
15 VIANOČNÝCH OZDÔB  
NA STROMČEK, 

ktoré dokážu vyrobiť aj deti 



SOVIČKY 
Opatrne rozdeľte vlašský orech na polovičky, vnútro vyberte a škrupinky znova 
zlepte. Pred zlepením vložte medzi polovičky tenkú stužku na zavesenie. Z 
plsti vystrihnite malé časti: krídla, oči a zobáčik. Tie nechajte deti nalepiť na 
pripravenú škrupinu. Nakoniec nalepte kreatívne pohyblivé očká.  

 

Zdroj: www.redtedart.com  

http://www.redtedart.com/


SNEHULIAČIK 

Drevený štipec natrite z oboch strán 
bielou farbou. Po jej zaschnutí 
nalepte červenú pompom guľôčku 
ako nos a štipec previažte veselou 
stužkou ako šál. Potom stačí fixkou 
dokresliť tvár a gombíky.  

 

 

Zdroj: www.easypeasyandfun.com  

http://www.easypeasyandfun.com/


SRDIEČKA 
Na filc obkreslite dve srdiečka rovnakej veľkosti a dve menšie srdiečka. Tie 
potom vystrihnite. Pokiaľ je dieťa zručné, môžeme mu dať srdiečka zošiť 
jednoduchým stehom. No stačí, pokiaľ srdiečka dieťa zlepí a to tak, že na vrch 
z oboch strán nalepí menšie srdiečko. Nezabudnite na vlepenie šnúrky na 
zavesenie. 

 

Zdroj: www.redtedart.com  

http://www.redtedart.com/


DREVENÝ STROMČEK 
Pripravíme rôzne dĺžky konárikov, drevenú paličku zo zdravotníckych potrieb, 
plochú lesklú hviezdičku a lepidlo. Celá výroba spočíva v tom, že konáriky deti 
nalepujú na paličku od najdlhšieho po najkratší. Nakoniec nalepíme lesklú 
hviezdičku. 

Zdroj: www.freemail.hu  

http://www.freemail.hu/


PUZZLE VLOČKY 
Na výrobu jednej vločky potrebujete 6 dielikov z puzzle skladačky. Tie nalepte 
na kartónový kruh, ktorý tvorí podklad. Vločku potom na oboch stranách 
ozdobte flitrami, alebo vymaľujte peknou farbou. Nezabudnite prilepiť aj 
šnúrku na zavesenie.  

 

 

Zdroj: www.redtedart.com  

http://www.redtedart.com/


KORÁLKOVÉ VENČEKY 
Potrebovať budete chlpaté drôtiky, koráliky s väčšou dierkou a šnúrku na 
zavesenie. Na drôtik deti navliekajú dostatočný počet farebných korálikov. 
Konce drôtikov potom zauzlite a vytvarujte mašličku. Nezabudnite pripevniť 
šnúrku na zavesenie. 

 

Zdroj: www.redtedart.com   

http://www.redtedart.com/


STROMČEK Z VLNY 

Z kartónu vystrihnite trojuholník tak, 
aby čo najviac pripomínal stromček. 
Jednu stranu natrite lepidlom a deti 
môžu začať kartón obmotávať so 
zelenou vlnou.  Na vlnu potom 
nalepujte farebné pompom guľôčky .  

 

Zdroj: www.easypeasyandfun.com  

http://www.easypeasyandfun.com/


KORKOVÝ MIKULÁŠ 
Polovicu korkovej zátky namaľujte červenou farbou. Kým farba zaschne, 
vystrihnite z filcu čiapočku a zlepte ju spolu so šnúrkou na zavesenie. 
Čiapočku nalepte na koniec nenamaľovanej časti korku. Z vaty vytvarujte 
bradu, okraj čiapky a brmbolec. Tie potom nalepte. Dokreslite tváričku a 
Mikuláš je hotový.  

 

Zdroj: www.redtedart.com   

http://www.redtedart.com/


ZLATÉ A STRIEBORNÉ HVIEZDY 
Z kartónu alebo vlnitej lepenky vystrihnite väčšie a menšie hviezdy. Menšiu 
nalepte na väčšiu. Dierovačom urobte dierku a prevlečte špagát. Ak nemáte 
zlatý ani strieborný kartón, hotový výrobok stačí nastriekať farbou zo spraya.  

 

Zdroj: www.craftideas.info  

http://www.craftideas.info/


MIKULÁŠ Z KONÁRA 

Pripravte hrubší konárik a čiapočku z filcu 
so šnúrkou na zavesenie. Tú prilepte na 
jeden koniec konárika. Potom prilepte vatu 
ako bradu a kreatívne očká. Nosom môže 
byť drevený výstupok z konárika, alebo 
nalepte pompom guľôčku. 

 

Zdroj: www.redtedart.com   

http://www.redtedart.com/


SNEHOVÉ VLOČKY 
Prekrížte tri drevené paličky, ktoré kúpite v zdravotníckych potrebách. Zlepte 
ich tam, kde sa prekrývajú. Deti ich môžu namaľovať bielou farbou, alebo ich 
nechajte v pôvodnom prírodnom vzhľade. Potom na nich deti ponalepujú 
biele, perleťové alebo priesvitné gombíky. Nakoniec pripevnite šnúrku na 
zavesenie. 

Zdroj: www.redtedart.com   

http://www.redtedart.com/


VLNENÉ ORNAMENTY 
 

 

Z kartónu vystrihnite koliesko a 
nadstrihnite ho po jeho obvode na 
viacerých miestach. Potom stačí 
obtáčať vlnu tak, aby  zakaždým 
zapadla do nadstrihnutej časti. To 
zabezpečí, že vlna bude na koliesku 
pevne držať aj bez lepenia. Použite 
vlnu jednej farby, alebo striedajte 
viacero farieb.  

 

Zdroj: www.scraptus.blogspot.sk   

http://www.scraptus.blogspot.sk/


POMPOM ŠIŠKA 
Vezmite peknú, rozvitú veľkú šišku. Na jej lupene deti nalepujú chlpaté 
guľôčky pompom. Nezabudnite na šnúrku na zavesenie a hotovo. 

 

 

Zdroj: www.redtedart.com  
www.i.pinimg.com  

http://www.redtedart.com/
http://www.i.pinimg.com/


GIRLANDA Z 
CESTOVÍN  

 

Budete potrebovať cestoviny v tvare 
mašličky. Tie stačí namaľovať z oboch 
strán temperovou alebo akrylovou 
farbou.  Použite zlatistú farbu, alebo si 
vyberte takú, ktorá sa hodí k Vášmu 
stromčeku. Po zaschnutí farby 
obmotávajte ozdobnú tenkú šnúrku 
okolo prostriedku každej mašličky.  

Skúste namiesto farby použiť lepidlo a 
glitrový prášok. Lepidlom natrite 
cestovinu a ihneď ju obaľte práškom. 
Nechajte dobre zaschnúť. 

Zdroj: www.i.pinimg.com  

http://www.i.pinimg.com/


OZDOBY ZO SLANÉHO CESTA 
Nezabudnite na výrobu „vďačných“ ozdôb zo slaného cesta. Po jeho 
spracovaní ho vyvaľkajte, deti povykrajujú z neho ozdôbky a nechajte na 
vzduchu vyschnúť. Potom ich nechajte prekrásne vymaľovať deťom.  

Recept: 2 šálky múky, 1 šálka soli, cca 1 šálka vody.  

 

Zdroj: www.redtedart.com  

http://www.redtedart.com/

