
K T O   S A   H R Á   S   J E D L O M ? !      
 

V júnovom vydaní chceme spolu s vami poriadne osláviť deň detí! Ta-da-da-dáááá! 
Na pomoc sme si tentokrát prizvali nášho veselého kamoša Vila Slaminku, ktorý sa v 
príprave šťavnatého výtvarkového občerstvenia naozaj vyzná. Okrem toho, že Viliam 
tiež učí deti výtvarku, je to aj naozajstný maliar, ktorý sa rád hrá, a maľuje (niekedy 
oblieva, kvacká, natiera...) obrazy plné fórov a jasných farieb. Na jeho poslednej 
výstave-cukrárni už už rozvoniavali -  teda sa nám zdalo… Skoro sme si do nich 
zaborili nos aj prst, také sa nám videli chutné polevy, cestá a posýpky. Však posúďte 
sami na nasledujúcich obrázkoch - sme zvedaví, či odoláte! 
 
 

 
Dáte si raketortu alebo tortaketu?  

 



Iste sa vám už stalo, že vás nejaký dospelák napomínal, že: „s jedlom sa nehrá!“, 
keď ste sa práve zadumane prehrabovali napríklad v zemiakovej kaši, čo vám už 
nešla na chuť… A je to možno pravda, že s jedlom by sme sa nemali hrať. Môžeme 
si ho predsa dať aj neskôr, alebo ponúknuť ho inému hladošovi. 

Toto sú Vilove pieskové koláče. Mňam-Ham! 

Zahrať sa s jedlom sa však dá aj bez toho, aby sme s ním plytvali. Dobre to poznáte 
z pieskoviska. Ale aj doma si môžeme vytvoriť rôzne jedlá, torty či zákusky, 
servírovacie vozidlá, tortohrady a všeličo, čo nám len napadne! 

 
Pozor, tečie to! 



Niečo také sa dalo vidieť aj na Viliamovej výstave-cukrárni, ktorú nazval Bitter sweet. 
Stojíte pred obrazokoláčom  či ponožkobábovkami a úplne sa vám zbiehajú sliny! 
 

  



 

 
Hmm, čím je to asi naplnené? 

 



Ú L O H A: Poobzeraj sa doma, čo by sa ti mohlo na hry s jedlom hodiť. Na výrobu 
chutných zákuskov sa dá použiť všeličo, čo často končí aj v koši - napríklad rôzne 
krabičky od čaju či liekov, rolky od toaleťáku, vrchnáky od plastových fliaš a tak 
podobne. Šéfkuchár Viliam ti nachystal aj 2 jednoduché obrázkové návody.  

 
Dobrú  chuť  do práce!  
 

 
 

 
Krabička môže byť aj namaľovaná…         vytvoríme 4 diery na kolesá…                 mali by byť až na okraji a dostatočne veľké.  

 
Do stredu vrchnákov urobíme diery - napríklad ostrými nožnicami, nesmú byť príliš veľké, aby vrchnáky držali na špajdli.  

 
Ak sú konce špajdlí ostré, ľahšie sa navliekajú... na vrch pripevníme papierový tanier alebo kus kartónu... zospodu pripevníme 
špagát a môžeme servírovať ;) 

 

 

 

 



 
 
 
Na farebnú 
Hradotortu si 
nafarbíme 
krabičky rôznych 
veľkostí. 
Ozdobíme podľa 
vlastnej fantázie  
a podľa toho, čo 
doma nájdeme - 
napr. gombíky, 
kúsky farebného 
papiera, alebo aj 
nevarené 
cestoviny. 
 
 
Vystrihneme okná 
a dvere.  
Ak chceme,  
aby sa otvárali  
a zatvárali, 
nestriháme bočné 
strany. Do stredu 
krabičky sa 
dostaneme 
vpichnutím ostrými 
nožnicami, ďalej 
už striháme 
normálne.  
 
Obyvateľov 
Hradotorty už 
určite nejakých 
hravo doma 
nájdete... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podarilo sa? Ta-dáááá! Tešíme sa na tvoje šťavnaté výtvory! Odfoť ich a pošli na 
hanka@stanica.sk, aby sme ich aj my traja (Hanka, Simka a Viliam) mohli ochutnať 
na vlastné oči… 

 
Zdraví ťa aj Vilo s cukrovo-maliarskou bradou. Ahojahojahoj! 

 

 
Poslednou bodkou je Vilov autokoláč z jeho cukrárskej výstavy. 

 
Túto tvorivú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
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