
VÝTVARNÝ ODBOR – trieda p. uč. Michaela Šebová 
 

Zadanie úloh na DECEMBER  
 
Nedokončené novembrové zadanie, prosím dokončite čím skôr a potom začnite 
pracovať na ďalšej úlohe 
 
Keďže máme december a blížia sa nám sviatky, tak som tematicky poňala úlohy v tomto 
duchu.  Žiaci si takto svoje výtvory na Vianoce môžu doma vystaviť, zužitkovať v podobe 
dekorácií.  
 

Prípravné štúdium,  1.roč. 1.časť I. stupňa  a   2.roč. 1.časť I. stupňa 
 

• Modelovanie z vizovického cesta – slaného cesta, modelovanie figúrok alebo 
vykrajovanie ozdôb, následné dotváranie a zdobenie, po usušení môžeme 
maľovať vodovými alebo temperovými farbami. Zdobenie je ponechané  na 
fantázii žiakov. Môžu sa vytvoriť stojace alebo závesné elementy. 

 
• Dekoračná tvorba z papiera a bavlniek - tvorba vianočných ozdôb a dekorácií 

ako sú napr. vianočné gule, hviezdy, anjelikovia, snehuliaci, vločky, atď. K tvorbe 
bude potrebný kancelársky papier, farebný papier, bavlnky, lepidlo, balóny a iné 
pomôcky a dekoračné ozdoby.   

 
3.roč. 1.časť I. stupňa   a   4.roč. 1.časť I. stupňa 

 
• Modelovanie z vizovického cesta – slaného cesta, modelovanie objektov a 

postavičiek alebo vykrajovanie ozdôb či tvorba reliéfu. Následné dotváranie a 
zdobenie, nakoniec po usušení môžeme vymaľovávať vodovými alebo 
temperovými farbami.  Taktiež sa môžu výtvory dozdobiť  iným dekoráciami. 

 
                                              

• Dekoračná tvorba z rôznych materiálov – tvorba postavičiek a figúrok (napr. 
snehuliak, trpaslíci, sob, anjelik) z ponožiek pomocou šitia a lepenia. Rovnako aj 
z plastu (najlepšie PET fľaše) si žiaci môžu vytvoriť rôzne objekty (čižma, 
zvonček, anjelik, a iné) Z papiera si môžu vytvoriť vianočné dekorácie ako 
svietniky, ikebany, perníkové domčeky, zvieratká a iné. Používame rôzne 
maliarske a dekoračné techniky.   

 
                                      

1.roč. 2.časť I. stupňa   a    2.roč. 2.časť I. stupňa 
 

• Modelovanie z vizovického cesta – slaného cesta, modelovanie objektov a 
postáv  či tvorba reliéfu. Následné dotváranie a zdobenie, nakoniec po usušení 
môžeme vymaľovávať vodovými alebo temperovými farbami.  Taktiež sa môžu 
výtvory dozdobiť rôznou dekoratívnou matériou a inými technikami. Táto práca 
je založená na voľnej tvorbe.  

 
                                         



• Dekoračná tvorba z rôznych materiálov – tvorba zo starých ponožiek, látky, 
plastových fliaš, papiera, lepenky, kartónu a rôznych iných doma dostupných 
materiálov. Zhotovovanie postáv, objektov a dekorácií (napr. snehuliak, trpaslíci, 
sob, anjelik, čižma, zvonček, anjelik, svietniky, chalúpky, zvieratká a iné. Ako 
východiskovú techniku môžeme použiť maľovanie a dekorovanie ozdobným 
materiálom. 

 
3.roč. 2.časť I. stupňa,  4.roč. 2.časť I. stupňa   a   5.roč. 2.časť I. stupňa 

 
• Objekt a socha – modelovanie sôch, objektov, postáv a iných tvarov pomocou 

techniky zvanej kašírovanie.  Technika, pri ktorej sa používa škrob alebo tekuté 
lepidlo. Po zatvrdnutí vymodelovaný papier drží tvar. Následne sa po uschnutí 
môže farebne dotvoriť maľovaním.  
Žiaci môžu vytvoriť aj abstraktné amorfné objekty za použitia papiera, kartónu, 
lepenky. Čohokoľvek čo doma nájdu, z tzv. „odpadového materiálu“.  

 
• Maľovanie na sklo – dekoračná tvorba – sklenené fľaše, nádoby,  poháre sa 

dekorujú maľovaním, lepením, otláčaním a rôznymi inými technikami. Kto má tú 
možnosť, môže si zvoliť techniku dekupáže alebo kašírovania.  Fľaša sa môže 
dozdobiť alebo úplne pretvoriť,  podľa vlastných predstáv a fantázie. 

 
 
 

Všetky ročníky II. stupňa 
                                       
 

• 2D obrazy, kašírovanie a origami – modelovanie z papiera pomocou rôznych 
techník a technologických postupov. Ako materiál sa použije výkres, kancelársky 
papier, farebný papier, rôzne pomocné materiály a pomôcky. Tvorba obrazu, 
objektu, sochy či postáv.  

 
• Šperky a fascinátory - dekoračná tvorba použitím rôzneho materiálu. Moderný 

materiál ako plast, papier, guma, polymér, látky a iné, ktorý môže byť tvarovaný 
za studena alebo tepla. Môžu to byť veľké alebo menšie rozmery, jednotlivé kusy 
či súpravy.  

 
 
 
 

Štúdium pre dospelých 
 

• Mascaron, reliéf  - modelovanie z hliny, voľná tvorba väčšieho rozmeru 
 

 


