
Ahojte všetci, aj keď už nejaký týždeň je škola po lete späť, naše stretnutie sa zatiaľ odďaľuje. 
Zvládneme to spolu, zatiaľ, ak si nájdete čas počas zamračených jesenných popoludní, alebo 
večerov, skúste sa pohrať a zaexperimentovať si s týmito jednoduchými tipmi. Ak sa Vám dielka 
podaria, odfoťte si ich a pošlite na viaarto@gmail.com. Dielka uverejníme na našej Facebookovej 
stránke…alebo si zábery uložte a pozrieme sa na ne na najbližšej hodine. Prajem veľa zábavy!

LAMPÁŠIK
Lampióny a svetielka sú symbolom prichádzajúcej jesene na celom svete. Dni sa krátia, my 
trávime oveľa viac času vnútri, určite sa aj vám páči zvláštna atmosféra, ktorú svetielka dokážu 
vytvoriť. Poďme si nejaké vytvoriť. 
Najprv si ale povedzme, že chceme tvoriť lampášiky bezpečné a preto poproste niekoho zo 
starších v rodine, aby vám kúpil ledkové čajové sviečky, ktoré krásne a dlho horia a sú bezpečné, 
na rozdiel od obyčajných sviečok, ktoré môžu byť vďaka ohňu veľmi nebezpečné. Vyzerajú takto, 
nie sú drahé a dajú sa kúpiť osobitne alebo viaceré v balení v obchodoch so sezónnym tovarom, 
alebo dekoráciami.

Krásny lampášik si môžme urobiť z fľaše na zaváranie, ktorú v rôznych vzoroch oblepíme 
farebným, alebo krepovým papierom. Náš obľúbený motív si môžme nakresliť na fľašu aj 
nezmývateľnými fixkami. Krásne jesenné farby a ozdobné žilky vysušených jesenných listov 
nalepených na fľaši nám jeseň prinesú rovno do izby. Ak okolo horného obvodu zakrútime drôtik, 
alebo ak ho pevne obviažeme povrázkom, lampášik si môžme aj zavesiť. 
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Ak radi striháte, na výkres si nakreslite vzor, najlepsie skladajúci sa z malých častí a tie malými 
nožnicami vystrihnite. Pekný lampión Vám vznikne, ak ich bude viac. Tí, ktorí sa chcete s 
papierom trochu pohrať, skúste kúsky neodstrihnúť úplne a preložiť ich, vznikne tak zaujímavý 
plastický efekt. Papierový valec zlepte až na záver, ak máte sklenenú vázu alebo fľašu, do ktorej 
sa valec zmestí, váš lampášik bude pevnejší, ale bude fungovať, aj keď sviečku jednoducho
položíte do papierového valca.

Ak ste starší, alebo si rodičia nájdu chvíľku aby tvorili s vami, papier môžete aj dierkovať hrubou 
ihlou. Pekné sú lampáše, kde sú dierky robené do rôznych vzorov a nahusto. Túto techniku ocenili 
už dávno v Maroku, kde ju dodnes používajú pri výrobe nádherných lámp. 



Ale lampa môže byť aj vtipná, dole hlavou visiaci netopier z rolky od toaletného papiera, farebného 
papiera a drôtika nám môže urobiť dobrú náladu. Vystrihnite v rolke zopár hviezdičiek, alebo iných 
vzorov a bude svitiť aj z vnútra. 

Aj inak ako sviečkou môžme farby rozsvietiť. Olejovým pastelom, teda voskovkami, nahrubo a v 
rôznych vzoroch natri výkres. Potom ho celý zatri čiernym tušom, tam, kde sa tuš nechytí, skús to 
ešte raz, keď tuš zaschne. Až keď tuš úplne vyschne, buďte trpezliví, hrotom špajle alebo starého 
pera vyryte lampión podľa svojej fantázie. Prekvapí vás, ako sa farby v čiernej tušovej tme 
rozsvietia. Pracujte na starých novinách, aby vám tušová tma neušla tam, odkiaľ by sa ťažko 
vyháňala. 



PAPIEROVÁ ARCHITEKTÚRA
'MOHOL BY SOM BYŤ ZAVRETÝ V ORECHOVEJ ŠKRUPINKE A CÍTIŤ SA KRÁĽOM        
NEKONEČNÉHO PRIESTORU…’
Hamlet
Wiliam Shakespeare

Hlavne v jeseni a zime si užívame útulnosť našich izieb a pelíškov. Je ľahké zmenšiť si v mysli celý 
svet a pomocou baterky oživiť svet z lega, domčeka pre bábiky alebo komplikovaných stavieb z 
kociek. 
Vytvoriť si fantastickú budovu, alebo mesto, sa dá aj pomocou tvrdého papiera, nožníc a lepiacej 
pásky. Vystrihujte a lepte v z jedného kusa papiera, neodstihnite jednotlivé tvary, jednu stranu 
nechajte prepojenú s podložkou a prehnite rôznymi smermi. Tam, kde tvar vytvorí zaujímavý 
priestor, prilepte ho páskou. Nezabudnite na svetlo, tiene jednotlivých častí urobia vaše stavby 
ešte skutočnejšie. Ak sa vám tento experiment zapáči, môžte vyskúšať budovy, skladajúce sa z 
väčšieho počtu podobných prvkov. 






