
 

Žiaci 1. ročníka vymenili štetec za kovové guličky. Na výkres si vytlačili rôzne odtiene 

temperových farieb a vložili ho do kartónovej škatule. Tú si zobrali do rúk a pohybovali ňou, čím 

rozhýbali guličky. Pomocou pohybu guličiek tak rozmaľovávali farbu po celej ploche výkresu.  

Okrem guličiek si vyskúšali aj maľbu balónom, ktorý mierne nafúkli a namáčali do 

pripravených farieb vytlačených na podložku. Takto zafarbený balónik potom odtláčali na 

výkres. 

Pomocou oboch týchto jednoduchých, pre deti zábavných a netradičných techník, sa žiakom 

podarilo vytvoriť zaujímavé abstraktné obrázky. 

 

 

    

 

 

 



Žiaci 2.A triedy namiesto štetca použili kúsky kartónu. Na výkres si vytlačili vedľa seba 

rôzne farby, ktoré potom pomocou kartónu rozťahovali po celej ploche výkresu. Po zaschnutí 

dotvárali svoje abstraktné maľby kvapkaním bielej farby. 

 

     

             



Žiaci 2.B triedy si najprv namaľovali výkresy vodovými anilínovými farbami. Svoje maľby 

po zaschnutí dotvárali technikou monotypie. Na menšiu plastovú podložku nanášali temperové 

a akrylové farby a potom na ňu pritlačili výkres, na ktorom po odtiahnutí zostal odtlačok farieb. 

Výsledné obrázky žiaci ešte zvýraznili kvapkaním alebo prskaním bielej tekutej farby či 

odtlačkami špagátu natretého farbou. 

 

 

 

 



Žiaci 3. ročníka si vyskúšali maľovanie plastovou alebo gumenou špachtľou. Najprv si na 

výkres naniesli rôzne odtiene tekutých temperových farieb, ktoré liali a kvapkali priamo z tuby. 

Farby potom rozotreli ťahmi špachtľou. 

 

 



MAĽBA BUBLINAMI 

Žiaci 4. ročníka experimentovali a maľovali svoje obrázky fúkaním bublín. Na špeciálny 

nesavý papier si najprv obkreslili obrys svojej tváre z profilu. Svoj portrét potom dotvárali 

farebnými bublinami. Do malých misiek si namiešali vodu so saponátom v pomere 1:1, tento 

roztok potom zafarbili vodovými farbami rôznych odtieňov. Pomocou slamiek fúkaním 

vytvárali zhluky farebných bublín a tie odtláčali na papier. Po zaschnutí bublín potom svoje 

obrázky dotvárali odtláčaním dierkovanej špongie natretej farbou. 

 

 

 

 

 



 

MAĽBA ŠPAGÁTOM 

Žiaci 5.A triedy využívali na maľovanie kúsky špagátu, na ktoré nanášali temperové 

farby. Špagát potom vložili medzi 2 výkresy a pomaly vyťahovali, čím vytvárali farebné stopy. 

 

 

 



 

MAĽBA ŠPONGIOU A LEPIDLOM 

Žiaci 5.B triedy vytvárali svoje abstraktné obrazy pomocou špongie, na ktorú si naniesli 

farbu a postupne technikou tupovania zapĺňali pozadie výkresu striedaním rôznych farieb od 

najsvetlejších odtieňov po najtmavšie. Po zaschnutí farieb, maľbu dotvárali pomocou lepiacej 

pištole. Lepidlové štruktúry nakoniec zvýraznili bielou farbou. Okrem lepidla mohli žiaci na 

vytvorenie reliéfnych efektov použiť aj pokrčený alobal, ktorý lepili na výkres do rôznych 

konkrétnych alebo abstraktných tvarov. 

 

         

 



 

MAĽBA HORÚCIM VOSKOM (ENKAUSTIKA) 

Žiaci 6. ročníka si vyskúšali maľovanie pomocou špeciálnej žehličky, na ktorú nanášali 

vosk v ľubovoľných farbách. Roztavený vosk potom rôznymi ťahmi a pohybmi žehličky nanášali 

na špeciálny nesavý papier. 

   

                 

 



 

FOTOKÓPIE, SUCHÝ PASTEL 

Žiaci 7. ročníka pracovali s fotokópiami svojich rúk. Po vytvorení fotokópie pomocou 

kopírky na hrubší akvarelový papier, nanášali do pozadia suchý pastel (kriedy). 

      

    

 



 

SGRAFITO 

Žiaci 8. ročníka vytvárali svoje portréty, ktoré mali vyjadrovať nejakú náhodne vybranú  

emóciu, kombináciou viacerých techník. Najprv si na výkres naniesli biely vosk rôznymi ťahmi 

po celej ploche. Na takýto podklad potom maľovali vodovými anilínovými farbami, ktoré 

nechytali na miesta pokryté voskom, tie zostali biele. 

V druhej fáze si žiaci pripravili ďalší výkres, ktorý celý postupne pokryli voskovkami 

rôznych farieb. Na ne nanášali štetcom čierny tuš. Po zaschnutí sa takáto plocha dá využiť na 

techniku sgrafito, vyškrabávanie vosku.  

Na takto pripravený výkres sa potom ceruzkou snažili zachytiť obrys svojej tváre 

z profilu. Ako pomôcka im slúžila tieňohra, pri ktorej sa im na priesvitný papier vďaka 

nasvieteniu zobrazil tieň tváre. Takto zachytený obrys tváre si vystrihli a nalepili na pozadie. 

Napokon naň rydlom vyškrabávali alebo vyrývali kresbu tak, aby odkryli podkladové farby 

voskoviek. 

 

 



 

MAĽBA AKRYLOM NA PLÁTNO 

 Žiaci 9. ročníka maľovali svoje portréty, inšpirované umením pop-artu, akrylovými 

farbami na plátno natiahnuté na lepenku. Ako predloha im slúžili vytlačené fotografie tváre, 

ktoré si prekopírovali na plátno.  

Po nakreslení predlohy ceruzkou, žiaci zvýrazňovali tenkým štetcom čiernou farbou 

obrysy a kontúry svojej tváre, prípadne zamaľovávali väčšie plochy. Vznikli tak originálne 

čierno-biele portréty, ktoré žiaci dotvorili aj svojím podpisom. 

       

 


