
Dištančné úlohy pre výtvarný odbor

1. ročník(1,1,1):Téma: BACILCECIL: Vymysli ako by mohol vyzerať bacil, keby bol postavička. 
Navrhni koľko by mohol mať rúk(chápadiel), očí, uší,  úst... Aký má povrch, farbu, vzory…
Bacila(alebo bacilov) nakresli na A4 pastelkami, ceruzkami, fixkami. Na A3 ponaliepaj rôzne kúsky 
papiera (to budú bunky, aby mal bacil kde bývať). Potom bacila vystrihni a nalep na pripravené 
pozadie. Dodrž správnu veľkosť, farebnosť a dôsledné vyfarbovanie.
Pomôcky: výkres A4 a A3, ceruzky, pastelky, fixky, noviny alebo far. papiere, nožnice, lepidlo

2.ročník(2,1,1): Téma: ZÁTIŠIE: Nájdi doma aspoň 3 zaujímavé nádobky alebo fľašky. Na výkres ich 
nakresli v správnej veľkosti a proporciách. Vytieňuj šrafovaním. Pozadie ľubovoľne dotvor farbami.
Pomôcky: výkres A3, ceruzka, tuš, pierko alebo drievko, vodové farby.

3. ročník (3,1,1): Téma: VYLEPŠENÉ VECI: Vymysli vynález...Nájdi doma 2 predmety dennej 
potreby(stolička, zubná kefka, hrniec…) Skús im niečo pridať alebo zmeniť, aby fungovali lepšie, 
robili viac vecí naraz, pomiešaj ich. Nakresli rôznymi kresebnými materiálmi, vyfarbi, vytieňuj.
Dodrž proporcie. Ale pohraj sa s pomerom veľkostí predmetov. Využi formát výkresu.
Pomôcky: výkres A3, ceruzky, pastelky, tuše, voskovky... vodové farby

4. ročník (4,1,1): Téma: MESTO SLOVA: Vymysli budovy z písmen. Skúšaj rôzne druhy
písma písané, tlačené, tučné, tenké, farebné, nalepené z časopisov. Okná, dvere,
strechy...všetko z písmen. Vyfarbuj, tieňuj...
Pomôcky: ceruzky, pastelky, tuše, fixky, nožnice, lepidlo

5. ročník(1,2,1): Téma: AUTOPORTRÉT: Nakresli sám seba. Zameraj sa na správnu
veľkosť, proporcie, tieňovanie. Pozadie dotvor podľa nálady a fantázie
Pomôcky: výkresA3, ceruzky rôznej tvrdosti, pastelky, farby

6. ročník (2,2,1): Téma: RUKY: Štúdijná kresba vlastných rúk. Viacero rúk na jednom výkrese v 
rôznych pozíciách, veľkostiach, držanie nejakého predmetu. Dôraz na proporčnosť, kompozíciu, 
tieňovanie. Môže byť aj farebná variácia
Pomôcky: výkres A3 alebo niekoľko A4, ceruzky rôznej tvrdosti, pastelky



7. ročník (3,2,1): Téma: LÍNIA V KRAJINE: vyhľadaj obrázky krajinných scenérií. Pri hľadaní si 
všímaj výskyt línie v krajine vo forme prirodzených prvkov ako sú cesty, brázdy, obrysy kopcov, 
stromy, vrstvy...Vyber 2 kompozične zaujímavé, a pri kresbe zdôrazni nájdené línie.
Pomôcky: výkres A3, rôzne kresebné materiály

8. ročník (4,2,1): Téma: ZBIERKA: štúdijná kresba
predmetov alebo ich detailov podľa vlastného výberu
(prírodniny – umeliny). Na jeden formát aspoň na 4
polia. Do každého nakresli jeden predmet alebo detail.
Tieňovanie šrafúrou. Pre inšpiráciu… rôzne šrafúry.
Pomôcky: výkresA3, ceruzky

9. ročník (5,2,1): DRAPÉRIA: štúdijná kresba zaujímavo nainštalovanej látky. 
Dôraz na proporčnosť a tieňovanie.
Pomôcky: Výkres A3, ceruzky alebo pastelky
- na internete si prezerajte pojmy a obrazy spomenuté v dejinách umenia.
- vyberajte dobré fotografie pre portrét

2. ročník, 2.stupeň: Téma: LOGO: návrh loga inšpirovaný
zvieraťom. Vytvor viacero návrhov z jedného alebo viacerých
zvierat. Komponuj ho do rôznych tvarov.
Pomôcky: náčrtový papier, výkres A4, ceruzka, tuš, pierko –
čierna fixka

3. ročník, 2. stupeň: Téma: EX LIBRIS: Navrhni vlastnú knižnú
značku. Musí obsahovať text “ex libris“ a meno majiteľa. Námet
by mal vystihovať svojho majiteľa. Aj viac návrhov komponovaných do rôznych tvarov. Písmo je 
rovnocenné obrazu. Inšpirácia na internete. Vyhotovenie vo veľkosti do 9x13 cm.
Pomôcky: náčrtový papier, výkres A4, ceruzka, tuš, pierko/štetec

POZNÁMKA: vzhľadom na individuálne materiálové vybavenie IMPROVIZUJTE A TVORTE.


