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Pomôcky (materiál): prútie z rôznych rastlín ( vinič, breza, vŕba , seno... ) nožnice, 

špagát, drôt a rôzne jarné ozdoby  

Príchodom jari, sa prebúdza príroda z dlhého zimného obdobia do obdobia 
prvých  kvetov, kvitnúcich stromov a bohatého života zvierat. Blíži sa Veľká Noc a 
v rámci dlhodobej tradície máme na Slovensku v obľube zdobenie svojich obydlí.  
Významným  prvkom  týchto dní  je veniec. Veniec je odpradávna spletený symbolmi 
ako napríklad: kolobeh života, rast, večný život, nádej, viera, striedanie ročných 
období, symbolom  znovuzrodenia a pod..  
Jeho význam  sa  mení v závislosti od kultúry a náboženstva.  
 

Úlohou pre vás, je vytvoriť prírodný veniec z prútia v tvare kruhu. 
Cieľom  je osvojiť si  techniku,  prácu so sezónnym  materiálom, no predovšetkým  
rozvoj kreativity, vynaliezavosť a zručnosť. Toto cvičenie pozitívne podnecuje 
tvorivosť a umelecké cítenie žiaka. 
 
Postup: 

1.) Pripravíme si prútie, ktoré sme našli doma na záhrade v lese alebo 
popri potoku. Čím dlhšie prúty, tým sa nám bude lepšie pracovať.  

TIP: Ak si nachystáme napríklad prúty zo smutnej vŕby a nestihneme ich hneď 
spracovať, tak ich môžeme tesne pred použitím namočiť do vody aby boli 
„čerstvejšie“ a mäkšie  

 
2.) Na začiatok  vytvoríme kruhovú konštrukciu ľubovoľnej veľkosti, 

ktorú môžeme  zaistiť na konci drôtom alebo prírodným špagátom. 
Záleží od  tipu prútia. Prúty ohýbame jemne po častiach a pomaly 
ich tvarujeme do oblúku.  
 

3.) Ńa základný kruh, priberáme ďalšie prúty a preplietame ich jemne 
cez seba. Môžeme upevniť drôtom alebo špagátom. Tvoríme 
krásny objemný veniec, prúty môžeme aj kombinovať.                    

 
 TIP: Ak veniec necháme preschnúť na slnku cca. 2 týždne, prúty si  zvyknú 
a veniec bude lepšie držať tvar. Ak chceme môžeme potom odstrániť špagát.  
 



4.) Kto chce, môže si veniec podľa seba ozdobiť- Nie je to povinné. 
Ozdoby môžeme vyrobiť alebo použiť čokoľvek čo  nájdeme 
doma. Ak obľubujeme  naturálny  štýl, môžeme zdobiť sušenými 
raslitnami. Kreativite sa medze nekladú! 

 

Obrazová príloha : 

 

 

 

 

 


