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Zadanie úloh na MAREC  
 

 
 

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

1. NARATÍVNY PRÍBEH – Materiál: výkres A4 (A3 - podľa možností), technika je 
ľubovoľná. Úlohou je nakresliť obrázok na základe vypočutej audio rozprávky. 
Pokúste sa zachytiť pomocou kresby či už samotný vyrozprávaný príbeh alebo časť 
príbehu, ktorá vás zaujala. Taktiež sa môžete pokúsiť zobraziť podľa popisu 
v rozprávke jednotlivé postavy.  

2. SYMETRIA - ASYMETRIA  – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa možností), farebné 
ceruzky, progresky. Úlohou je nakresliť motýľa. Dôležité je aby mal obe krídla 
rovnako ako aj vzor na krídlach symetrické. K motýľovi nakreslite kvietok, stonku 
alebo list, na ktorom sedí. Snažte sa použiť pekné sýte farby a nebojte sa ich 
kombinovať.        

 
 

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

1. HUDBA MAĽUJE – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa možností), technika je 
tentokrát ľubovoľná. Úlohou je nakresliť obrázok na základe vypočutej skladby. 
Ponorte sa do hudby a pokúste sa nakresliť obrázok na základe emócií, ktoré vo vás 
hudba vyvolala. Môžete to urobiť tak, že si k jednotlivým tónom predstavíte farby, 
ktoré by ju mohli znázorňovať či zvieratá a predmety. Alebo si môžete predstaviť 
príbeh, ktorý hudba rozpráva. Dôležité je v tejto hudbe sa riadiť predstavivosťou 
a pocitmi.  

2. JARNÁ ROVNODENNOSŤ (1.jarný deň) – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa 
možností), farebné ceruzky, progresky. Za úlohu máte nakresliť prvý jarný deň. Skúste 
si predstaviť ako by mohol prvý jarný deň vyzerať. Začínajúc oblohou, okolím, 
predstavou čo všetko  už vykvitlo alebo len kvitne. Predstavte si farby, ktoré na jar 
príroda opäť získava a ako ožíva.  

 
                          
             

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

1. PORTRÉT – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa možností), ceruza mäkkosti 3B a 4B. 
Úlohou je nakresliť portrét, kreslíme hlavu s krkom až po ramená. Môžete nakresliť 
niekoho z rodiny, z fotografie, obrázka. Kľudne aj svojho idola. Portrét kreslíme na 
celý výkres s jeho umiestnením na stred. Portrét tieňujeme ceruzou.  



2. FIGÚRA – Materiál: výkres formátu A4 (A3 – podľa možností), nákres ceruzou 
s mäkkosťou ako pri kresbe portrétu B3 alebo B4, na dotvorenie obrazu môžete použiť  
farbičky alebo vodové farby. Úlohou je nakresliť postavu v pohybe. Kreslíme 
tieňovaný obraz, pri nákrese si dajte pozor na proporcie tela a jeho umiestnenie na 
výkres. Najlepšie by bol živý model, niekto z rodiny pri rôznych činnostiach – pri 
čítaní, pozeraní TV, varení, hraní sa na mobile, štrikovaní atď.   

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

 
1. PORTRÉT – Materiál: výkres A4 (A3 – podľa možností), ceruza mäkkosti 3B a 4B, 

rudka či uhlík. Úlohou je nakresliť portrét, kreslíme hlavu s krkom až po ramená. 
Môžete nakresliť niekoho z rodiny, z fotografie, obrázka. Kľudne aj svojho idola. 
Portrét kreslíme na celý výkres s jeho umiestnením na stred. Portrét tieňujeme.  

2. ZÁTIŠIE – Materiál: výkres formátu  A4 (A3 – podľa možností),  ceruza B3 alebo 
B4. Úlohou je vytvoriť a následne nakresliť jednoduché zátišie z predmetov, ktoré 
ponachádzate doma, napr. čajník, kniha, lyžička, šálka s podšálkou, jablko, hruška, 
banán, cesnak, cibuľa, drapéria atď.  Dávame si pozor na proporcie a jeho umiestnenie 
na výkres.  

 
 

 
Všetky ročníky II. stupňa 

                                       
1. PERSPEKTÍVA - Pomôcky: výkres formátu A4 (lepší by bol formát A3 ale záleží od 

toho, čo máte doma po ruke),  ceruzky, vodové farby, suchý pastel. Za úlohu máte 
nakresliť pohľad zbiehajúcej sa kompozície. To znamená, že kreslíte jedno-
úbežníkovú perspektívu. Kompozícia môže zobrazovať mestskú ulicu, cestu na 
dedine, v lese, na lúke, železničnú trať a iné. Kresbu tieňujeme.  

2. FIGÚRA – Materiál: výkres formátu A4 (A3 – podľa možností), nákres ceruzou 
s mäkkosťou ako pri kresbe portrétu B3 alebo B4. Úlohou je nakresliť študijnú kresbu 
postavy v pohybe. Kreslíme tieňovaný obraz, pri nákrese si dajte pozor na proporcie 
tela a jeho umiestnenie na výkres. Najlepšie by bol živý model, niekto z rodiny pri 
rôznych činnostiach – pri čítaní, pozeraní TV, varení, hraní sa na mobile, štrikovaní 
atď.  

 
 

Štúdium pre dospelých 
 

1. FIGÚRA - Materiál: výkres formátu A4 (A3 – podľa možností), nákres ceruzou 
s mäkkosťou B3 alebo B4, na dotvorenie obrazu môžete použiť  farbičky alebo 
vodové farby. Úlohou je nakresliť postavu v pohybe. Kreslíme tieňovaný obraz, pri 
nákrese si dajte pozor na proporcie tela a jeho umiestnenie na výkres. Najlepšie by bol 
živý model, niekto z rodiny pri rôznych činnostiach – pri čítaní, pozeraní TV, varení, 
hraní sa na mobile, štrikovaní atď. Nezabúdajte nekreslíte skicu ale riadny obraz. Kto 
by chcel, môže vytvoriť reprodukciu figuratívneho obrazu.  


