
Vážení rodičia, 
milí študenti a žiaci výtvarného odboru, 
 
      vzhľadom k aktuálnej situácii je termín návratu do 
školy neurčitý,  preto v tejto sekcii uverejňujem náhradný 
plán výtvarných činností pre jednotlivé ročníky 
výtvarného odboru, keďže vyučovanie klasickou formou 
nie je možné realizovať. Tento plán síce nenahradí priamu 
interakciu medzi učiteľom a žiakom, ale aspoň čiastočne 
udrží naše vzájomné spojenie. 
     Súhrn námetov a tém vychádza z toho, čím sme sa na 
vyučovaní práve zaoberali a čo máme rozpracované. Sú 
formou odporúčaní, nie striktným príkazom, vítané sú 
vlastné koncepty, nápady, postupy. Viem, že materiály 
a pomôcky v domácnosti nie sú tak rôznorodé ako v škole, 
a preto nechávam priestor na vlastné, ľubovoľné techniky 
a experimenty. Veď o tom výtvarná je, vymýšľať a hľadať 
nové možnosti spracovania už známych tém. Takže fantázii 
a kreativite sa medze nekladú!!!  
 
Veľmi sa teším na čo najskoršie opätovné stretnutia 
v našej  pestrofarebnej triede   
 
                                                                         Miloslava Ďurníková 
 
Kontakt: slavicek60@gmail.com 
 

  



1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ 

 tzn.:   1. – 4. ročníky ZŠ  

1.ROČNÍK 

Máme rozpracované veľkonočné vajíčko / pokračovať doma vo vytváraní kraslíc, rôzne  ozdobených, 

veľkostných a farebných variantoch, akoukoľvek technikou..., ďalšia téma: Pestrofarebný kohút – čo 

najviac farieb, vzorov... otláčaním, rozfúkavaním, lepením... 

2.ROČNÍK 

Máme rozpracovaný kalendár / pokračovať v nápadoch na jednotlivé mesiace v roku, tzn. 

charakteristické udalosti, sviatky, významné dni, typické znaky obdobia konkrétneho mesiaca... (napr. 

Máj – kvitnúce stromy, lúky, zvieratká, hmyz..., Deň matiek – portrét mamy, príp. vlastné narodeniny, 

meniny a pod.) 

3.ROČNÍK 

Máme rozpracované More/ pokračovať v téme na samostatných hárkoch na akomkoľvek podklade – 

kancelársky papier, noviny, baliaci papier, výkres, farebný papier...čokoľvek máte doma, akoukoľvek 

technikou – kreslenie, maľovanie, zlepovanie, skladanie, otláčanie... motívy: Ryby a rybky, Morské 

tvory a potvory, Mušle, Rastliny, Plachetnice, Historické lode... 

4.ROČNÍK 

Máme rozpracovaný kalendár / ako 2. ročník/ pokračovať v nápadoch na jednotlivé mesiace v roku, 

tzn. charakteristické udalosti, sviatky, významné dni, typické znaky obdobia konkrétneho mesiaca... 

(napr. Máj – kvitnúce stromy, lúky, zvieratká, hmyz..., Deň matiek – portrét mamy, príp. vlastné 

narodeniny, meniny a pod.) 

+ 

Pre všetky ročníky kreslenie, maľovanie ,reliéfne a priestorové vytváranie podľa vlastných predstáv, 

fantázie a chuti, všetko čo vás napadne: veci, zvieratá, domáci miláčikovia, sny , čo doma robíte.... 

bez obmedzenia!!!  Akokoľvek a čímkoľvek – ceruzkami, pastelkami, fixkami, farbami, tušom, 

prstami, špongiou, otláčaním, sypaním soli do mokrého podkladu....jednoducho čo je doma 

k dispozícii. 

Z týchto prác vytvoríme autorskú, tematickú, časozbernú koláž ako spomienku na toto zvláštne 

a nečakané obdobie. 

 

Origami a práca s papierom: 

https://artmama.sme.sk/tvorenie-z-papiera/desat-postupov-na-papierove-kvety 

https://www.akosatorobi.sk/videa/3/origami  

 

https://artmama.sme.sk/tvorenie-z-papiera/desat-postupov-na-papierove-kvety
https://www.akosatorobi.sk/videa/3/origami


 

východiská (nie kopírovanie) 

    

             

 

        

 

   

 



2. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ 

tzn.: 5. – 9. Ročník ZŠ 

 

1. ROČNÍK ( 5. ročník v ZŠ ) 

Máme rozpracovaný kašírovaný objekt / dotvoriť plošné návrhy na svoju prácu, nakresliť tvar svojho 

zvieratka, rozčleniť na farebné plochy a dotvoriť s použitím rôznych štruktúr a vzorov... viacero 

návrhov s odlišným spracovaním... 

  

východiská 

     

 

 

 

2.ROČNÍK (6.ročník v ZŠ ) 

Máme rozpracované kompozície z výtvarných vyjadrovacích prostriedkov / pokračovať v práci s VVP: 

na väčší formát vyliať, natrieť, naprskať farbu...rozfúkať do strán, vytvárať fľaky, otlačky = dekalk, 

otláčať papier, prsty, ruky, predmety (podľa fantázie) a dokresliť, príp. dotieňovať ceruzkou, fixkami, 

pastelkami...čo dom dal  

 

východiská 

    



    

                                              

 

 

3.ROČNÍK ( 7.ročník v ZŠ ) 

4.ROČNÍK ( 8. ročník v ZŠ ) 

Spoločne pokračovať v téme Barok / formát A3: zátišie, príp. výrez, detail... (kvety, ovocie, nádoby, 

hračky na polici....    technika – tieňovanie voskovým pastelom pastózne = nahrubo, DÁ SA TO!! Bez 

pozadia, to dokončíme v škole technikou sgrafita. 

 

východiská 

       

                 



5. ROČNÍK ( 9. ročník v ZŠ )  

ABSOLVENTI I. a II. STUPŇA 

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 

Precvičovať kresbu, perspektívu, modeláciu objemu líniou, tieňovaním, šrafovaním. Námety: nádoby, 

rôzne predmety, stoličky, šálky, drapéria, ovocie a zelenina – celá, prekrojená, poškodená..., 

Voľná téma podľa vlastnej predstavy. 

Skladanie priestorových papierových objektov. 

https://easypapercrafts.com/free-svg-box-and-bag-templates/  

Galérie online: 

LOUVRE   https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  

NATIONAL GALLERY LONDON   https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours  

 

     

    

 

 

 

 

https://easypapercrafts.com/free-svg-box-and-bag-templates/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours

