chceli chovať neexistujúce bájne zviera, môžete si nakresliť aj to. Skúste zachytiť jeho 
povrch, to znamená srsť, šupiny, hladkú kožu, vlasy atď. Poprosím zaplniť zvieratkom 
celý výkres, má byť dominantnou časťou. Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by 
chcel, môže použiť aj väčší formát.  

                                              
 
                                      

1.roč. 2.časť I. stupňa   a    2.roč. 2.časť I. stupňa 
 

1. INICIÁLY - svojho mena, alebo ľubovoľné písmená, môže to byť aj krátke slovo, 
ktoré vás vystihuje. Buď nakreslíte jedno písmeno na jednu na A4, alebo si rozdelíte 



formát A3 na polovicu a na každú nakreslíte jedno písmeno (dokopy 2 písmená). 
Písmeno by malo byť ozdobné či už geometricky, rastlinne, môžete použiť aj graffiti 
alebo ho doplniť obrázkom, ktoré sa s písmenom spája alebo ľubovoľne. 

2. MYTOLOGICKÉ, BÁJNE BYTOSTI A BOHOVIA – zvoľte si boha alebo inú 
bájnu bytosť a pokúste sa ju znázorniť podľa svojej predstavy (môžete sa inšpirovať 
obdobím Grécka, Ríma, Egyptu, Keltov, Ázie ako Čína, Japonsko atď., uznám aj 
inšpiráciu z rôznych kníh – J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, C.S.Lewis,  ) Môžete kresliť 
na formát A4 alebo kto by chcel, môže použiť aj väčší formát.  

 
 
3.roč. 2.časť I. stupňa,  4.roč. 2.časť I. stupňa   a   5.roč. 2.časť I. stupňa 

 
 

1. TYPOGRAFICKÝ PLAGÁT – pomocou použitia písmen alebo čísel sa pokúste 
vytvoriť obraz. Plagát by mal odrážať buď súčasnú situáciu (napr. COVID) alebo 
odkazovať na ekológiu a ochranu životného prostredia, môže to byť plagát hudobnej 
skupiny, divadelného predstavenia, rozprávky, filmu, festivalu, či plagát na produkt. 
Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by chcel, môže použiť aj väčší formát.  

2. OBAL NA KNIHU – vyber si svoju obľúbenú knihu, alebo knihu čo ste naposledy 
čítali a máte v pamäti a vytvorte vlastný predný obal. Akýkoľvek typ knihy – 
detektívka, rozprávka, poézia, thriller, romantika atď. Komiksy a webtoony nie, 
pretože tie obsahujú kreslený príbeh. Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by chcel, 
môže použiť aj väčší formát.  

 
 
 

Všetky ročníky II. stupňa 
                                       

1. LOGO – návrh svojho vlastného loga alebo značky. Podstatné je vymyslieť dobrý 
názov a k tomu logo, alebo len logo. Môžete aplikovať existujúce alebo vymyslené 
písmo, logo môže vytvárať siluetu, ornament, obrázok, zviera, rastlinu, časť tela, 
geometrické útvary, naozaj čokoľvek. Môže byť jednoduché elegantné, naopak môže 
to byť detailné alebo extravagantné a pútavé. Poprosím realizovať na formát A4, 
dávam voľnosť pri výbere farieb.  

2. CITÁT – vyber si citát a voľne ho spracujte kresbou či maľbou. Cieľom je vizuálne 
spracovať citát alebo výrok známeho autora/autorky. Najlepší by bol formát A3, ale 
keď ho doma nemáte môžete použiť aj iný formát. Citát môžete priamo použiť v diele 
alebo naň môžete len odkazovať, či ho zobrazovať. Do emailu mi nezabudnite uviesť 
pôvodného autora citátu, keď mi budete prácu odovzdávať. 

 
 
 
 



Štúdium pre dospelých 
 

1. AUTOPORTRÉT – pokúste sa do svojho autoportrétu vložiť samých seba, svoje 
vlastnosti, črty, obľúbené farby, tvary, svoj charakter, to aký v skutočnosti ste, čo 
prežívate a cítite. Aby mala práca dušu, príbeh a bola vaším zrkadlom. Autoportrét 
môžete kľudne štylizovať. Môžete kresliť na formát A4 alebo kto by chcel, môže 
použiť aj väčší formát. Techniku nechávam voliteľnú, môže to byť kresba, maľba ale 
aj kombinovaná technika. 

 


