


volám sa zátišie. Patrím k druhu výtvarného námetu, pri 
ktorom  sa náhodne alebo štylizovane zobrazujú rôzne predmety  
bežnej potreby alebo nehybných vecí, ktoré sú hlavnou témou 
mojich obrazov.  Napríklad jablko, fľaša, hrnček a podobne...

A. Barčík: Biele zátišie. 1957. Kartón, kombinované technika
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Napíš všetky predmety, ktoré sa 
nachádzajú v zátiší:

Jedným zo základných vyjadrovacích prostriedkov
v kresbe je línia. Na rôznych obrazoch možno vidieť
rozličné emócie a nálady.

Skús pomocou linky / čiary vyjadriť rôznymi nástrojmi
tieto slová :

Kresbu možno vytvoriť pomocou:
ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely,

voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, pero a tuš.



patrí k vý-
znamným slovenským autorom. Položil 
základy slovenskej moderny. V jeho die-
lach možno často vidieť figurálny motív 
ako napríklad ženu a dieťa, postavy 
pastierov, zbojníkov, roľníkov a pod.  

M.Galanda, Matka s dieťaťom pri makovici, 1938

Skús nakresliť vlastný figurálny motív - ľudskú postavu

a dopíš k nej krátky príbeh.
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vo výtvarnom umení tvorí základný prvok maľby. Vieme však ako
rôzne farby vznikajú?  Medzi základné farby patrí červená, modrá a žltá. 
Tieto farby nemožno vyrobiť zmiešaním iných farieb. Čo sa však stane, keď 
niektoré spolu zmiešame?

Zmiešaj farby na papieri a pozoruj. Aké farby ti vznikli?
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M. A. Bazovský, Kosec, 1938,  olej na lepenke

bol výtvarník, 
ktorého hlavnú inšipiráciu 
predstavovalo ľudové umenie. 
Veľmi blízky mu bol vidiek, 
ktorý znázorňval   jednoducho
aa tiež pomocou jasných svieti-
vých farieb. Ako napríklad čer-
vená a zelená, neskôr hnedo-
červená a žltozelená. 

Vyhľadaj a napíš čísla jednotlivých
častí, priamo do obrazu na miesta,
kde sa nachádzajú.

Zober si vatové tyčinky a použi 
temperové farby. Namáčaj tyčinky 
do ľubovoľných farieb a pomocou 
bodiek skús vytvoriť krajinu.

1. 2. 3. 4. 5.

 môžeme vnímať aj ako malý
útvar,  či malú okrúhlu značku.  Bod 
však   priamo   nemožno   nakresliť, 
avšak  bodku  áno.  Bodky predsta- 
vujú   stavebné  kamene  ostatného
v obraze.  Taktiež   vôbec   nemusia
mať  len   tvar   kruhu.  Akonáhle  sa mať  len   tvar   kruhu.  Akonáhle  sa 
bodky zväčšujú, môžno ich  pozoro-
vať  ako rôzne tvary. 



Použité slová: bod, guma, kresba, línia, 
maľba, obraz, rám, čiara

bývabýva  väčšinou definovaný čiarou, ktorá tvorí 
jeho obrys. Tvary rozoznávame geometrické 
a organické. Geometrické tvary sú štvorce, 
obdĺžniky, kruhy. Organické tvary bývajú ne-
pravidelné, či asymetrické. Často ich možno 
vidieť v prírode.

Vylúšti osemsmerovku a doplň slovo na prázdne 
miesto vo vete.

Milan. Laluha, Domy, 1964, olej na plátne

Bol zakladajúcim členom skupiny 
Galandovcov spolu s ďalšími výtvar-
níkmi.  V jeho tvorbe  prevažovala  
téma dediny a človeka. Maľoval 
domy,  ženy,  mužov,  zátišia,  stromy
a pod. Používal výrazné farby, geo-
metrizujúce tvary a rafinovane zná-
zorňoval pohyb farebného svetla. 

Skús pomocou pasteliek vyfarbiť daný obrázok. 
Poritom sa inšpiruj tieňovaním prechodov, ako 
to vidíš na obraze M. Laluhu. 

„„.                    je odstránenie zbytočnosti.“ 
—  Pablo Picasso 



Milan Paštéka, Zima, 1957 - 1957, olej na plátne

Brrr zimááá...Prejdi labyrint 
a nájdi cestu do tepla.

                                                     patril medzi významné osobnosti slovenského 
maliarstva 2. polovice 20. storočia. Jeho prvá tvroba vychádzala zo zážitkov 
z detstva, ktoré strávil na vidieku. Postupom času  sa jeho tvorba menila 
vďaka  viacerým vplyvom,  a  tak neskôr  prešiel  k štylizovanejšej  podobe
a upustil od konkrétnosti a predmetnosti. 

Priprav si vodové farby. Natri povrch 
v rámčeku vodou a zapúštaj do nej 
rôzne škvrny. Sleduj ako sa rozpíjajú 
vo vode. Čo ti pripomínajú? Môže byť
zo škrvny zvieratko alebo postava? 
Po vyschnutí dotvor škvrny fixkou.

v rámci výtvarného 
umenia vnímame ako náhodný 
útvar. Vytvára určitú stopu na po-
vrchu po dotyku rôznych nástro-
jov. Môže napríklad vznikať: kvap-
kaním,   rozpíjaním a rozfúkava-
ním  farby.



11.
Želmíra Duchajová-Švehlová

 Želmíra Duchajová-Švehlová, Na pastve, 1905- 1910, olej na plátne

(* 6. máj 1880, Lazy pod Makytou – † 15. 
máj 1955, Martin). Slovenská maliarka,  
organistka, pedagogička. Angažovala 
sa v slovenskom ženskom hnutí a 26 
rokov bola podpredsedníčkou spolku 
Živena.  Možno  ju   pokladať   za jednu 
z prvých maliarok na Slovensku. 

12.

Pozorne sa zapozeraj na dielo a spočítaj 
ovečky, ktoré sa na ňom nachádzajú:
...................................   Taktiež môžeš dokresliť 
svoje vlastné ovečky priamo do obrazu.

Priprav si výkres a farby, je na tebe 
aké zvolíš. Tvoja úloha bude 
zobraziť jednu krajinu v štyroch 
ročných obdobiach. Môžeš využiť 
svoju fantáziu, alebo si dopomôcť 
obrázkom ľubovoľnej krajiny.

Krajinomaľba je maliarske zobrazenie prírody v rôznych ročných obdobiach. 

Vypovedá o nálade, vzťahu človeka k prírode a svetelné javy. Pôvod má v re-

nesancii a najväčší rozmach mala v období impresionizmu.

jar leto

jeseň zima



13.

Ivan Štubňa

Ivan Štubňa, Žena - Amfora I., 2002, mazonit

V rokoch 1940 - 1944 študoval na Učiteľskej 
akadémii v Banskej Bystrici. Jeho život je spo-
jený s Martinom, kde býval a tvoril. V tvorbe sa 
venoval národným tradíciám slovenského vý-
tvarného umenia a tiež ľudovému prejavu.  
Často zobrazoval portréty, prostredie prírody a 
dediny. Patrí k zakladajúcim členom Skupiny 
Mikuláša Galandu.

14.

„Každé dieťa je               .
Problém je zostať umelcom 
aj keď vyrastie.“ —  Pablo Picasso

Vylúšti osemsmerovku 
a doplň chýbajúce slovo:

Grafika

Výroba grafiky je umelecký  

proces   založený na princípe pre-

nosu obrázkov z matrice na iný 

povrch. Grafické techniky možno 

rozdeliť   na    tlač   z   výšky,   tlač 

z hĺbky, tlač z plochy a tlač cez 

sito.

Použité slová:
dielo, lino, lis, rydlo, tlač
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