
ZADANIE NA VYUČOVACIU HODINU 

 

ŠKOLA: ZUŠ Valaliky, Kostolná 10  

DÁTUM: 13.12.2021-17.12.2021                                        

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 (napr. pri okne a kolmo z hora) ĎAKUJEME 

 

 

Pš – 1./1. :  Ozdoby z harmonikového papiera   

 

Milé deti, Vianoce sú tu už o chvíľku – verím sa už veľmi tešíte aj na zdobenie stromčeka. Dnes si 
vytvoríte vlastné ozdôbky na stromček a dúfam že z nich budete mať zo svojej práce celé sviatky 
radosť. 

Vystrihovať môžete z farebného papiera, novín alebo aj z obyčajného kancelárskeho papiera ktorý si 
môžete rôzne pomaľovať a ozdobiť. Papier A4 si preložte na polovicu a tú opäť na ďalšiu polovicu. 
Prestrihnite podľa prehnutých čiar. Vzniknú Vám štyri menšie obdĺžnikové papiere. Takto si 
nastrihajte aspoň dva papiere – aby ste mali z čoho tvoriť. 



Anjel - vystrihnutý obdĺžnik z papiera poskladáme na harmoniku ktorú celú prehneme na polovicu – 
vznikne nám telo. Vezmeme si ďalší kúsok papiera a prestrihneme ho na polovicu - jeden si odložíme 
k druhému anjelovi a druhý poskladáme na harmoniku prehneme na polovicu. Hotové krídelka 
prilepíme pomocou lepidla alebo zviažeme šnúrkou na ktorú môžeme navliecť aj korálku ktorá nám 
vytvorí hlavu.  

Stromčeky - Z obdlžníka si vystrihneme trojuholník ktorý môžeme vyfarbiť a ozdobiť. Potom ho 
poskladáme na harmoniku a nalepíme šnúrku na zavesenie.  

Hviezda – Vezmeme si dva obdĺžniky a oba poskladáme na harmoniky ktoré prehneme na polovicu.  
Položíme ich k sebe ako je na obrázku a boky zlepíme aby nám vznikol kruh. Nalepíme šnúrku 
a môžete zdobiť. 

 

Pomôcky : farebný/kancelársky papier,noviny, nožnice, lepidlo/lepiaca páska, korálky, motúz/šnúrka, 
vodové farby/pastelky 

 

2. – 3./1. – Papierové hviezdy  

Z jedného papiera A4 si môžete urobiť buď jednu 21 cm hviezdu alebo dve 14 cm hviezdy. 

Papier si zložte po širšej strane na polovicu a rozstrihnite ho. Kúsky opäť preložte na polovicu 
a rozstrihnite. Vzniknuté časti ešte raz poprehýnajte a po rozstrihujte. Takto Vám vzniknú časti na 
väčšiu hviezdu, keď chcete dve menšie ešte raz všetky preložte a prestrihnite. 

Všetky kúsky papiera poskladajte podľa obrázka. Môžete ich aj ľubovoľne zafarbiť a ozdobiť vzormi 
alebo si pred strihaním vymaľovať celý papier. Naaranžujeme kúsky jeden na druhý tak aby vytvorili 
hviezdu a zlepíme ju. Môžete si vytvoriť napr. jednu väčšiu a dve menšie a pomocou šnúrky vytvoriť 
zvislú girlandu.  

 

 

Pomôcky : papiere (farebné, kancelárske, novinový) A4, 
nožnice, lepidlo alebo páska, šnúrka, farby 

 

 



 

4./1. – Vianočné gule 

 

 Dnes sa skúsite zahrať na dizajnérov a vymyslíte si 
vlastnú kolekciu vianočných gulí. Pohrajte sa so vzormi 
a s farebnosťou.  Dbajte na to ako ich rozvrhnete na 
plochu výkresu aby to kompozične pôsobilo 
harmonicky. Predstavte si že váš výkres je strana 
v časopise alebo v katalógu. Náčrt si urobte ceruzkou 
potom ozdoby vymaľujte akvarelom a štruktúry 
a ďalšie detaily výzdoby urobte tušom. Pomedzi gule 
môžete tušom pokresliť rôzne symboly Vianoc. 

 

Pomôcky: výkres A3, ceruza, akvarelové farby, tuš 

 

 

 

 

 

 

1.-4./2. –  Posledný týždeň sa povenujte dokončeniu a zdokonaľovaniu všetkých tém ktoré sme mali 
počas dištančného vzdelávania a potom sa pustite do tvorby vianočnej atmosféry. 

Vianočná dedina 

 

Navrhnite si vlastnú vianočnú dedinu alebo mestečko. Načrtnite a vystrihnite si z výkresu alebo 
kartónu reliéf dediny alebo mesta (jeden dlhý pás bez prestrihnutia) tak aby budovy mali rôzne výšky, 
tvary a detaily. Vystrihnite alebo povyrezávajte si okná a dvere ktoré môžete z druhej strany podlepiť 
papierom na pečenie alebo pauzákom. Budovy si môžete dokončiť pomocou špajle a tenučkého 
štetca a dorobiť rôzne ozdobné detaily  – napr. na kartóne pekne vynikne biela farba.... Papierový pás 
s dedinou poohýbať na harmoniku v miestach kde končia jednotlivé domčeky tak aby vedel stáť. Za 
dedinku môžete umiestniť napr. led svetielka. 



  

Pomôcky : výkres/kartón, ceruzka, nožnice, orezávač, tenký štetec, tenký papier na okná (môže byť aj 
papier na pečenie) 

 

 

Bonusové – kto by chcel – môže si vytvoriť vlastný baliaci papier a zabaliť doňho nejaký svoj výtvor 
a obdarovať svojich blízkych originálnym darčekom. Poproste rodičov aby Vám pomohli pri výrobe 
zemiakovej pečiatky. Zemiak treba najprv rozrezať na polovicu. Pri vyrezávaní vie pomôcť aj formička 
na medovníky. Otláčať môžete temperovou farbou na hocijaký papier. 

 

 

 

 

 


