


rôznofarebné výkresy väčšieho formátu (baliace papiere),  nožnice, lep 

na výkres nakreslíme časť  
              koruny v tvare oblaku. Na  
              vytvorenie celého stromu je  
              vhodné použiť aspoň 5  
              takýchto tvarov – každý inej 
              farby. Konáre vytvoríme  
              obkreslením rúk na zvyšný  
              farebný papier.    
              Poprekrývaním farebných 
             „oblakov“ vznikne koruna  
              stromu, nalepením 
              vystrihnutých rúk zas konáre, 
              ktoré môžeme dotvoriť podľa 
              aktuálneho ročného obdobia 
              kvetmi, listami, snehovými 
              vločkami. 

2.A 



výkres A4, pastelky, igelit, 
                  lep, zásterka, nožnice, listy, 
                  kancelársky papier  
 

pod kancelársky papier  
              položíme list žilnatinou nahor. 
              Pastelkou vyfarbíme celú 
              plochu papiera tak, aby nám 
              vystúpili všetky listové žilky.  
              Používame jesenné farby.  
              Potom list vystrihneme a  
              lepíme do tvaru koruny na  
              výkres A3. Na záver  
              dokreslíme príp. domaľujeme 
              kmeň stromu.  

3.B 



baliaci papier, farby,  
                  štetec, nádoba na  
                  vodu, igelit, lep,  
                  zásterka, nazbierané 
                  prírodniny (šišky,  
                  gaštany, kúsky kôry,  
                  listy...) 
 

na baliaci papier 
              namaľujeme strom. Po 
              usušení dotvoríme 
              korunu nalepenými, príp. 
              otlačenými listami, kmeň 
              dozdobíme kúskami

kôry. Pod strom môžeme 
              umiestniť ježka  
              vytvoreného rovnakým 
              spôsobom.  

1.A 



výkres, kartón, kúsky látok, vodové farby, nožnice, lep. 

Žiaci si postriekali celý formát výkresu, potom si  vystrihli z kartónu 
               strom, z látok kopce a po naaranžovaní na výkres to nalepili. Na 
               koniec si nakreslili  okolo stromu pár lístkov a do nich vodovými  
               farbami odtláčali prsty. 

4.A 



voskovky, vodové farby, štetec, nádoba na vodu, igelit, zásterka, 
                  výkres A4  

Na výkres si žltou voskovkou predkreslíme niekoľko zväčšujúcich sa 
               polkruhov (slnko a slnečné lúče). Do každého z polkruhov nakreslíme  

menšie farebné guličky a následne ich vymaľujeme vodovými farbami. 
               Po usušení dokreslíme voskovkou siluety stromov. 

2.A 



1.B, 4.A, ŠKD  

výkres A5 s lesklým povrchom, voskovky, žehlička, centrofixa  

Žiaci si na výkres nakreslili centrofixou strom. Potom na rozhorúčenú žehličku za  
               pomoci učiteľa nanášali farebné voskovky. Následne žehličku pomaly ťahali po  
               výkrese. Prikladaním žehličky na výkres vytvorili rôzne tvary, ktoré sa podobali  
               na kríky, kopce, pooranú pôdu... 



2 výkresy A4, vodové farby, lep, nožnice, makety 
                  stromov rôznej veľkosti 

 Plochu prvého výkresu namaľovať – väčšia plocha  
               predstavuje oblohu, pozadie, menšia plocha 
               chodník, cestu. Na druhý výkres obkresliť podľa  
               maketiek 4 stromy rôznej veľkosti. Stromy vymaľovať 
               vodovými farbami v jesenných tónoch alebo zapíjať 
               farby do mokrého podkladu. Stromy vystrihnúť a  
               nalepiť na pozadie, najväčší najbližšie. 

2.B 



3.A 

stredová rolka z toaletného papiera, vylisované listy, temperové farby, výkres A5 

stredovú rolku z toaletného papiera natrieť temperovou farbou na hnedo – 
               predstavuje kmeň. Po usušení nastrihnúť dva zárezy, do ktorých vložíme väčší 
               vylisovaný list. Na list urobiť farebné otlačky prstov – jesenné listy. Do zárezov 
               môžeme vložiť aj výkres natretý na zeleno a vystrihnutý do tvaru koruny. 



3.C 

farebné papiere, výkres A3, nožnice, lep, farby, štetec  

 výkres vymaľujeme zelenou alebo modrou farbou. Kým sa usuší,  
               vystrihneme si z farebného papiera kmeň stromu a  listy rôznych 
               tvarov a veľkostí. Tie potom lepíme na farebný podklad do tvaru  
               koruny.  



Oblečené stromy 

Činnost vhodná i pro děti z přípravné třídy (rozvoj jemné motoriky). Může se 
realizovat v místnosti či venku. 

Pomůcky: šablona stromu, tužka, kartony, nůžky, zbytky vln 

Postup: vystřižený strom děti obtáčejí různými zbytky vln  

 

ŠD 



        

           Knoflíkový strom 
 

Přípravná třída 



 
 

  
Strom přátelství 

 

ŠD 



   

  Pozitiv a negativ 

            

ŠD 



   

         Veselé stromy 

            

ŠD 

ŠD 



ŠD 

  
  Podzimní keře 

            



výkres A4, farby, štetec, nádoba na vodu, nožnice, tuš, pierko, igelit, 
                   zásterka 

 výkres natrieť vodou a do mokrého podkladu zapúšťať rôznofarebné škvrny tak,  
              aby sa prelínali. Po usušení zo zadnej strany predkresliť obrys listu, vystrihnúť. 
              Na záver dokresliť listovú žilnatinu ( ako vzor je vhodné využiť skutočné listy).  

2.A 



výkres A3, farby, štetec, nádoba na vodu, nožnice, lep, igelit, listy, pierko, 
                   tuš, zásterka 

zadnú stranu listov ( s vystúpenou listovou žilnatinou) natrieme farbou  
              a otlačíme na výkres. Opakujeme dovtedy, kým nie je celá plocha výkresu 
              vyplnená. Volíme farby jesene – od žltej cez oranžovú, červenú, zelenú až po  
              hnedú. Po usušení rovnakým spôsobom pokryjeme otlačkami listov aj druhú 
              stranu výkresu. Na vytvorenie hlavnej časti šarkana potrebujeme výkres v 
              tvare štvorca. Jednoduchým preložením podľa uhlopriečky získame čiapku a 
              hlavu šarkana. Zo zvyšného výkresu nastriháme pásy, z ktorých vytvoríme 
              chvost s mašličkami. Časti tváre dokreslíme tušom. 2.A 



výkres A3, farby,  
                  štetec, nádoba na 
                  vodu, igelit, listy, lep, 
                  zásterka 
 

na výkres si   
              namaľujeme časť  
              postavy- hlavu, krk,  
              ruky. Šaty vytvoríme 
              nalepovaním listov.  
              Vlasy dotvoríme 
              otláčaním listov. Na záver 
              domaľujeme oči, nos a  
              ústa 

1.A 



vodové farby, výkres, veľký plochý 
                  štetec, nazbierané listy, nádoba na 
                  vodu, zásterka, igelit, lep 

Žiaci si postriekali celý formát výkresu, 
               potom naň otláčali a lepili pozbierané 
               listy zo stromov. Mali využiť čo najviac 
               jesenných farieb na ploche. 

4.A 



3 rôzne druhy kartónu (vlnitý, šedý, hnedý,...), 
                  nožnice, makety listov, farebný papier, prírodný 
                  špagát 

: Na každý druh kartónu obkresliť po 1 liste, každý 
                iného tvaru. Vystrihnúť, vhodne usporiadať na  
                farebný papier (jesenné farby) a nalepiť.  
                Nalepením kúskov špagátu vytvoríme žilnatenie.  

4.B 



jeden hrubší drôt, 2 korkové zátky, 2 kartónové kruhy  

Na koniec hrubšieho drôtu upevníme korkovú zátku s jedným kartónovým 
               kruhom. Ten predstavuje „hlavičku“ húsenice. Zabezpečí, aby sa  nám  
               ponavliekané listy nevyvliekli. Najkrajšie vyzerajú húseničky z javorových listov, 
               vďaka ich dlhším stopkám vznikne veľmi pekný „chlpatý vzhľad“. Listy na drôt  
               navliekame dovtedy, kým nie je celý zaplnený. Ukončíme opäť kartónovým  
               kruhom a korkovou zátkou. 

2.A 



Malování na listy 

Výtvarná činnost, která děti velmi přitáhla. Daný formát listu je "nutil" pracovat uvážlivě, ale nepotlačoval jejich fantazii. 

Pomůcky: vylisované listy, akrylové barvy, štětce, voda ve skleničce, hadřík, oboustranná páska, barevné polokartony 

Postup: dítě maluje na vybraný list akrylovými barvami, před použitím další barvy pečlivě vymyje štětec a otře do hadříku, po dokončení 
práce nechá list uschnout, po té případně domaluje detaily a vybere si barevný polokarton, na který list s pomocí dospělého přilepí 
oboustrannou páskou  

Pozn.: některé listy byly předem nalakované, ale není nutné. Namalované usušené lístky je lepší před lepením na chvíli zatížit, při lepení 
disperzními lepidly se bude list kroutit - přijme ztracenou vlhkost. 

ŠD 



ŠD 
 



Postup a materiál.  
Nastrouhali jsme voskové pastelky v barvách podzimu na papír s obkreslenými 
listy podle šablon a paní vychovatelka pomocí žehličky voskové pastely rozehřála. 
Nakonec jsme listy vystřihli a ozdobili s nimi okna.  

ŠD 



  
  Pásová frotáž 

            

ŠD 



  
  Podzimní paletky 

ŠD 



2 výkresy A4, farby, štetec, nádoba na vodu, lep, nožnice, tuš, pierko, 
                   zásterka, igelit 

1 výkres namaľujeme rovnakou farbou ako ovocie, ktoré sme si vybrali. Druhý 
              výkres prestrihneme po šírke na dve časti. Jedna bude rovnakej farby ako 
              prvý výkres – po usušení z nej vystrihneme ovocie. Druhú polovicu vyplníme   
              kopčekmi rôznej veľkosti, ktoré nakreslíme pomocou tušu. Budú predstavovať 
              hrudy pooranej zeme na jeseň. Na záver nalepíme, dozdobíme lístkami 
              (môžeme použiť zvyšný papier po vystrihnutí zelených druhov ovocia). 

2.A 



novinový papier, tekutý škrob, toaletný papier (biely),  
                  tenký konárik, temperové farby, klovatina 

Väčší hárok novinového papiera pokrčiť do gule (jablko) 
alebo do oválu (hruška), vrstviť ďalší novinový papier, až do 
požadovanej veľkosti. Celú guľu, prípadne ovál potrieť škrobom 
a hladko zatierať, vrstviť ďalšie kusy novinového papiera a vždy 
zahladiť škrobom. Na záver vytvarovať do tvaru jablka alebo 
hrušky. V hornej časti urobiť špicatými nožnicami otvor, zastrčiť dnu 
konárik. Novinový podklad prekryť v 2-3 vrstvách bielym toaletným 
papierom. Dobre vyplniť otvor okolo konárika a zospodu dotvarovať 
zvyšok okvetia. Nechať 2-3 dni sušiť. Potom namaľovať 
temperovými farbami. Na získanie lesku po usušení zľahka pretrieť 
klovatinou. 

4.B 



výkres A3, farby, štetec, nádoba na vodu, nožnice, listy, šablóna ježka,  
                   zásterka, igelit 

na výkres A3 obkreslíme šablónu ježka. Nazbierané listy natrieme farbou a 
              otlačíme na chrbát ježka. Používame farby jesene. Zvyšok tela domaľujeme 
              farbami, po vyschnutí dokreslíme oko a ňufáčik. Na záver vystrihneme. 

1.B 



temperové farby, 
                  výkres A4, igelit,  
                  zásterka 

výkres A4 preložíme na 
             polovicu. Roztvoríme a 
             do stredu vytlačíme  
             aspoň 3 farby.  
             Zatvoríme a dlaňami  
             roztláčame farbu do 
             strán. Po roztvorení  
             výkresu porozmýšľame, 
             na aké zviera sa nám  
             vzniknutá škvrna  
             podobá. 

1.B 


