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Adventný kalendár - návod 

 

Potrebujeme: 

- hrubší kartón (85x55 cm), 

- povrázok (KP54125202), 

- biela temperová farba (ED062601), 

- zlatá akrylová farba (HA33619), 

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- saténovú stuhu – zlatú (PB2470526), 

- saténovú stuhu – zelenú (PB2470523), 

- prírodné krabičky – štvorec – 24 ks (FL3321 – balenie 10 ks), 

- kreatívny súbor Vianoce (FL941), 

- lepiaca páska s trblietkami – zelená (FL28007), 

- ultra ľahká modelovacia hmota (HA26025), 

- nožnice (JR0789), 

- lepidlo v tyčinke (ED081060), 

- lepiaca pištoľ (KP528050), 

- tyčinky do lepiacej pištole (PB247094),  

- štetec (ED040146),  

- valček (JO155R), 

- tmavšia zlatá fixka (napr. CL2570), 

- nožnice s ozdobným ostrím (FL799/2), 

- kancelársky papier, 

- anjelikova forma, 

- vykrajovačky – hviezdičky, zvonček, 
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- kliešte na vysekávanie dierok. 

 

1. Aspoň 48 hodín vopred je potrebné si vytvoriť tvary z ľahkej modelovacej hmoty. Hmotu rozvaľkáme 

na cca 4 mm hrubý plát a vykrajujeme z neho zvončeky a hviezdičky: 25 zvončekov (3,5 cm), 11 

hviezdičiek (3 cm), 7 hviezdičiek (4 cm), 1 hviezdičku (8 cm). Pomocou formy si vytvoríme z hmoty aj 

dvoch anjelikov. Po uschnutí (cca 48 hodín) tvary natrieme zlatou akrylovou farbou. 

2. Z hrubšieho kartónu si vyrežeme dosku cca 55 x 85 cm. Po okrajoch ju oblepíme  bielym papierom, 

aby sme schovali štruktúru kartónu na bokoch. Potom dosku natrieme z prednej časti bielou farbou. 

Aby sme úplne prekryli kartón sú potrebné minimálne tri nátery. Necháme zaschnúť.  

3. Potom urobíme kliešťami na vysekávanie dierok dva otvory v hornej časti  budúceho kalendára. 

Odstrihneme si 6 povrázkov o dĺžke cca 120 cm. Prevlečieme ich cez jednu dierku a na konci 

povrázkov zo zadnej strany dosky urobíme uzlík. Potom zapletieme 6 povrázkov do jednoduchého 

vrkoča. Keď je dostatočne dlhý, konce povrázkov potom prevlečieme cez druhú dieru (spredu -  

dozadu) a na zadnej strane urobíme uzlík. 

4. Kartón z prednej strany po okrajoch oblepíme trblietavou lepiacou páskou. Základ pre kalendár je 

hotový. 

5. Škatuľky. Zo zelenej stuhy (šírka 8 mm) si nastriháme 24 kusov, dlhých 50 – 55 cm a jeden rovnako 

dlhý kus zlatej stuhy. Tieto kúsky stužiek nalepíme tyčinkovým lepidlom na dno každej škatuľky (24 

kusov), tak, aby na oboch stranách ostali rovnako dlhé časti. Na jednu škatuľku nalepíme zelenú aj 

zlatú stuhu. Potom stužky zavrieme do škatuiek (to, aby sa nám lepšie pracovalo). Škatuľky prilepíme 

lepiacou pištoľou na pripravený, namaľovaný kartón do tvaru stromčeka. Vrchol stromčeka tvorí 

škatuľka so zelenou a zlatou stuhou. 

6. Ďalej budeme pokračovať v úprave vrchnákov škatuliek. Vystrihneme si nožnicami s ozdobným 

ostrím 24 štvorcov (7,2 x 7,2 cm): 12 zo zeleného kartónu s hviezdičkami, 7 zo zlatého tvrdého 

papiera a 5 z tmavozeleného kartónu (všetky sú súčasťou Kreatívneho súboru Vianoce). Tyčinkovým 

lepidlom nalepíme štvorce na vrchnáky, ktoré si predtým pravdaže zložíme zo škatuliek.  

7. Zo zelenej stužky si nastriháme 24 ks, dlhých cca 15 cm. Tieto nalepíme cez prostriedok vrchnákov 

a konce zalepíme do vnútra vrchnákov.  

8. Potom si vyberieme 14 zlatých zvončekov a 11 najmenších hviezdičiek (môžete si urobiť aj 24 

zvončekov, alebo 24 hviezdičiek, alebo zvoliť akýkoľvek iným pomer) a tmavšou zlatou (alebo 

čiernou) fixkou na ne napíšeme čísla od 1 do 24 a nalepíme ich (disperzným lepidlom) na vrchnáky 

v pravom hornom rohu. Výnimkou je iba vrchnák s číslom 24, kde hviezdičku s číslom nalepíme do 

ľavého dolného rohu. Hviezdičky a zvončeky s číslami môžu aj trocha presahovať okraj vrchnáka. Na 

adventnom kalendári na obrázku sú hviezdičky s číslami lepené iba na vrchnáky so zeleným 

kartónom s hviezdičkami. Na ostatných vrchnákoch sú zvončeky. 

9. Na vrchnák z číslom 24 nalepíme do pravej hornej štvrtiny väčšieho zlatého anjelika. Tento vrchnák 

založíme na škatuľku na vrchole stromčeka. Ostatné vrchnáky tiež vrátime na škatuľky, ktoré sú už 

nalepené na kartóne. Vrchnáky sú usporiadané takto: vonkajší okraj – vrchnáky so zeleným 

kartónom s hviezdičkami a s číslom na hviezdičke (10 ks), ďalšia rada smerom do vnútra – vrchnáky 

so zlatým papierom (7 ks) a uprostred stromčeka – vrchnáky so zeleným kartónom (3 ks). Nožičku 

stromčeka tvoria po okrajoch škatuľky so zeleným kartónom na vrchnáku a prostredná je škatuľka so 

zeleným kartónom s hviezdičkami. 
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10. Stužky, ktoré sú prilepené zospodu k škatuľkám zaviažeme nad vrchnákmi na mašličku, tak, aby sa 

dali rozviazať, aby kalendár mohol slúžiť svojmu účelu.  

11. Kométa. Z hrubšieho kartónu si vystrihneme tvar kométy. Kartón oblepíme po okrajoch bielym 

papierom, aby sme schovali štruktúru kartónu po bokoch. Potom kométu natrieme z prednej časti 

bielou farbou (2 x) a po zaschnutí ešte pridáme jeden náter zlatou farbou. Po zaschnutí natrieme 

zlatou farbou aj horný zadný okraj kométy, tú časť, ktorú bude presahovať po nalepení cez kartón 

adventného kalendára. 

12. Po zaschnutí na prednú - hviezdnu časť kométy prilepíme hviezdu vytrhnutú zo zlatého tvrdého 

papiera nožnicami s ozdobným ostrím. Hviezda z papiera kopíruje hviezdu kométy, len je cca o 2 - 3 

mm po okrajoch menšia. Po zaschnutí, do prostriedku papierovej hviezdy nalepíme zlatú hviezdu (8 

cm) z modelovacej hmoty a k nej nalepíme menšieho anjelika. Potom nalepíme (disperzným 

lepidlom) kométu na kartón so škatuľkami do hornej časti nad stromček. 

13. Nakoniec kalendár dozdobíme pomocou zvyšným zlatých zvončekov a hviezdičiek (4 cm). Tri 

hviezdičky nalepíme (disperzným lepidlom) nad vrchol stromčeka, dve pod stromček a dve z oboch 

strán k tretej rade škatuliek. Zvončeky lepíme po dvojiciach, tri dvojice na jednu stranu kalendára 

a tri na druhú. Zo zlatej stužky si vystrihneme 6 kusov, dlhým cca 30 cm. Z každého kusu uviažeme 

mašličku a prilepíme ju (disperzným lepidlom, alebo lepiacou pištoľou) nad dvojicu zvončekov 

a kalendár je hotový. Už len stačí naplniť ho dobrotami a čakať na Ježiška. 

 


