
Tvorivý adventný pondelok v ZŠ Papradno 

(správa o  podujatí)  

 

 V pondelok 16. 12. 2019 navštívili Základnú školu v Papradne pracovníci Vlastivedného 

múzea v Považskej Bystrici za účelom realizácie tvorivých dielní pre všetky ročníky školy. Aktivity boli 

prispôsobené jednotlivým vekovým skupinám detí.  

 Žiaci 1. ročníka vyrábali jednoduchý drevený betlehem s dreveným rámom. Druháci sa 

s pomocou inštruktorov naučili, ako sa pracuje s ovčou vlnou. Pomocou tzv. plstenia za mokra si 

obliekli mydielko do farebného vlneného svetra.  Tretiaci a štvrtáci pracovali s prírodným kukuričným 

šúpolím. Naučili sa, že ak suché šúpolie navlhčíme, dajú sa z neho tvarovať rôzne postavičky. Dievčatá 

aj chlapci si vyrobili malé šúpolienky, ktoré tavnou pištoľou pripevnili na obyčajnú ceruzku, čím 

vznikol úžitkovo – dekoratívny predmet. Pre siedmakov a ôsmakov pripravili múzejníci zložitejšiu 

techniku makramé. Ide o špeciálne viazanie nití a šnúrok, vďaka ktorému je možné vytvárať 

zaujímavé dekoratívne predmety. Žiaci mali možnosť osvojiť  si techniku v praxi  – za asistencie 

múzejných inštruktoriek sa naučili viazať niekoľko druhov uzlov a zo šnúrok  nazývaných „paracord“ si 

vyrobili pestrofarebné dekoratívne náramky, ktoré si dozdobili korálikmi. Tematikou nastávajúceho 

vianočného obdobia sa nechali inšpirovať piataci a šiestaci  – pomocou ohybných drôtikov a korálikov 

vyrábali jednoduché ozdoby na vianočný stromček alebo do interiéru. Najstarší žiaci školy, deviataci, 

prejavili svoju kreativitu pri výrobe sviečok z voskových farebných plátov. Uvedené pláty neobsahujú 

žiadne chemické aditíva a sú šetrné k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.  

 Žiakov ZŠ Papradno tvorivé aktivity zaujali, počas pracovnej činnosti sa prejavila ich zručnosť 

a fantázia. Deti si vyrobené predmety odniesli domov, kde im budú skrášľovať prostredie alebo im 

poslúžia ako originálny vianočný darček pre blízkych. 

Adventných tvorivých dielní sa zúčastnilo 164  žiakov za prítomnosti pedagogických zamestnancov 

školy. Pracovné náradie a materiál na tvorivé aktivity zakúpilo vlastivedné múzeum vďaka finančnej 

podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

 

V Považskej Bystrici 17. 12. 2019 

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

 


