
Ahojte, dúfam, že ste mali pekný víkend, v nedeľu sa po daždivých dňoch objavilo slnko a aj keď 
bez bundy už to nejde, prechádzky v tomto čase sú skvelé. Príroda sa mení a my môžme vidieť 
rôzne tvary, farby a ‘vecičky'z rastlinného sveta. Na tej mojej prechádzke som zistila, koľko 
rôznych farebných bobuliek neviem pomenovať. Ale užitočné červené šípky a čierne trnky s 
modrým zamatovým leskom poznám.


Trpké trnky: 


A neznáme bobuľky:




Dnes sa pozrieme aj do zvieracej ríše, na stáda, kŕdle, svorky. 

Viem, že mnohí máte doma, alebo u babky, zvieracich miláčikov a aj iné domáce zvieratá. Veľakrát 
sa o nich rozprávame, o Vašich príhodách a aj o tom, aké kúsky dokážu. 

Zvieratká však tak ako ľudia, ak žijú voľne v prírode, tvoria spoločenstvá, v ktorých sa im 
jednoduchšie žije, hľadá potravu, vychovávajú mláďatá. 

Na rôznych častiach planéty nájdeme tieto veľké skupiny, niektoré sa nám podarí vidieť aj na 
výlete, alebo z okna auta, či autobusu na dlhšej ceste, niektoré iba v dokumentárnom filme. 

Každá takáto skupinka zvierat je však fascinujúca. Aj keď ju tvoria podobné zvieratá, nikdy nie sú 
rovnaké, každé sa niečim zaoberá, fungujú ako jeden organizmus, dohovárajúc sa svojim 
zvieracím jazykom.

V dokumentárnom seriáli BBC Our Planet sa dozviete zo života rôznych zvieracích spoločenstiev 
veľa zaujímavostí, je zvláštne vidieť podobnosti so správaním ľudí. 


Teraz sa pozrieme na stáda, kŕdle a tvary zvieracích tiel ako na obraz.




Ovečky sa v kŕdli navzájom zohrievajú. Vidíme chumáče vlny s očami a ružovkastými papuľkami. 
Na obrázku vidieť iba ich hlavy a chrbty, vlna je sivastá, na chrbtoch v malých chumáčoch, na 
hlavách sa im strapatí ako na bombuli na čiapke. 

Ako by sa dale zobraziť takéto stádo?

Sivými škvrnami, guľatým štetcom a tušom rozriedeným vodou?

Sivými temperovými škvrnami s domaľovanými očami a papuľkami?

Alebo odtlačkami okrúhlej špongie?


Takto vyzerá ovčie stádo, všetky ovce sa hýbu súčasne, jedna nasleduje tú pred sebou, stádo 
vytvára vzor a my namiesto jednotlivých ovečiek vidíme takmer abstraktný tvar, ktorý je plný 
pohybu, zvieracieho tepla a vlny:)


Vedeli by ste ho zachytiť na papieri ceruzou, uhlíkom, alebo farbičkami?






Keď privriete oči, na obrázku uvidíte spleť čiernobielych škvŕn…a uši. Ak by sme ich takto presne 
na papier nakreslili, alebo namaľovali, divák by nevidel presné obrázky kráv, ale videl by hru 
čiernobielych škvŕn, ktoré by mu umožnili pozrieť sa na stádo kráv trochu inak. Keby bol veľmi 
zmätený, môžme mu pomôcť a nazvať obraz ‘Kravy’, alebo nechať priestor jeho fantázii a nazvať 
ho napríklad 'Čierno-bielo'.









Hmmm…tieto byvoly s oranamentálnymi parohmi, skoro ako vykrútenými vrkočmi, Vám tiež 
pózujú.


Tieto pasúce sa soby sú z diaľky hnedasté škvrny na zelenom pozadí…trošku pripomínajúce 
počítačovú grafiku. Skúste ich tvary úplne zjednodušiť a tí čo viete pracovať s grafickými 
programami na počítači, skúste urobiť počítačovú grafiku opakovaním a rozmiestňovaním 
základných tvarov. 




Toto je jaskynná maľba pravekých ľudí na stenách jaskyne v Lascaux. Nepredpokladám, že 
vznikla počas online vyučovania:)


Tu máme obľúbené koníky. Ladné, ale tvarovo komplikované telo koňa nás môže pri kreslení 
potrápiť, ale pri kreslení, alebo maľovaní stáda si môžme vydýchnuť a sústrediť sa na znázornenie 
pohybu. Línie bežiacich nôh, vejúce hrivy a chvosty. Niekedy z dobre urobenej fotografie, alebo 



obrazu bežiaceho stáda môžme takmer počuť dupot kopýt. Stádo v snehu nám ešte viac pomôže 
tvary zjednodušiť, keďže sa obrysy stávajú viditeľnejšie.

Zaujímavá je aj kompozícia koní bežiacich z brehu.


Dnes už nám technika bežne umožní zábery z výšky. Zaujímavý tvar tvorí aj toto srnčie stádo. 
Stačí ho prekresliť na biely papier, alebo si vyskúšať negatív a stádo znázorniť svetlou farbou na 
tmavom pozadí. Efekt pripomína nočné videnie.






Inšpirujte sa aj nasledujúcimi obrázkami, tvarom krídel, či ozdobnými parohami. 









Zaujímavé tvory sú tučniaky, svojimi čiernobielymi telami vytvárajú rôzne vzory, podľa toho, či 
niekam putujú, alebo sa zohrievajú. Sú to spoločenské tvory. 







           




        Teraz sa presunieme do teplejších krajov, kde zvieratá mávajú žiarivé farby a výrazné  vzory.
















Viem, že nasledujúce obrázky potešia mnohé z Vás, pred tým, než sa pustíte do vyfarbovania, 
sledujte rôzne línie krkov plameniakov. 




A na záver niekoľko ukážok. Zjednodušujte tvary, hrajte sa s farbami a nezabudnite poslať foto 
Vášho dielka:)  Prajem veľa zábavy!














 


