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Zadanie úloh na FEBRUÁR  
 

 
Nedokončené januárové zadanie, prosím dokončite čo najskôr a pošlite mi ho. 

 
 

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

1. POINTILIZMUS (bodkovanie) – Materiál: výkres A4, tempera (vodové farby), 
štetce. Point znamená bodka. Čistá farba sa malými ťahmi štetca sa vedľa seba ukladá 
na výkres v podobe malých bodiek alebo bodov. Základom našej práce teda bude 
farebná bodka, ktorou budeme maľovať a vytvárať obraz. 

2. HRAD SNOV (rozotieranie farby) – Materiál: výkres A4 (A3), temperové farby, 
špachtle nastrihané z kartónu, tenká čierna fixka. Úlohou bude vytvorenie 
hradu/zámku pomocou ťahania farby. Urobíme to tak, že na spodnú časť papiera si 
vytlačíme farby priamo z tuby, pomocou rôzne vystrihnutých obdĺžnikov z kartónu 
tieto farby rozotrieme smerom hore. Rôzne hrúbky špachtlí použijeme na rôzne časti 
hradu, dokresľujeme fixkou.  

 
 

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

1. SNEŽIENKY – Materiál: výkres A4 (A3),  vodové farby, voskovky. Prevedenie: na 
výkres si voskovkami nakreslíme snežienky. Následne si obrázok vyfarbíme 
vodovými farbami. Na miestach kde sa bude nachádzať voskovka, nám vodové farby 
nechytia, preto nám obrysové línie pekne vyniknú.  

2. ARCIMBOLDOVE PORTRÉTY – Materiál: výkres A4 (A3), farbičky alebo 
vodové farby. Kto by chcel môže použiť aj iné farby. Za úlohu máte namaľovať alebo 
nakresliť obrázok podľa vybraného maliara. Jeho portréty sú zostavené z ovocia, 
zeleniny, listov, kvetov, zvierat, ktoré sú do neho vkomponované. 

 
                          
             

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

1. ANIMOVANÁ POSTAVA – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa možností), vodové 
farby alebo tempera. Za úlohu máte nakresliť svoju obľúbenú animovanú postavu 
(akúkoľvek) z rozprávky, videohry, animovaného filmu, alebo anime seriálu. Môžete 
si ju nakresliť pri činnosti, vo vystrihnutej póze zo seriálu (atď). Nechcem úplne vernú 
kópiu, pracujte ako najlepšie viete a tak aby vás to bavilo. Čím väčšia tam bude 
podoba, tým viac budem rada.  



2. MOZAIKA – Materiál: výkres formátu A4 (A3), farbičky, voskovky, mastný pastel, 
progresky, kto si trúfne môže použiť aj vodové farby. Úlohou je nakresliť obrázok, 
ktorý bude kresebne napodobňovať techniku mozaiky. To znamená, že si obrázok 
rozdelíte na jednotlivé kúsky (či už geometrického charakteru – trojuholník, obdĺžnik, 
štvorec alebo amorfného), ktoré budete osve vyfarbovať. Medzi každým kúskom 
musíte vynechať malú bielu medzeru. Motív je ľubovoľný. 

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

 
1. VITRÁŽ – Materiál: výkres A4, A3 (podľa vlastného výberu), ceruzky, farbičky, 

pastelky, vodové farby, temperové farby, akrylové farby (čo nájdete doma). Úlohou je 
namaľovať alebo nakresliť na výkres vlastnú vymyslenú vitráž. Môžete čerpať nápady 
a inšpiráciu z internetu. Môže to byť na výšku, na šírku. Dôležité je zachovať dojem 
vitráže tým, že obrázok porozdeľujete na časti, kde tieto časti budú vyplnené tmavou 
obrysovou líniou.  

2. NOČNÁ OBLOHA – Materiál: výkres formátu A3, vodové alebo temperové farby. 
Úlohou je nakresliť nočnú oblohu alebo vesmír. Môžete čerpať z internetových 
zdrojov, kníh alebo najľahšou metódou je pozrieť sa večer z okna. Posnažte sa čo 
najvernejšie zachytiť farebnosť a vzhľad nočnej oblohy.   

 
 

 
Všetky ročníky II. stupňa 

                                       
1. SYMETRIA ASYMETRIA - Pomôcky: výkres formátu A4 (lepší by bol formát A3 

ale záleží od toho, čo máte doma po ruke), temperové farby, vodové farby či akrylové 
farby. Voľbu nechám na vás. Vašou úlohou ja vytvoriť symetrický alebo asymetrický 
obraz. Môžete si zvoliť, ktorý z nich vás zaujal viac a ktorý by vás viac aj bavil 
vytvárať.  Presný námet nezadávam, mám rada rôznorodé práce. Pri vlastnom výbere 
vidím lepšie váš vkus a vašu tvorbu. 

2. INICIÁLY – Pomôcky: voľný výber materiálu – vodové farby, tempery, farbičky, 
pastel – vyberte si v čom sa cítite sebaisto. Za úlohu máte vytvorenie iniciál svojho 
mena, alebo ľubovoľné písmena, môže to byť aj krátke slovo, ktoré vás vystihuje 
alebo vaše meno. Buď nakreslíte po jednom písmene na jednu na A4, alebo celé 
iniciály na formát A3 (dokopy 2 písmená).  Ak budete vytvárať slovo či meno tak by 
bol najlepší formát A3. 

 
 

Štúdium pre dospelých 
 

1. ŠTYLYZOVANÝ 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. 


