
VYUČOVACIA HODINA 
 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10 

DÁTUM: 21.12.2020 – 22.12.2020        
ROČNÍK: Prvá a druhá časť  

ODBOR: Výtvarný 

 
Každú dokončenú prácu prosím  posielajte svojim triednym učiteľom. 

Prosím všetkých rodičov aby sa snažili fotiť dielka svojich detí v najlepšej 
kvalite. ĎAKUJEME  
  
Práce sú súčasťou vášho hodnotenia  
 
PVV _Téma: pečieme koláčiky 
 Máločo urobí deťom takú radosť, ako nové, 
neopozerané hračky. Najmä také, ktoré im umožnia 
tvoriť, hrať sa a prejaviť svoj talent. Deti sú skvelé v 
tom, že na hranie nepotrebujú novú bábiku, plyšáka či 
lego. Tento týždeň sa zahráme na pekárov, ktorí sa 
pripravujú na vianočné sviatky, tak ako celá rodina. 
Budeme piecť koláčiky tak ako mamička a babička. 

Pomôcky: plastelína ,valček, vykrajovátka  

Miesenie plastelíny, hliny alebo cesta je najlepším 
tréningom na jemnú detskú motoriku, a po náročnom 
týždni v škole a škôlke zároveň dobré odreagovanie od 
skorého vstávania, pevného režimu a večerného 
ukladania hračiek (áno, aj deti neznášajú stereotypné domáce práce). 

Plastelína po vymiesení je mäkká, pružná a tvárna, vyvaľkáme si ju na podložke, vykrojíme, 
to majú deti najradšej a koláčiky ozdobíme.  

Zákusky môžete vytvárať a modelovať aj na vopred vystrihnutý papier v tvare koláča aký 
chceme vyrobiť. Tým budú prenosné a trvácnejšie, dajú sa aj aranžovať do rôznych 
dekoračných misiek. 

Ak sa nájde doma aj modurit (hmota na modelovanie, ktorá na vzduchu vyschne a stvrdne), 
môžeme napiecť koláče aj z tejto hmoty a po prípade ich aj vymaľovať temperovými farbami.   

  

2/1 _ 3/1 : Téma: ozdoby/darčeky  
Zasnežené domčeky: Vytvorte si zasnežené mestečko. 
Krabičky oblepíme farebným papierom alebo 
novinami. Okienka nakreslíme na iný papier, 
vystrihneme a nalepíme. Strechy si môžeme vytvoriť 
z košíčkov na pečenie, z farebného papiera alebo 
z vaty.  
 



Stromčeky A: Stromček v tvare trojuholníka z trojvrstvového kartónu obmotáme prírodným 
jutovým špagátom, no najprv si nalepíme šnúrku na zavesenie na stromček. Lepidlo nanášame 
na kartón po častiach aby sme stihli omotávať stromček a lepidlo nevyschlo... Omotávať 
môžeme aj farebnou vlnou a na záver stromček ozdobíme napríklad gombíkmi alebo korálmi. 
 
Stromček B: trojuholník z viacvrstvového kartónu, 
disperzné lepidlo, konáriky (špilky, škorica, zrolovaný 
novinový papier...). Najprv si nastriháme konáriky alebo 
iný materiál do tvaru stromčeka a poukladáme na sucho na 
kartón, ak všetko sedí nalepíme. Nezabudnime šnúrku na 
zavesenie nalepiť najskôr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hviezda: Zo špajli alebo tenkých konárikov pripravíme 
kríž (2 alebo3 ks.) Priviažte jednu nitku a oviňte 1x 
okolo špajlí v strede, potom okolo druhej a tvarujem si 
rovnoramenný kríž. Postupne začnem omotávať špajle 
tým istým smerom dookola. Koniec zauzlím. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



1/2 – 4/2 Posledný týždeň venujeme dokončeniu všetkých tém ktoré sme mali počas 
dištančného vzdelávania, ak máme všetko dokončené tak sa inšpirujte zadaním vyššie a skúste 
svoju zručnosť posunúť na lepšiu úroveň.   
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