
Zadanie prác pre žiakov výtvarného odboru od 11. - 22. 5. 2020  

Zadanie na dva týždne a dokončovanie predchádzajúcich zadaní. 

Žiaci 4. ročníka 1. časti pracujú aj na svojich záverečných zadaniach. 

 

Každý žiak vypracuje 1-2 práce na vybranú tému. Práce je možné vystrihnúť, nafotiť, a výsledné 

dielo zaslať svojmu vyučujúcemu.  

 

Inšpirácie umením- body-art, body-painting 

Body art- umenie tela 

Body- painting- maľovanie na telo 

Patria medzi druh akčného umenia, ktoré používa ľudské telo ako hlavný 

vyjadrovací prostriedok, nástroj, materiál. Základom tohto druhu umenia je 

akcia, čiže priebeh tvorby diela, ktorá je dôležitejšia ako finálny výsledok diela 

(rôzne odtlačky ľudského tela, maľba na telo). Priebeh tvorby zaznamenáva 

umelec fotoaparátom a videokamerou.  

Body art je jeden z najstarších umeleckých prejavov ešte z čias doby kamennej, 

keď si človek farebnými pigmentami zdobil telo. Taktiež tradičné zdobenie tela 

tvorí súčasť rôznych kultúr, etník a národov. 

Body painting má viac významov: 

- maľovanie na telo 

- odnož výtvarného umenia 60. rokov 20. storočia 

- súčasť sviatkov, tradícií, módy, divadla, karnevalov, reklamy... 

Prvý krát „seba“ ako umelecké dielo vystavil umelec T. Ulrichs v roku 1961. Prvky 

bodyartu nájdeme aj u Leonarda da Vinciho- „Živé obrazy“.  

Hlavní predstavitelia: Ives Klein, Bruce Nauman, Uwe Poth, Rudolf Němec... 

Body art je najlepšie tvoriť v exteriéri, keď je teplo. Najvhodnejšie sú prstové 

farby zn. koh-i-noo, sú ľahšie sa zmývajú, než temperové farby. Fotografie diel sa 

využijú pri inštalácii výstav. 

 

PŠ (žiaci MŠ a 1. ročníka ZŠ- 1. rok štúdia) 

Žiaci pozorujú prírodu, vtáky, živočíchy v tráve. 

Téma 1  Vtáčiky, zvieratká v tráve (včielka, mravec, húsenica...) 

- prstovú farbu, alebo temperu nanesieme na bruško palca, alebo prsty 

- odtláčaním farebného prsta na výkres vytvoríme jednoduché telo zvieratka 

- po zaschnutí dokreslíme detaily- oči, nohy, zobák fixami alebo farbičkami 



Technika: výkres A4, alebo A3, štetec, paleta, prstové farby, tempery, handrička, nádobky na 

vodu, pastelky ,farbičky 

 

Téma 2  Moja postava, alebo postava súrodenca 

- ľahnúť sa na chrbát, poprosíme rodiča, aby obkreslil siluetu postavy voskovkami 

- siluetu postavy následne vyfarbíme väčším štetcom farbami, dokreslíme detaily- 

oči, nos, ústa, oblečenie atď. 

Technika: veľký baliaci papier A1, A0 , štetec, paleta, tempery, handrička, nádobky na vodu, 

pastelky ,farbičky 

 

1. – 4. ročník 1. časti 

Téma 1  Farebné postavy (body art) 

- obkreslíme postavu (pri vyššej postave stačí do pol tela) 

- prstovými farbami si natrieme jednu ruku (dlaň) a odtlačkami ruky tvoríme na 

postave šaty, vlasy, topánky... 

- tvár dokreslíme voskovkami, alebo prograso-pastelom 

- postavu vystrihneme a vystavíme na šnúru, plot, sieť a pripneme štipcami 

- fotíme počas tvorby aj hotové dielko 

Technika: veľký baliaci papier A1, A0 , štetec, paleta, tempery, handrička, nádobky na vodu, 

pastelky ,farbičky 

 

Téma 2  Zvieratká, motýle, vtáky (body-art) 

Žiaci pracujú v exteriéri- v záhrade, na terase, pozorujú prírodu (motýle, vtáky, zvieratá....) a tiež 

svoje ruky, ktoré si budú prezerať, hrať sa prstami, dotýkať sa druhej ruky. Budú pri tom premýšľať, 

aký živočích sa dá nimi napodobniť. 

- rozvinúť papier na zem a zaťažiť kameňmi 

- ruky si natrieť farbami štetcom, odtláčať na papier odtlačky rúk ta, aby vznikol 

základ tela zvoleného zvieratka 

- pri zmene farieb ruky utierať do handričky 

- prstami alebo štetcom, špajlou dotvoríme detaily 

- prácu nevystrihovať 

Technika: veľký baliaci papier A1, A0 , štetec, paleta, tempery, handrička, nádobky na vodu, 

pastelky ,farbičky 

 

Téma 3  Zvieratká- ruky (body-painting) 

- pozorujeme ruky a prsty 

- obkreslíme si ruky na papier, niekedy až po lakeť- podľa druhu zvieratka a v takej 

pozícii, aby nám pripomínali zvieratko 

- obkreslenú ruku následne vyfarbíme temperami, alebo pastelom a dokreslíme 

detaily 

- prácu môžeme vystrihnúť, odfotiť, vystaviť 

Technika: výkres A3, A2- podľa potreby , štetec, paleta, tempery, handrička, nádobky na vodu,  

                             voskovky 

-  



1. – 4. ročník 2. časti 

Žiaci obkresľujú postavu, tvár, ruky, prsty...  

Body art-om a body- paintingom sa iba inšpirujú. Maľovanie na telo nie je nutné. 

 

Téma 1:  Fantastická postava, tvár, ruka, prsty (napr. Avatar, mačacia planéta- inšpirácie    

z filmu) 

- postavu obkreslíme, napodobňujeme pohyb rukami, nohami 

- následne postavu (tvár, ruky..) vymaľujeme temperovými farbami rôznymi 

vzormi, líniami, farebnými plochami (abstraktné, geometrické, rastlinné, 

kvetinové vzory) 

- dbáme o harmóniu farieb, miešame farebné odtiene-tóny 

Technika: veľký baliaci papier A1, A0 , štetec, paleta, tempery, handrička, nádobky na vodu, 

pastel voskový, alebo progreso 

 

 

 

 

 



 


