
              ZADANIE JEDNOTNEJ TÉMY PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU 

      

 
1. TÉMA RECYKLÁCIA  formou koláže 
 

Recyklujeme na tému : 
 
"Zobúdzanie jari". Z vecí, ktoré doma máme, nájdeme materiál, ktorý využijeme na výtvarné 
spracovanie /noviny, kartón, obaly z  čokolád, cukríkov, plast, štuplíky, igelit, staré pohľadnice, 
zbytky látok, staré fotografie.../ 
 
Vymyslíme si koláž, kde využijeme aspoň dva odpadové materiály. V jarnom období ožíva 
príroda, lesy, lúky, kvitnú stromy, prvé kvety, sadí sa v záhrade, vracajú sa vtáky, stavajú 
hniezda, rodia sa mláďatá, začínajú práce na poli ,okolo domu, rybári začínajú chytať ryby, 
vzduch je voňavejší, počasie vrtkavé... 
 
Niečo z toho skúsime preniesť na papier, plátno, kartón, do zošita. Môžeme strihať, lepiť, vrstviť, 
trhať, dokresľovať, domaľovať, otláčať- aj formát môže byť ľubovoľný. 
 
Téma je veľmi široko rozsiahla a pre všetky ročníky. Každý si nájde, čo mu najviac vyhovuje, 
podmienka je len, aby sa v koláži objavili materiály, ktoré by sme inak vyhodili. 

 
 

 
TÉMA PRÍRODNÝ UHLÍK 
 

2. Výroba prírodného uhlíka na kreslenie (doplnková úloha pre druhú časť) 

 
 
 

Skúste si vyrobiť domáci prírodný uhlík  na kreslenie. 

 Na prechádzke nazbierame pár kúskov vŕbového prútia, ktoré skrátime približne na dĺžku 
15 cm, ktoré vložíme do plechovky (napríklad konzervy pre psíka) prekryjeme alobalom 
a urobíme pár dierok na vyparovanie dreva. Založíme oheň do kozuba alebo otvoreného ohniska. 
Keď nám oheň prehorí a niečo sme si aj možno ugrilovali, odhrnieme uhlíky od stredu na kraje. 
Do stredu opatrne vložíme pripravenú plechovku s vŕbovými prútikmi. Dbáme nato, aby sa uhlíky 
nedotýkali plechovky a necháme nech ohnisko pomaličky vyhasne. Prútiky zuhoľnatejú, ale 
ostanú celé a po vypálení s nimi môžeme ihneď kresliť.  

S takýmto prírodným uhlíkom sa krásne kreslí, sú ideálne na jemné línie a škvrny na 
papieri, zvýrazňuje textúru papieru a podkladu. Ťahy sa dajú stierať a rozmazávať prstami , 
handričkou alebo štetcom, znovu dokresliť pôvodné línie a tieňovať. Pre experimentovanie 
dokonalá vec. 

Uhlík patrí medzi najstarší kresbový materiál. V súčasnej dobe sa prírodný uhlík zmiešava 
s ďalšími látkami a vzniká umelý uhlík, ktorý je tvrdší a výraznejší. Ak si chcete vyrobiť mastný 
uhlík a zvýrazniť jeho čerň, napustite ich rastlinným olejom. 



 


