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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Skládané a stříhané papírové vločky,

1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Sněhové papírové vločky

2

Můţete se sami přesvědčit kolik zajímavých a 
krásných kouzel dokáţe příroda ze sněhu vyčarovat.
Přichystejte si kus černého papíru nebo látky a 
samozřejmě lupu.

Počkejte si, aţ začne krásně sněţit heboučký jemný 
sníh. Vezněte si to všechno ven. Nachytejte vločky na 
papír nebo na látku a vaše pozorování lupou můţe začít.

Uvidíte, ţe kaţdou sněhovou vločkou padá na zem z 
nebe malé výtvarné umělecké dílo.
Přeji příjemný zimní sněhový záţitek a nečekanou 
podívanou i malé zamyšlení nad tím, co krás nám příroda 
poskytuje. Stačí se chvíli pozastavit, vnímat a pozorovat.

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Skládané vločky - harmonika

• Z bílého papíru  

nejdříve 

poskládáme 

“harmoniku”. 

• Dále vystříháme a 

slepíme lepidlem. 

3

 
 

 
 
Snímek 4 
 

Vločky z papírových košíčků

• Vločky z papírových košíčků na 

muffiny máme za pár minut.

• Stačí pečlivě košíčky přeloţit a 

skládat do vějíře tak dlouho, aţ 

se kruh uzavře.

• K lepení pouţijte disperzní 

lepidlo. Po zaschnutí zprůhlední 

a neporuší kresbu skládaného 

papíru.

• Vločky jsou krásné na oknech! 

Světlo prozradí vnitřní skladbu 

papírových vrstev. 

4

 
 



 
Snímek 5 
 

5

 
 
Snímek 6 
 

7

• Gastronomické trendy v evropské kuchyni, 

podle labuţníků, udávají zejména Francie a 

Itálie. 

• Dnes se vlivy jednotlivých kuchyň mísí a nejsou 

omezeny jen regionálně. Kaţdý kuchař má svůj 

oblíbený styl a rychle se učí novým trendům. 

• Evropská kuchyně progresivně ovlivnila celý 

svět (od Severní Ameriky aţ po Jiţní Afriku) a to 

v důsledku kulturní výměny během mnoha 

staletí.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
 
Snímek 8 
 

4

• Potřebný materiál: barevné 
papíry, bílé papíry, nůžky, nit 
nebo provázek.

• Postup: poskládáme papír tak, 
aby nám vznikl 
trojůhelník. Potom pomocí 
nůžek vystříháváme různé 
jednoduché tvary přes 
naskládané okraje. Můžeme 
prostříhnout i špičku, ale 
jenom malinko. Po rozložení 
nám pokaždé vznikne nová 
sněhová vločka, kterou můžeme 
pověsit na nit jako závěs do 
oken. Je to jednoduché, levné a 
velmi hezké. Pozor při 
stříhání nůžkami.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Novověk

• V tomto období přispěl Napoleon gastronomii prvními 

konzervami, které byly určeny francouzské armádě. 

• Dále byl objeven margarín, tedy náhrada másla a první 

kondenzované mléko.

• V Německu byla představena  tresť z masa, jakási 

předchůdkyně všech instantních jídel. 

• Ruští vojáci zaloţili ve Francii první rychlé občerstvení –

bistro a v Paříţi se objevila  první bageta. 

6

 
 
Snímek 10 
 

Plastické vločky
• Materiál a pomůcky:

6 čtverců papíru s délkou 

strany 10-25 cm

nůţky

sešívačka nebo 

samolepící páska

• Kaţdý čtverec přeloţíme 

v úhlopříčce na polovinu, 

narýsujeme rovnoběţky 

a rozstřihneme podle 

nich. Pozor! Musíme 

nechat asi pět milimetrů 

nedostřihnutých. 
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Snímek 11 
 

Spojíme rohy,  střídajíc strany čtverců: jeden pár rohů - na 

jedné straně papíru, druhý pár rohů - na opačné straně, atd. 
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Snímek 12 
 

Středověk
• Toto období přineslo pro velkou část obyvatelstva první 

změny ţivotosprávy. Většina lidí se ţivila především 

obilovinami (hlavně ve formě kaší) a také chlebem, 

jakoţ i luštěniny byly na denním jídelníčku.

• Potraviny se ochucovaly kořenovou zeleninou a 

bylinami.

• Konzumovala se lesní zvěř, mléčné produkty (mléko a 

sýry a také vejce).

• Bylo podporováno pěstování brambor a kukuřice, 

především pro jejich výţivnost pro hladovějící 

obyvatelstvo.
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Snímek 13 
 

Každé 3 části sněhové vločky spojíme uprostřed a u jednoho 

konce. Na závěr spojíme půlky sněhové vločky. A je hotovo!

13

 
 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://vanoce.1px.cz/dekorace/snehova-vlocka-3d.html

http://wzssemily.webnode.cz/news/namety-na-jarmark-ll

http://www.magrata.cz/2011/12/vlocky-z-mufinu.html

http://alik.idnes.cz/co-vlocka-to-original-055-/alik-alikoviny.asp?c=A071222_covloc_al

http://www.vasedeti.cz/inspirace/tvorime-pro-deti/vanocni-tvoreni-s-nuninkou-snehova-vlocka-na-okno

http://www.zs-jirny.cz/news/za-tajemstvim-snehove-vlocky-aneb-kolik-kouzl-dokaze-snih

http://www.papírnictví.eu/obalovematerialy/kosicky/kosickynamuffiny100ks-bile%5B109803%5D?itemIdx=9
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti 

Velikonoční (jarní) závěsy, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Velikonoční závěsy

• Bílá nebo moţná blátivá zima skončila a s jarem 

přichází většinou veselejší nálada.

• K dobré pohodě jistě přispěje i veselejší, barevná 

výzdoba domova.

• Zpříjemnit náladu nám mohou i jarní či velikonoční 

závěsy, které můţeme připevnit ke stropu, lustru 

nebo do oken.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Kytičky z barevného papíru

• Na barevné tvrdé papíry si 

obkreslíme kytičky.

• U větších kytiček 

prostřihneme otvor 

velikosti čajové svíčky a 

menší kytičky necháme 

plné.

• Pak jen protáhneme 

provázek a podle libosti 

rozmístíme kytičky. 

3

 
 
Snímek 4 
 

Další kytičky na zavěšení – do největšího nákresu 

vyznačíme menší ……aţ vytvoříme poslední, nejmenší, 

plný květ. Navlékneme na nit a zavěsíme. Od největšího 

květu po nejmenší.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Ptáčci
• Podle šablony 

vystřihneme tělo 

ptáčka, které 

můţeme 

pomalovat nebo 

polepit látkou.

• Otvorem v 

tělíčku 

protáhneme 

poskládaný 

papír –

harmoniku.

5

 
 

 
Snímek 6 
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Snímek 7 
 

Motýli

• Z potištěných 

papírů, nejlépe z 

barevných 

časopisů, 

vystřihneme různě 

velké motýly, které 

upevníme na nit 

nebo tenký drátek.

• Závěs můţeme 

dozdobit korálky. 

7

 
 
Snímek 8 
 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Zajíčci • Pro mladší děti jsou 

vhodnou variantou 

závěsu tvary 

zvířátek, patřících k 

jaru.

• Motivy nalepíme  na 

pentličku, na kterou 

připevníme také 

papírové květy, 

abychom přivodili 

jarní náladu.

9

 
 

 
Snímek 10 
 

Vajíčka
• Jako závěs o 

Velikonocích pouţíváme 

většinou malované 

kraslice. 

• Pokud je doplníme 

vystřiţeným motivem z 

papíru, bude dekorace 

veselejší. 

• Nejvhodnější jsou ptáčci 

nebo kytičky.

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Věneček na zavěšení
• Půvabná kaskáda ze 

dvou věnečků je vhodná 

nad stůl či k zavěšení do 

okna.

• Věnečky jsou uvázány z 

větviček buxusu a jsou 

spojeny stuţkami a 

dekorovány barevnými 

polystyrinovými vajíčky a 

sušenými květy

11

 
 
Snímek 12 
 

Odkazy:

http://www.papirovedekorace.eu/velikonocni-dekorace/girlanda-vejce

http://www.sikovnejdomek.cz/katalog/3d-a-2d-tvary---preklizka/vyrezy-k-zaveseni

http://kouzlodomova.blogspot.com/2011/02/ptackova-girlanda.html

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/velikonoce-a-velikonocni-dekorace

http://www.predskolaci.cz/?p=10554

http://myyrrox.sblog.cz/sperk,_sperky,_bijou,_bizuterie,_talent,_tvorba,_vlastni_tvorba,_osobite

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=521

http://www.nelumbo-dekor.cz/nelumbo/eshop/8-1-VENCE/0/5/197-Kaskada-ze-dvou-venecku-s-vel-vajicky

http://www.edekor.cz/cz/velikonocni-zaves-se-zviratky

http://klastrsokolov.webnode.cz/album/fotky-z-kurzu-keramika/velikonocni-ozdoby-jpg

http://www.fler.cz/blog/soutezive-velikonocni-tvoreni

http://ekodilna.webgarden.cz

http://kouzlodomova.blogspot.com/2011/04/ptacci.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Velikonoční obřadní pečivo, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Obřadní velikonoční pečivo

Tvar a barva velikonočního pečiva

• Jarní obřadné pečivo má kulatý tvar právě podle teplého 

slunce, mělo by se silně lesknout a dozlatova zářit - jako jarní 

slunce na obloze. To je další z důvodů, proč se na Velikonoce 

pečou koláče, bochánky, mazance a koblihy. 

• Oblibu získává také figurální pečivo z kynutého těsta, které 

samo o sobě symbolizuje ţivot, protoţe při kynutí nabývá na 

objemu.

• Na svátečním stole by neměl chybět piškotový beránek a 

malované perníčky. V den, kdy přijdou koledníci - tedy na 

Červené pondělí - jim můţou hospodyně nabídnout kromě 

malovaných vajíček také tradiční pečivo. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Mazanec

• 1/2 kg polohrubé mouky, 

sušené droţdí na ½ kg 

mouky, 8 dkg 

moučkového cukru, 10 

dkg másla, 2 ţloutky, 2 

lţičky citr. kůry (i více), 2 

dl mléka, 1/2 lţičky soli, 1 

vejce, 4 lţíce mléka, 

mandle, rozinky, rum, 

mouka.

3

 
 
Snímek 4 
 

Postup, kynuté těsto

• Do mouky rozmícháme droţdí, přidáme sůl, cukr, ţloutky, kůru, 

mléko, rozpuštěné máslo a zpracujeme hnětačem. Posypeme 

moukou, přikryjeme a necháme dobře vykynout.

Mezi tím si rozinky namočíme do rumu.

Vykynuté těsto si rozdělíme na dva díly a do jednoho, nebo do 

obou si zapracujeme rozinky, bez rumu, které jsme před tím 

obalili v mouce.

Nahoře na mazanci uděláme noţem kříţek a dáme na pečící 

papír nechat dokynout, klidně 15 – 30 minut. Dokynuté 

mazance pomaţeme rozšlehaným vajíčkem s mlékem, 

posypeme mandlemi a dáme do předehřáté trouby na 160 st. 

Malé mazance pečeme kolem 25 minut. 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Velikonoční věnec

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Velikonoční beránek
• 4 ţloutky, 130 g 

cukru krupice, 1 

sáček vanilkového 

cukru, 130 g hery, 

200 g polohrubé 

mouky, 1 sáček 

prášku do pečiva,

4 bílky, 100 g 

rozinek, 50 ml rumu

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Postup – třené těsto

• Den před přípravou propláchneme rozinky horkou vodou a 

zalijeme je rumem. Ţloutky, oba cukry a heru dáme do mísy a 

alespoň 10-15 minut šleháme šlehačem do pěny. K ušlehané 

směsi přidáme přesátou mouku, smíchanou s práškem do 

pečiva a lehce vmícháme tuhý sníh z bílků. Nakonec 

vmícháme rozinky i s rumem, ve kterém se máčely. Těsto 

nalijeme do formy na beránka, kterou jsme dobře vymazali 

máslem a vysypali hrubou moukou a vloţíme do trouby, 

vyhřáté na 200 C. Pečeme asi 45-50 minut, po této době 

sundáme horní díl formy a špejlí zkontrolujeme, jestli je 

beránek upečený

7

 
 
Snímek 8 
 

Velikonoční  jidáše

• Typické velikonoční pečivo z kynutého těsta má většinou 

tvar provazů (symbolizuje tak to, ţe se Jidáš po zrazení 

Krista oběsil).

• Původ Jidášů je však mnohem starší. V pohanských 

dobách byly jakýmsi obřadním pečivem, jeţ 

symbolizovalo plodnost a hojnost. Neboť kyne a nabývá 

stejně jako plod.

• Jedí se na Zelený čtvrtek – nejlépe před východem 

slunce a potřené medem, aby byly prospěšné našemu 

zdraví a chránili nás například před hadím uštknutím.

• V lidových tradicích mívají Jidáše tvary zvířátek, ptáčků 

raků… a mají tak přivolat jaro. 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Postup a ingredience
• 250 ml mléka 
• 100 g rozpuštěného másla nebo Hery
• 4 ţloutky 
• 90 g moučkového cukru 
• 1 vanilkový cukr 
• citrónová kůra 
• špetka soli 
• 350 g polohrubé mouky 
• 180 g hladké mouky 
• 1,5 lţičky sušeného droţdí 
• hrst rozinek 

Z vykynutého těsta motáme různé tvary dle vlastní fantazie nebo 
rodinné tradice. Necháme pod utěrkou ještě 30 minut překynout, 
potřeme bílkem nebo mlékem a pečeme do světle hněda asi 15 min 
při 180oC. Hotové Jidáše před jídlem potíráme medem. 

9
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Odkazy:

http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=108700

http://ekucharka.net/mazanec-velikonocni-video-a-obrazek

http://oli2.blog.cz/1104

http://www.srecepty.cz/recept/velikonocni-beranek-z-treneho-testa

http://www.kolemsveta.com/napady/recepty/pekarna.html#Jidase

http://www.kreativnitechniky.cz

http://domacipekarny.dama.cz/zajimavosti_historie_peceni.php?d=43

http://clanky.vareni.cz/velikonocni-pecivo
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti 

Velikonoční osení, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Zelené osení

• Tradiční zelené osení 

(obilíčko, oseníčko) 

se na stolech 

objevovalo jiţ v 

pohanských dobách, 

kdy byly Velikonoce 

svátkem jara. 

• Zelená symbolizuje 

jaro a naději.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Osivo
• K výsevu se hodí nejvíce pšenice 

a ječmen.

• Dnes  se běţné prodává speciální 
směs pro výsev velikonočního 
osení.

• Vedle semínek potřebujeme 
jakoukoli zahradní zeminu (kdyţ 
na to dojde, můţe to být jakákoli 
kvalitní zemina), misku 
poţadovaného průměru s 
hloubkou 10–15 cm. A můţeme 
začít.

3

 
 
Snímek 4 
 

Výsev
• Osení vyklíčí a vyroste zhruba za deset dní od výsevu. 

Po této době je jiţ krásné a můţe plnit svoji dekorační 
funkci. Při běţné pokojové teplotě rychle raší a roste. 
Pokud ho vysejeme dříve, přerůstá, začíná přepadávat 
přes okraje misky a nepůsobí vzhledně.

• Pokud jsme osení  začíná rychle růst, umístíme ho na 
chladnější, ale světlé místo. Tam se růst zpomalí. 

• Kdyţ naopak s výsevem několik dní pokulháváme, 
namočíme obilí na jeden den do teplé vody. Nabobtná a 
rychleji vyklíčí. Pokud misku umístíme na topení, také 
mnohem rychleji vyklíčí a poroste. 

•

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Do misky  dáme zeminu 

asi do výšky 5–8 

centimetrů.

• Mírně ji přitlačíme a hustě 

posypeme semínky, 

Semínka by neměla být 

na sobě, pouze hustě 

vedle sebe.

• Zasypeme je vrstvou 

zeminy, asi 2 cm silnou. 

Tu opět jemně přitlačíme.

• Zeminu zalijeme a 

udrţujeme stále vlhkou! 

 
 

 
Snímek 6 
 

Řeřicha • Jestliţe  je pozdě a zbývá 

do Velikonoc pět dní, stále 

existuje řešení. Vysejeme si 

řeřichu.

• Na misku umístíme vrstvu 

vaty, zalijeme ji tak, aby byla 

nasáklá vodou, a na ni 

vysejeme semínka řeřichy v 

rovnoměrné vrstvě.

• Řeřicha v teple klíčí do 24 

hodin a 5 cm vysoká by 

měla být za 4 dny. 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
 
Snímek 8 
 

Nápady

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Dozdobení osení

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Odkazy:

http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/196343-vyrobte-si-velikonocni-dekorace-z-daru-prirody.html

http://www.novinky.cz/bydleni/135689-originalni-velikonocni-skorapky.html

http://levny-zverimex.cz/velikonocni-oseni.htm

http://abecedazahrady.dama.cz/Default.aspx?section=61&server=1&article=144

http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/194982-rericha-misto-oseni.html

http://www.kreativnitechniky.cz/zobrazit/98/Velikono%C4%8Dn%C3%AD%20dekorace

http://www.zahradnictvifous.cz/zahradnictvi-fous.php?s=velikonoce

http://www.denik.cz/klasa/velikonocni-vyzdoba-tradicne-i-netradicne20110415.html

http://www.predskolaci.cz/?tag=dle

http://www.aros.cz/cs/osiva/jecmen-jarni-(velikonocni-oseni

http://www.audina.cz/2011/05/velikonocni-kralicek-z-vajicka-v-oseni
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Vrkoče, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Vrkoč

• Dovedete si pod tímhle nepříliš pouţívaným slovem 

něco představit? Moţná tak, kdyţ se o někom řekne, ţe 

je rozvrkočený (rozjeţený). 

• Původně toto slovo označovalo pletenec a to  zapletený 

cop nebo do copu zapletené těsto. 

• Vrkoč je vlastně předchůdcem dnešního vánočního 

stromku.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Staročeský  vrkoč

• Základem je pletenec 

z těsta na vánočku. 

• Ze tří pramenů upleteme 

cop - staročesky vrkoč.

• Cop upravíme do kruhu, 

potřeme rozšlehaným 

vejcem a upečeme. Je 

moţné pouţít i formu.

3

 
 
Snímek 4 
 

Vrkoč je moţné před upečením posypat mandlemi.

Při práci ve škole je moţné pletenec zaměnit za 

dalamánek.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Zdobení vrkoče

• Na tři nebo čtyři špejle navlečeme sušené ovoce -

švestky, kříţaly z jablek nebo hrušek, případně 

rozinky, ţelé, ořechy. Špejle zapíchneme do vrkoče a 

spojíme ve středu jedním jablíčkem. 

• Jablko dozdobíme párátky, nebo špejlemi se 

sušeným ovocem, napučeným hrachem, cukrovím a 

pečenými ozdobami. 

• Vrkoč mohou doplňovat větvičky chvojí a stuţky.

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
 
Snímek 8 
 

Různé varianty vrkočů

• Zatímco mikulášské vrkoče byly kdysi 

několikaposchoďové a základy „pater“ tvořilo vánočkové 

těsto, jinde si lidé zhotovovali vrkoče poněkud odlišné a 

na výrobu mnohem jednodušší. 

• „Základnu“ vrkoče můţe tvořit i jablko. Vše ostatní uţ je 

jen a jen otázkou našeho vkusu a fantazie. 

• K přizdobení můţeme pouţít také zbytky barevné látky 

(kanafasu), kolečka z barevného papíru či silnější 

přírodní motouz. 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

Zajímavě vypadají také 
drobné figurky upečené 
z kynutého těsta. To 
vše doplníte 
krušpánkem (známý 
spíše pod názvem 
buxus), který má tu 
výhodu, ţe je zelený i v 
zimě. Případně můţete 
svůj vrkoč přizdobit i 
větvičkou mahonu (jen 
pozor na ostré okraje 
jejích listů!). 

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 
Snímek 12 
 

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://alik.idnes.cz/vrkoc-ca4-/alik-alikoviny.asp?c=A071218_vrkoc_al

http://druidova.mysteria.cz/KELTSKE_TRADICE/VANOCNI_TVORENI.htm

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=2425241&user=0&order=0&typ=4

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vanocni-priloha/128664/vanoce-ve-stylu-davnych-obyceju.html

http://hornibojanovice.cz/hbsunny/historieaktualit.htm

http://seznam.lidovaremesla.cz/Detail.aspx?id=775

http://www.makrobioklub.dobruska.cz/archiv/van_sem/vrkoc.jpg

http://www.valasskepecivo.cz/produkt.php?id=23

http://bucifousek.webgarden.cz/sladke-nejen-pecivo/peceny-adventni-venec.html
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Velikonoce – dekorace se skořápkami, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Vyuţití skořápek při jarní dekoraci

• Drobné přírodní dekorace 

na velikonoční stůl 

opravdu pořídíme docela 

snadno a za pár korun. 

• Pokud se nám nepovedou 

vyfouknout vajíčka, 

vyuţijeme skořápky.

• Neobejdeme se ovšem 

bez tavné pistole, štětce, 

nůţek a lepidla. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Rozkvetlé skořápky

• Pečlivě vymyjeme skořápky 

a slepíme je k sobě pomocí 

tavné pistole.

• Poloţíme je na jednoduchý 

porcelánový talíř nebo tác, 

naplníme je vodou.

• A pak uţ jen vyběhneme na 

zahradu natrhat pár fialek, 

sasanek nebo sedmikrásek. 

• Mesmíme zapomenout 

dolévat do skořápek vodu.

3

 
 
Snímek 4 
 

Kuřátka ve skořápkách

• Vajíčka natřeme akrylovou  nebo temperovou 

barvou.

• Nahoře opatrně špičkou nůţek uděláme vetší otvor, 

do kterého vloţíme trošku sisalu a  vytvoříme 

hnízdečko a umístíme do něj zakoupené kuřátko.

• Vpředu je vajíčko dozdobíme mašličkou  a 

podstavec vyrobíme z části roličky od toaletního 

papíru, který natřeme nebo polepíme.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Skořápková dekorace

• Nejprve je třeba přilepit 

k sobě tavnou pistolí 

obě části skořápek.

• Po zatvrdnutí nalepíme 

z vnitřní strany větvičky 

a do skořápky dáme 

kousek lýka a na něj 

např. nalepíme 

květinku a kuřátko. 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Slepička s řeřichou

• Pro chocholatou slepičku 

naťukneme špičku 

vajíčka a odlomíme horní 

část skořápky.

• Ţloutek s bílkem 

vylijeme, skořápku 

vypláchneme a dovnitř 

vloţíme vatičku.

• Vatu namočíme vodou a 

hustě nasejeme řeřichu, 

která asi do čtyř dnů 

vyklíčí a začne vzcházet.

7

 
 
Snímek 8 
 

8

• Křidélka a ocásek se zobáčkem slepičky či kuřátka 

uděláme z kukuřičného šustí. Suché šustí 

namočíme, aby změklo a mohli jsme jej tvarovat. 

Natrháme úzké prouţky ocásku, které obtočíme 

kolem tuţky, konec zakolíčkujeme a necháme 

uschnout. Kukuřičné šustí můţeme nahradit 

krepovým papírem.

• Pro křidélka vystřihneme z šustí menší půlkruhy. 

Kuţel zobáčku svineme z pruhu, který v místě spoje 

slepíme univerzálním lepidlem a do zaschnutí 

necháme sepnuté kolíčkem. Po slepení konce pouze 

zastřihneme nůţkami.

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

• Slípky, kohoutky či 

kuřátka ozdobíme 

semínky. Do misky 

nasypeme drobná 

semínka prosa, lnu 

či kuskus, krupici, 

mák, apod. 

• Skořápku potřeme 

tekutým lepidlem a 

obalíme ji v misce.

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 
Snímek 12 
 

Pro nejmenší • Do částí skořápek 

můţeme nalepit 

zakoupená kuřátka či 

jinou dekoraci a vyuţít na 

další velikonoční 

výzdoby.

• Vhodné jsou na další 

nalepení například na 

jarní věnce.

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Odkazy:

http://hobby.idnes.cz/velikonocni-dekorace-vytvorite-na-posledni-chvili-i-ze-skorapek-pxp-/hobby-

domov.aspx?c=A090410_112028_hobby-domov_mce

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=6364

http://www.onetka.estranky.cz/clanky/velikonoce/venecek-s-kuratky.html

http://www.sijeme.ic.cz/velikonoce.html

http://zdisblog.txt.cz/clanky/60711/velikonocni-dekorace

http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/196343-vyrobte-si-velikonocni-dekorace-z-daru-prirody.html

http://iviskuvblog.blog.cz/1012/velikonocni-vajickova-housenka
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Vyfukování vajíček, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Vyfukování vajíček
• Vyfukování vajíček patří 

v domácnosti k velmi 

neoblíbeným 

činnostem.

• Vyfukování jednoho 

plata vajec se můţe 

protáhnout na celé 

odpoledne.

• Pokud známe pár 

jednoduchých triků, 

zvládnou vyfukování 

vajíček snadno i děti.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Neţ propíchneme dírku

• Vajíčko dobře omyjeme ve vodě s jarem a důkladně 

osušíme. Pokud najdeme na skořápce červené 

razítko, jemně ho smyjeme pomocí tekutého písku a 

houbičky a teprve poté omyjeme. Připravíme si 

všechno potřebné. Hlavně miska na vyfouknutý 

obsah je důleţitá. Jakmile totiţ do vajíčka uděláme 

dvě dírky, začne jeho obsah pomalu samovolně 

vytékat a při shánění misky bychom si doma udělali 

pěkný nepořádek.

3

 
 
Snímek 4 
 

Propíchnutí dírky

• Na propichování dírky se nejlépe hodí kulatý jehlový 

pilník, ale dobře vám poslouţí i obyčejná jehla nebo 

špičaté nůţky. 

• Špičku vajíčka (pěkně uprostřed) opatrně narušíme 

ostrým hrotem, nejlépe jemným oťukáváním. Vzniklou 

dírku poté velmi opatrně rozšíříme tak, ţe špičku námi 

zvoleného nástroje pomocí pomalých otáčivých pohybů 

protlačíme dovnitř. 

• Dáváme pozor, aby na skořápce nevznikly vlasové 

praskliny. Stejný postup opakujeme na druhém konci

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Uvolnění obsahu

• Můţe se to zdát jako nepodstatná banalita, ale díky 

tomuto jednoduchému kroku se z vyfukování vajíčka 

stane záleţitost trvající pouhých několik vteřin.

• Do vajíčka jednoduše zastrčíme špejli a trochu s ní 

uvnitř zamícháme. Tak se naruší blanky obklopující bílek 

a vyfukování půjde líp.

• Jestliţe máme dírky hodně malé, pouţijeme třeba 

špízovou jehlu. V případě, ţe máme vajíčko větší, vyplatí 

se s ním ještě navíc trochu zatřepat

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Vyfukování

• K vajíčku nejprve čichneme, to pro případ, ţe 

bychom měli tu smůlu a narazili na nějaké zkaţené. 

• Jestliţe jsme vytvořily dírky nestejně velké, budeme 

foukat do té menší. 

• Vajíčko přiloţíme k ústům (z pochopitelných důvodů 

nad miskou), těsně ho obemkneme rty a foukneme. 

Ne prudce, spíš táhle a vytrvale. Klidně na 

několikrát. Nejprve se objeví bílek a blanky a 

nakonec ţloutek. 

• Na závěr ještě vajíčko důkladně profoukneme, aby 

se dokonale vyprázdnilo.

7

 
Snímek 8 
 

Vajíčko s jednou dírkou

• Uděláme jednu 

dírku, vloţíme brčko 

a silně foukáme. Ve 

vajíčku se vytvoří 

přetlak a vnitřek 

vyteče. 

Nezapomeňte 

vajíčko stejným 

způsobem pořádně 

vypláchnout vodou.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Vyuţití injekční stříkačky
• Stříkačkou nasajeme 

vzduch mimo vajíčko a po 
vloţení jehly do dírky 
stlačíme píst - tím vtlačíme 
vzduch do vajíčka a obsah 
začne téci ven - to 
opakujeme tak dlouho 
dokud všechen obsah 
nevyjde

• Nakonec vajíčko 
vypláchneme čistou vodou 
stejným způsobem jen s 
tím rozdílem, ţe tu vodu 
tam nejdříve stříkačkou 
vpravíme.

9

 
 

 
Snímek 10 
 

Čištění

• Vyfouknuté vajíčko 

stačí jednoduše ponořit 

do misky s čistou 

vodou, tak aby se 

nějaká dostala i dovnitř.

• Vajíčkem pak 

důkladně zatřepeme, 

zbylou vodu 

vyfoukneme a máme 

hotovo.

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Odkazy:

http://www.jaktak.cz/jak-bez-namahy-vyfouknout-velikonocni-vajicko.html

http://tpstanek.net/Annaig/2011/Annaig_2011_04.html

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/kraslice/vyfukovani-vajec.html

http://www.mimibazar.sk/navod.php?id=542&user=139710

http://koralky.stoklasa.cz/fotky/cms/maxi/31n5-02.jpg

http://milavysivka.blog.cz/1104/jak-vyfouknout-vajicko-s-jednou-dirkou

http://www.stastnezeny.cz/index.asp?menu=3&record=14035

http://peluska.huu.cz/menu/navody/vyfukovani-vajicek
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Pletení pomlázek, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Pomlázka

• Přestoţe jiţ nyní nakoupíme pomlázky nejrůznějších 

druhů i velikostí, zdobené skutečnými stuhami i 

levnými prouţky papíru, největší radost budeme mít z 

pomlázky vlastnoručně vyrobené. 

• Na pletení pomlázky je nejvhodnější vrbu bílá (Salix

alba), která roste ze země. Je to keř se světlehnědou 

kůrou, má olivově zelené výhonky, které poznáme 

podle toho, ţe jsou pruţné a nelámavé a listy jsou 

střídavé. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

 
 
Snímek 4 
 

4

• Kvalitu proutků si ověříme ihned na místě - přehneme 

prut přes ukazovák, pokud nevydrţí ohnutí na 90 

stupňů a láme se, je pro pletení pomlázky zcela 

nevhodný.

• K řezání pouţíváme ostrý nůţ nebo nůţky na stříhání 

stromů. Prut drţíme levou rukou, u země mírně 

ohneme a stříháme co nejníţe.

• Před vlastním pletením je dobré proutky namočit 

alespoň na 20 aţ 40 minut do studené vody. Poloţíte 

je do vany, napustíte vodu a zatíţíte tak, aby 

nevyplavaly.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Pletení pomlázky
• Pletení velikonoční pomlázky začíná tím, ţe z nařezaných 

proutků vybereme osm těch nejrovnějších.

• Měly by být přibliţně stejně silné a nepoškozené. Srovnáme 

je hezky podle sebe tak, aby jejich špičky byly u sebe. 

• Asi pět centimetrů od špiček proutky pevně a raději 

vícenásobně omotáme a sváţeme k sobě provázkem.

• Poté můţeme na silnějším konci všechny proutky zakrátit na 

stejnou délku, alespoň se nám nebudou některé z nich svou 

přehnanou délkou plést pod rukama jinak, neţ bychom chtěli.

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Pomlázku můţeme plést od 

silnějších konců (od 

rukověti) nebo od tenkých 

konců.

• Můţeme ji plést sami nebo s 

pomocníkem, který nám 

bude proutky přidrţovat.

• Tento obrázek nám ukazuje 

pletení „k sobě“ a k této 

technice slouţí i postup na 

dalším listě.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Klasická pomlázka „z osmi“
• V kaţdé ruce máme po 

čtyřech proutcích.

• Horní levý proutek 

provlékneme mezi proutky 

č. 6 a 7 na pravé straně, 

podvlékneme pod spodními 

dvěma proutky a vrátíme 

zpět na levou stranu.

• Totéţ učiníme s horním 

pravým proutkem a střídavě 

postupujeme.

7

 
 
Snímek 8 
 

Jak plést …..

8

• Někdo je zvyklý 

plést pomlázku 

sám - „od sebe“. 

• K tomu slouţí 

následující 

obrázek a další 

postup.

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Pomlázka z pohledu „od sebe“

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

• Postupujeme dále střídavě z pravé a levé strany aţ 
dopleteme ke konci proutků. 

• Nesmíme zapomenout citlivě dotahovat. Na konci 
sváţeme proutky provázkem, případně tenkým vrbovým 
proutkem (rukovítko).

• Pokud vyrábíme pomlázku poprvé, je dobré pro získání 
zručnosti zkusit si ji nejprve uplést z barevných drátků, 
případně buţírky. 

• Pletení nám půjde mnohem snadněji neţ z vrbových 
proutků a také se nám mnohem lépe budou opravovat 
případné chyby.

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 
Snímek 12 
 

Rukověť pomlázky

12

• Po upletení pomlázky 
(někdo to dělá na začátku) 
omotáme našich osm 
proutků rozříznutým 
proutkem. 

• Silnější konec tohoto 
rozříznutého proutku 
poloţíte podélně na proutky  
a asi po 3 cm ohnete a 
začnete omotávat okolo 
svázaných proutků 
(seříznutým dolu). 

• Omotáváme těsně vedle 
sebe, konec vsuneme pod 
zapletenou rukověť. 

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Dozdobení pomlázek

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/pleteni-pomlazky/11330

http://bmprofit.cz/pomlazka.php

http://www.poradte.cz/volna-diskuze/2781-velikonoce-a-vse-co-k-velikonocim-patri.html

http://lecive-stranky.webnode.cz/lidove-zvyky/velikonocni-zvyky

http://www.e-hracky.cz/udelej/pomlazka_foto.htm

http://www.vitalia.cz/clanky/rychlokurz-pleteni-pomlazky
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Dekorace z jarního proutí a větviček, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
Snímek 2 
 

2

• Jaro je uţ tady.

• Jiţ jsou krásně vidět pupeny na stromech, modříny 

se také pomalu zelenají, kytičky kvetou, kdo měl 

letos štěstí, moţná jiţ uviděl i motýlka či berušku. 

• Kaţdý si chce uţít jara co nejvíce. A kdo má chuť, 

můţe si kousek toho jara přinést domů a vyrobit  

jarní věnec dekoraci. 

• Jelikoţ čerstvé, mladé větvičky jsou dostatečně 

pruţné, budeme na výrobu potřebovat jen přírodní 

materiál.

 
 
 
 
 



 
Snímek 3 

 

Jarní proutí

• K jaru patří od nepaměti 

práce s proutím. 

• K dekoraci pouţíváme 

proutí březové, vrbové, 

ale také jívu (kočičky) a 

další.

• Na větvičky zavěšujeme 

ozdoby nebo z nich 

vytváříme rozličné tvary.

3

 
Snímek 4 
 

Březové větvičky

• Vezmeme si do ruky zhruba šest aţ osm jemných 
proutků, rozdělíme je napůl, otočíme proti sobě a 
opět sloţíme do jednoho svazku, který tak bude 
všude stejně silný. 

• Oba konce překříţíme a vznikne nám zajímavý 
závěs ve tvaru slzy. V místě překříţení pak proutky 
přichytíme drátem k sobě a drátek zakryjeme 
například peříčky. 

• I další přízdoba záleţí jen na nás, proutky dobře 
vypadají v kombinaci s buxusem. Dovnitř slzy 
můţeme připevnit nebo zavěsit vajíčko, ať uţ slepičí 
nebo husí, čisté nebo zdobené. 

4

 



 
Snímek 5 
 

5

 
Snímek 6 
 

Březové srdce

• Nachystáme si,asi 60 cm 
dlouhé,březové větvičky.

• Větvičky srovnáme a asi 20 
cm,od silnějších konců,pevně 
sváţeme.

• Kříţem motouz přemotáváme 
aţ ke "kořenům" větviček a 
opět silně převáţeme.

• Větvičky rozdělíme na dvě 
stejně husté části a konečky 
ohneme k svázanému konci a 
k němu přiváţeme.

6

 



 
Snímek 7 
 

Jemné proutky

7

 
Snímek 8 
 

Hnízdo

• Do ošatky, květináče či hrnku 

nasypeme zeminu nebo písek.

• Po obvodu nádoby napícháme 

stejně dlouhé větvičky. 

Nejvhodnější jsou březové 

nebo vrbové.

• Asi 20 cm od konce větvičky 

sváţeme, hnízdo dozdobíme.

8

 



 
Snímek 9 
 

Proutky 

k zavěšení

• Proutky dáme do vázy či 

jiných nádob a zavěsíme 

na ně jarní (velikonoční) 

ozdoby.

• K Velikonocům se nejvíce 

hodí vyfouklá vajíčka, bílá 

nebo nazdobená.

9

 
 

Snímek 10 
 

10

 



 
Snímek 11 
 

Další nápady přízdoby

11

 
Snímek 12 
 

12

 
 



 
Snímek 13 
 

Odkazy:

http://hobby.idnes.cz/velikonocni-dekorace-vytvorite-na-posledni-chvili-i-ze-skorapek-pxp-/hobby-

domov.aspx?c=A090410_112028_hobby-domov_mce

http://odvsehotrochu.wordpress.com/2011/04/16

http://www.floristikaweb.cz/gallery.php?page=50&Lang=cs&gid=140

http://anomis.blog.cz/en/1003/velikonoce

http://www.labuznik.com/article.php?ID=45

http://hobby.idnes.cz/foto.aspx?c=A090402_114928_hobby-domov

http://mystera.blogspot.com/2012/01/jarni-ptacci-na-prouti-slunicko.html

http://www.predskolaci.cz/?p=13848

http://www.floristikaweb.cz/fotosoutez/archiv2011/dekorace-interieru/?page=105&Lang=cs&sid=1640

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=190

http://www.onetka.estranky.cz/clanky/velikonoce/venecek-s-kuratky.html

http://www.moje-rodina.cz/clanky-ctenaru/velikonocni-venec

http://sem-tam.blog.cz/1003

http://www.14zskladno.cz/fotogalerie/ukaz-foto.php?galerie=79&rok=201011

http://bmprofit.cz/velikonoce.php
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Snímek 1 
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Bramborové korále, 1. – 3. ročník
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Snímek 2 
 

Korále z brambor

(bramborové korále)

• Na výrobu korálů potřebuje pouze dvě, tři 

velké brambor.

• Další pomůcky:  velká jehla

reţná nit nebo bavlnka   

nůţ

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

PRACOVNÍ POSTUP

• Brambory nakrájíme na drobné tvary. Pokud chceme mít 

korále tvarově podobné, jsou nejvhodnější kostky. Délka 

strany je vhodná asi 1 cm.

3

 
 
Snímek 4 
 

Navlékání • Kousky brambor 

navlékáme na silnou 

nit.

• Brabory

„nemáčkáme“ na 

sebe, to proto, aby 

poté lépe proschly.

• Navlečené brambory 

necháme zavěšené  

usušit. 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Usušené korále a jiné tvary

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Ploché bramborové tvary

• Brambory nakrájíme

na plátky, silné asi

5 mm.

• Na vykrajování tvarů 

můţeme pouţít 

vykrajovátka na 

cukroví.

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
Snímek 8 
 

Místo  můţeme vyuţít i chléb

8

 
 

 



 
Snímek 9 
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http://foto.dama.cz/foto.php?f=256828

http://conovehonakopci.cz/?cat=262&paged=2

http://www.mimibazar.cz/rodinne_fotografie.php?album=110008

http://www.zsospe.cz/skolni-druzina.php?id=5&rok=2009-2010

http://prezituvianoce.wbl.sk/Chlebove-Ozdoby.html
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Ošetřování květin, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Pěstování rostlin

• Květiny si můţeme zakoupit v obchodě a 

pečovat o ně.

• Další moţností jak získat novou květinu je ta,

ţe si ji: vysejeme (semena)

rozmnoţíme (části rostlin).

• Nejvhodnějším obdobím pro výsev nebo 

rozmnoţování je jaro. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Setí (výsev) rostlin

• Při výsevu kupovaných semen se řídíme 

instrukcemi, které jsou uvedeny na zakoupeném 

zboţí.

• Semínka vyséváme do květináčů, truhlíků nebo 

volně na záhonky.

• Semínka vyséváme řídce, lehce je přitlačíme a 

celý povrch zakryjeme tenkou vrstvou zeminy. 

• Po vzejití rostliny, pro výsadbu pouţijeme jen 

nejsilnější rostliny.

3
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Výsev rostlin

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Výsadba vzrostlé rostliny

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Rozmnoţování rostlin

• dělení

• odnoţe

• řízkování

• ţivorodé rostliny

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Dělení rostlin

• Trs rostlin po vyjmutí z 

půdy či květináče 

očistíme a rozdělíme na 

několik částí tak, aby 

kaţdá měla zachovanou 

část kořenů i listů. 

• Oddělit je můţeme ručně, 

noţem nebo rýčem, větší 

rány zasypeme drceným 

dřevěným uhlím 

7

 
 
Snímek 8 
 

Odnoţe

• Jedná se o dceřiné 

rostliny vytvářející se na 

bázi mateční rostliny. 

• Necháme je narůst do 

dostatečné velikosti, poté 

vyjmeme mateční rostlinu 

z půdy a odnoţ 

odlomíme nebo oddělíme 

ostrým noţem. Poté ji 

přesadíme do přiměřeně 

velkého květináče.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Řízkování
• Z připravené rostliny odřízneme řízek – u africké 
fialky je to list s řapíkem. Měl by být z kraje trsu a 
nepoškozený. 

• Ustřihneme čtverec papíru, poloţíme jej na hrdlo 
sklenice a upevníme gumičkou.

• Ostrou tuţkou uděláme do papíru dírku, tou 
prostrčíme stonek, lístek zůstane nad papírem. 
Pokud není stonek ve vodě, přilijte ji. 

• Po několika dnech se objeví malé kořínky, případně 
nové lístky. Pak můţeme zasadit rostlinku do 
květináče. 
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Snímek 10 
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Snímek 11 
 

Ţivorodé rostliny
• Na okrajích 

zduţnatělých 

sukulentních listů se 

vytvářejí kolonie 

rostlinek, s drobnými 

kořínky.

• Rostlinky postupně z 

listu odpadávají a 

zarůstají tak spodní 

část květináče.

11

 
 
Snímek 12 
 

Zalévání květin

• Mnoţství vody závisí na mnoha podmínkách: 
druh rostliny, roční období, teplo, vlhkost 
vzduchu,….

• Základní pravidla:

- neţ začneme pěstovat květinu, zjistíme 
si její potřeby pro zdárný růst

- všeobecně platí: je lepší zalévat častěji a 
méně, neţ hodně a naráz.

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Péče o květinky

• O kaţdou květinku se musíme pečlivě starat.

• Nestačí pouze zálivka, ale pravidelně rostlinu 

zbavujeme prachu (otíráme, sprchujeme).

• Rostliny také hnojíme a přesazujeme. 

O těchto činnostech si zjistíme podrobné informace v 

naučných knihách nebo na internetu. 

POZOR – KAŢDÁ ROSTLINKA JE JINÁ.

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://www.zivotnistyl.cz/clanky/zahrada/1301/jak-mnozit-pokojove-rostliny.html

http://www.letnicky.com/pouziti-letnicek-a-dvouletek/letnicky-k-vyzdobe-oken-a-balkonu/vysev-a-vysazeni-

kvetin

http://www.ceskestavby.cz/rok-na-zahrade/zima/unor

http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/169253/unor-je-cas-na-vysev-jarni-zeleniny-jak-oklamat-

prirodu.html

http://www.skalnicky.cz/Hepatica3.php

http://www.svet-bydleni.cz/nejnovejsi-clanky/kaktusy-pestovani-a-mnozeni.aspx

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=278 

http://www.sukulenty.estranky.cz/fotoalbum/nabizene-rostliny/bryophyllum-daigremontianum--madagaskar-

.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Přírodní materiály, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Sláma
• Je nejdostupnější přírodní materiál, který lze vyuţívat 

po celý rok.

• Slámu si musíme, pro některé techniky zpracování, 

zajistit před sklizní, kdy není mechanicky zpracována.

• Slámu je třeba zbavit olistění a odstříhat kolínka.

• Pokud je sláma jiţ suchá, musíme ji namočit, aby 

nepraskala. Ve vodě ji ovšem nesmíme nechat 

dlouhou dobu, aby nezhnědla nebo ne plesnivěla.

• Pokud chceme slámu vyuţít k lepení, tak vlhké stéblo 

podélně rozřízneme.

2

 



 

Snímek 3 

 

Techniky zpracování slámy

Svazování: výroba došek či povřísel

Splétání: výroba ošatek a různých misek

Pletení: prostorové pletence nebo plošné tvary

Navlékání: výroba ozdobných řetězů či prostorových 

ozdob

Lepení: při zdobení velikonočních vajíček a plošných 

ozdob

3
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4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

5

 

 

Snímek 6 

 

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Makovice

• Výroba dekorativních 

předmětů (figurky, 

zvonečky, košíčky).

• Sběr se provádí před 

sklizní.

• Uchování na suchém 

místě, zavěšené v prostoru.

• Makovice lze kombinovat s 

textilem nebo natírat 

barvou.

7

 

 

Snímek 8 

 

Kukuřičné šustí
• Jsou listy, které obalují klasy 

kukuřice.

• Sběr probíhá před 

mechanickou sklizní.

• Listy z klasu oloupeme  a 

usušíme. 

• Před zpracováním usušené 

listy namočíme a pracujeme 

s nimi jako s papírem. 

• Můţeme vytvářet rozličné 

figurky, postavičky či zvířátka 

nebo jiné dekorativní 

předměty. 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Vlašské ořechy
• Ořechy se vyuţívaly a 

vyuţívají řadu let ke zdobení 

vánočních stromečků a na 

výrobu zvykoslovných  

dekorativních předmětů.

• Pouţíváme neporušené 

suché ořechy nebo jejich části 

– ořechové skořápky

• Ořechy  můţeme obalovat, 

natírat či kombinovat s jinými 

materiály.

• Ze skořápek vyrábíme rozličné 

figury či dětské hračky 

(košíčky, postýlky, vozíčky,..).

9

 

 

Snímek 10 

 

Šišky
• Vyuţíváme na  výrobu ozdob a 

dekorativních předmětů 

• vyuţíváme především borové 

nebo modřínové  šišky, které 

mají po vyschnutí pěkný tvar.  

• Z jednotlivých šišek můţeme 

vytvářet rozličné figurky 

(panenky, čarodějnice).

• Šišky  můţeme nabarvit a 

zavěsit na větvičky ve svém 

původním tvaru. 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Ţaludy, kaštany

• Tento materiál vyuţíváme 

většinou  ihned po jeho 

dozrání k výrobě rozličných 

postaviček a figurek. 

• Suché plody, především 

ţaludy, můţeme vyuţít jako 

hlavičky k vyráběným 

figurkám z přírodních 

materiálů.

11

 

 

Snímek 12 

 

Dřevěné hobliny
• Jedná se o tenké prouţky ze 

dřeva, které se kroutí do 
spirály jako slupka při 
okrajování jablka.

• Dřevěné hobliny si sami 
nevyrobíme. Musíme poţádat 
šikovného truhláře, který nám 
ručním hoblíkem tento materiál 
připraví. 

• Hobliny  můţeme stříhat a 
lepit. Snadněji se pracuje 
s navlhčenými hoblinami 
(nepraskají). 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Dřevěné piliny

• Jemné i hrubší piliny je 

moţné pouţít k dekoraci 

rozličných  předmětů.    

• Předměty   potřeme 

lepidlem a obalíme 

v pilinách.

13

 

 

Snímek 14 

 

Proutí

• Proutí patří mezi 

materiály, který naši 

předci hojně vyuţívali 

v praktickém ţivotě,

ať uţ se jednalo o  

výrobu uţitkových  

předmětů (koše, 

ošatky), nebo              

o  stavbu obydlí. 

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Proutí
• Nejvíce vyuţívaná je asi košíkářská vrba.

• Sběr vrbového proutí probíhá v zimě, kdy v prutech není ještě míza. 

• Nejlépe se pracuje s jednoročními výhonky. S těmito pruty je moţné 
okamţitě pracovat.

• Proutí můţeme také loupat. Před tímto úkonem je třeba vrbové 
proutí povařit ve vodě a po vyndání z vody (ještě teplé) oloupat. 
Oloupané proutky je třeba ihned zpracovat. 

• Při práci s dětmi vyuţíváme proutí na výrobu pomlázek, píšťalek 
nebo dekorativních předmětů.

 

 

Snímek 16 

 

Jezerní sítina

• Na zdobení velikonočních 

vajíček můţeme pouţít duţinu 

z jezerní sítiny. Získáme ji tak, 

ţe stvoly rostlinky od spodní 

části nařízneme a nehtem 

nebo také sirkou vytlačíme. 

Vytlačená duţina je velice 

křehká a  má podobu 

provázku, který můţeme různě 

stáčet a nalepovat na 

obarvená vajíčka tmavší barvy.
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Snímek 17 

 

Lýko

• Přírodní lýko lze  

zakoupit v obchodech. 

• Tento materiál je moţné 

vyuţít k pletení copánků, 

které můţeme sešívat do 

rozličných tvarů. 

• Dále se dají  lýkem 

dozdobit výrobky 

z přírodního materiálu.

 

 

Snímek 18 

 

Korek

• Na výrobu rozličných 
ozdob pouţíváme 
korkové zátky

• Tento materiál  je moţné 
řezat, lepit, vpichovat do 
něj špendlíky 

• Jiné výrobky je moţné 
vystřihovat 
z dekorativního korku, 
který slouţí k zateplení  
nebo dekoraci zdí. 

 

 

 



 

Snímek 19 

 

Včelí vosk
• materiál můţeme pouţít na 

výrobu vánočních ozdobiček 
nebo svíček.    

• Je moţné vyuţít včelí plást, ze 
kterého můţeme vykrajovat 
vánočními formičkami rozličné 
tvary. 

• Z včelích plástů je moţné 
vytvářet i svíčky. 

• Rozehřátý včelí vosk můţeme 
také  lít do připraveních 
formiček, a vytvářet tak 
ozdoby jinou technikou. 

• Rozehřátý vosk se dále 
vyuţívá i  při zdobení 
velikonočních vajíček. 

 

 

Snímek 20 

 

Odkazy:

http://www.skoly.cz

http://www.amagro.com/novinky.html

http://cms.tvujdum.cz/
http://www.mesto-bohumin.cz/data/foto_clanek/007364_1.jpg

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_553/12887715111z5Jgo.jpg

http://files.brikety.net

http://b.wz.cz/upload/v/vrbove-stavby

http://vodnisvet.net/foto/nabidka/rostliny/mini/mini_sitinina_jezerni.png

http://www.canea.cz/webdata/0000000430_03.jpg

http://www.jhmed.wz.cz/image/mezisteny.gif

http://inenaso.pise.cz/44107-sloni-kameny.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvest_Hay_Bales_in_SH.jpg

http://www.vcelky.cz/vyplne-03-stebla-slamy.htm
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Samotvrdnoucí hmota, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Samotvrdnoucí hmota

• Modelovací hmota, na vzduchu tvrdnoucí, je 

výbornou náhraţkou keramické hlíny, pokud 

nemáme keramickou pec.

• Hmotu je moţné tvarovat přímo rukama nebo 

modelovacími nástroji z různých materiálů.  

• Výrobek je moţné dodatečně dotvarovat, ale 

také dále ozdobovat. 
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Snímek 3 

 

Materiál a pomůcky

• Samotvrdnoucí hmota

• nůţky 

• tvrdá čtvrtka (krabice od čočky, sušenek, rýţe ...)

• příborový nůţ

• váleček na těsto (nebo skleněná láhev)

• mikrotenové sáčky

• luštěniny, rýţe, zrnka kávy 

• mašličky, provázek

• špejle, párátka

• miska s vodou

• štětec .

3
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Pomůcky

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Výběr hmoty

• Na trhu je řada 

druhů rozličných 

samotvrdnoucích

hmot, proto se 

často řídíme cenou 

nebo 

doporučením.
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Snímek 7 

 

Jak postupovat

• Na igelitu rozválíme 

kus propracované 

samotrvrdnoucí

hmoty 

(síla 3 - 5 mm). Je 

dobré vyvalovat 

přes mikrotenový 

sáček, aby se 

hmota nelepila na 

váleček.

7

 

 

Snímek 8 

 

Vyuţití formiček

• Z rozválené hmoty 
můţeme vykrajovat  
tvary pomocí 
formiček. 

• Pokud nemáme 
formičky, postačí 
příborový nůţ, kterým 
vyřízneme 
poţadovaný tvar 
ozdoby (lepší je 
udělat si dopředu 
šablony z tvrdého 
papíru). 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Další postupy
• Z hmoty můţeme 

odtrhnout  kousky a 

vytvořit rozličné tvary 

(kuličky, oválky,..). 

• Pokud se hmota bude 

drolit, postačí navlhčit si 

ruce. Hmota bude 

mazlavější a bude se s 

ní lépe pracovat.

9
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Zdobení

• Vyuţijeme různá brčka, 

hřebínky, špejle, 

párátka, ale i listy či 

materiály s různými 

strukturami na povrchu.

• Otiskujeme, dlabeme, 

vytlačujeme, kaţdý 

podle své fantazie.

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

• Na polotovar můţeme lepit na další doplňky (třeba 
oči, mašle, ploutvičky nebo jenom nahodile pokládat 
tenké ţíţalky).

• Plochy z hmoty, které chcete k sobě lepit, nejdříve  
zdrsníme párátkem a pak potřete vodou či  zředěnou 
hmotou (kašovitá konzistence).

• Hezky vypadá zdobení různobarevnou čočkou, 
kukuřicí, slunečnicovými a dýňovými semínky, rýţí 
nebo těstovinami. Můţeme pouţít i různé korálky či 
flitry.
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Snímek 14 
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Snímek 15 

 

Dokončovací práce

• Kdyţ hmota ztvrdne, můţeme svá  dílka namalovat, 

nalakovat, vyleštit, případně ořezat.

• Po úplném uschnutí a ztvrdnutí můţeme provléknout 

provázek nebo barevnou bavlnku a udělat očko na 

zavěšení.

• Pozor!

Otvory na zavěšení musíme vytvořit dříve, neţ hmota 

ztvrdne.
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Odkazy:

http://www.vytvarka.eu/vanoce/keram_oz.htm

http://tocomebavi.blog.cz/0908

http://helena-liskova.blog.cz/galerie/samotvrdnouci-hmota/obrazek/74481329

http://www.fler.cz/node/3121

http://omrej.blog.cz/1009/snecci

http://murkaeva.blog.cz/0902/domaci-tvoreni

http://jovi-czech.cz/produkty/modelovani/253856-samotvrdnuca-hmota-403582.html

http://www.tvorivyamos.cz

http://www.vytvarnetechniky.cz/vanocni_dekorace/keramicka-hmota

http://www.zlobidlo.cz/tvoreni/koralky-ze-samotvdnouci-hmoty

http://www.vytvarny-kurz.cz/fotogalerie/keramika-a-modelovani/
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Slané těsto, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Materiál na výrobu slaného těsta

• 2 šálky hladké pšeničné mouky  /asi 200g / 

• 1 šálek soli /asi 200g /

• ¾ šálku vody /asi 125 ml /

• Pruţnost zajistíme přidáním:

1-2 lţiček oleje

nebo lepidla /Herkules/,

případně lepidla na tapety těsto 

2
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Zpracování těsta

Hotové těsto se nesmí lepit. 

Na zkoušku ukrojíme kousek 

těsta, dobře prohněteme a 

zkusíme vyválet tenký

váleček - pokud se nedrolí, je

těsto správné konzistence. 

Vloţíme jej do sáčku a 

necháme asi 3 hodiny 

odpočinout.

Pro přímou práci si vţdy 

odkrojím pouze kousek těsta,

aby nám zbytek neosychal.
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Technika zpracování - vykrajování

Těsto vyválíme 

na pomoučněné podloţce

válečkem, poté 

vykrajujeme pomocí 

formiček na cukroví nebo 

perníky. 

Výška vyváleného těsta má 

být asi 5 mm.
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Technika zpracování - modelování

S těstem je moţné 

pracovat jako

s modelovací hmotou. 

Vyvalovat válečky, 

které se spletou 

do rozličných tvarů 

nebo tvořit rozličné 

figurky.

 

 

Snímek 6 

 

Příprava před  sušením

Vykrojené výrobky 

poloţíme  na pečící plech. 

Pod výrobky je vhodné dát 

pečící papír.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Moţnosti zpracování těsta.

 

 

Snímek 8 

 

Pouţívané pomůcky a zdobítka

• Zdobíme zrnky pepře nebo jiným kořením, 

kuličkami z těsta, stříháním , vtlačováním.

Aby nám kousky těsta drţely pohromadě 

potíráme je před slepením trochu vodou. 

• Jako pomůcky pouţíváme vykrajovátka na 

perníčky, nůţ, párátka, do těsta můţeme 

otlačovat různé předměty nebo těsto stříhat 

nůţkami.

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Sušení výrobků
Hotové výrobky je moţné sušit volně na vzduchu, pak 
teprve zapéct při teplotě150-200 C, pro dosaţení 
tmavšího odstínu.

Pokud nechceme čekat několik dní neţ nám výtvory 
uschnou na vzduchu, musíme je předsušit v troubě –
na kaţdého ½ cm tloušťky těsta je potřeba 1 hodina 
Při pečení při tepolotě 50-75 C. 

Začínáme sušit s pootevřenými dvířky, aby se nám
na  výrobcích neudělaly bubliny.

 

 

Snímek 10 

 

Konečná úprava

Krásný odstín dostane výrobek, který před zapečením 

potřeme rozšlehaným vajíčkem.

Pokud jsme nepouţili vajíčko, můţeme vychladnou

dekoraci přelakovat z obou stran bezbarvým lakem. 

Hotové výrobky nejsou vhodné pro umístění ve vlhkém 

prostředí ( venku na adventním věnci), protoţe 

sůl natahuje vlhkost a výrobek se časem rozpadne. 

Předejít tomu můţeme důkladným přelakováním, 

například lodním lakem.
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Odkazy:
http://prima-receptar.cz/dekorace-ze-slaneho-testa/

http://www.ekovychovalk.cz/cs/zpravy-z-akci/markvarticky-kaprik-ll.html

http://www.ddmbystrice.cz/galerie/testo2011/
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Řetězy ze slámy, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Řetězy ze slámy

Mezi nejjednodušší  výrobky ze slámy patří 

řetězy, které vytváříme z kousků slámy. 

Tyto slámové ozdoby je moţné vyuţít 

k podzimní dekoraci, na různá líta, ale především

jako ozdoby na vánoční stromeček. 

2

 

 



 

Snímek 3 

 

Pouţitý materiál:

• kousky slámy

• reţná nit nebo bavlnka

• stuţka

• přírodniny (jeřabiny, 

šípky)

• delší jehla

 

 

Snímek 4 

 

Úprava slámy

• stébla slámy si musíme 

zajistit ještě před sklizní, 

kdy není mechanicky 

zpracovaná (kombajnem)

• slámu zbavíme olistění, 

stébel a usušíme

• sláma se můţe nechat 

nejdříve uschnou a pak 

očistit

 

 

 



 

Snímek 5 

 

• upravenou, očištěnou 

slámu si můţeme 

uschovat i  několik let

• před přímým 

zpracováním musíme 

slámu namočit, poté 

změkne

• změknutí slámy 

urychlíme v teplé vodě

 

 

 

Snímek 6 

 

Navlékání stébel

• kousky slámy je moţné 

navlékat na nit příčně i 

podélně 

• slámu  můţeme  doplnit 

ústřiţky barevné 

(červené) pentle 

• je moţné vyuţít i 

přírodniny, které se 

slámou kontrastují.. 
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Sloţitější motivy 

 

 

 

Snímek 8 

 

8

. 
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9

. 
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Vyuţití materiálu (slámy)
• Vhodné:

Pšenice – větší průměr, 
celkem dlouhé stéblo.

Ţito – dlouhé, tenké 
stéblo.

• Nevhodné

Ječmen a oves – krátká 
stébla.
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Odkazy:

http://azdekor.cz/files/products/stebla_slamy.jpg

www.ckrumlov.info/img/

http://www.danielakocian.estranky.cz/img/picture/294/pa285176.jpg

www.stockphotos.cz/image.php?img

http://www.mamaaja.cz/mamaajaUserFilesCZ/Image/2010/sipky.jpg
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Výrobky z ruliček od toaletních papírů - 2. ročník

Mgr. Jana Pěnkavová

 

 

Snímek 2 

 

Výrobky z ruliček od toaletního 

papíru

2

 

 



 

Snímek 3 

 

3

• Téměř ze všech věcí se dá něco vyrobit.

• I z tak obyčejných věcí, jako jsou ruličky od 

toaletního papíru.

• Postačí jen trocha fantazie a šikovné ruce.

 

 

Snímek 4 

 

Potřebné pomůcky

Na většinu výrobků budeme potřebovat:

• ruličky od toaletního papíru,

• nůţky,

• lepidlo,

• barvy,

• barevné papíry,

• vatu.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

5

Dříve neţ začneme

• Nejdříve si rozmyslete, 

co chcete vyrábět.

• Připravte si potřebný 

materiál.

• Nakreslete si plánek 

výrobku.

• Pracujte pomalu a 

pečlivě.

 

 

Snímek 6 

 

Jak pracujeme

• Jednotlivé části je třeba nejdříve nabarvit nebo polepit 

barevným papírem.

• Ruličky můţeme k sobě slepovat lepidlem nebo tavnou 

pistolí ( to pouze dospělí), svazovat provázkem, nebo 

sešít sešívačkou.

• Drobné části přilepujeme.

• Na závěr můţeme výrobek dokreslit, nebo domalovat 

6
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Co budete vyrábět?

Inspiraci můţete získat zde.

Rozkvetlá zahrada

• Pro zjednodušení 

práce můţete k 

přilepení (z vnitřní 

strany) pouţít izolepu. 

7
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8

Moře
• Na čtvrtku nalepte roličky.

• Přes ně přelepte 
připravený, nabarvený 
papír (moře). 

• Dále přilepte mořské 
ţivočichy (vyrobené či 
zakoupené).

• Počkejte aţ jednotlivé díly 
zaschnou,aby nedošlo k 
poškození výrobku
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9

Co létá jezdí a pluje

 

 

Snímek 10 

 

10
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11

Chcete raději vyrábět zvířátka?

 

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

Rozličné stavby

 

 

Snímek 14 

 

14

Vyuţití šablon

 

 

 



 

Snímek 15 

 

15
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A pamatujte

16
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Odkazy:

http://www.mujplan.cz/postupy/zahrada/vyroba-sadbovace/

http://www.fler.cz/blog/laska-maminek-radost-deti

http://www.monajda.estranky.cz/fotoalbum/velikonoce-a-jaro/

http://klabeceda.blog.cz/1103/diy-podle-weheartit-com

http://klubrybicka.blog.cz/1004

http://sk.detske-hry.com/zviratka-z-rulicek-12525.htm 

http://www.fler.cz/blog/barvinek

http://picasaweb.google.com/ALBUMSTRAWBERRY/ReciclarYDecorar#5041197627907245762 

http://www.predskolaci.cz/?p=4299 

http://www.monajda.estranky.cz/fotoalbum/velikonoce-a-jaro/kytky-z-rulicek-od-toaletniho-papiru/01.kytky-z-toaletnich-

rulicek.html

http://www.pride.estranky.cz/clanky/aktuality/adventni-kalendar.html

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=1538393

http://www.tvorive.estranky.cz/fotoalbum/papir/zvlnene-more/01.html

17http://klubrybicka.blog.cz/1004
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Přírodní materiály, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Sláma
• Je nejdostupnější přírodní materiál, který lze vyuţívat 

po celý rok

• Slámu si musíme, pro některé techniky zpracování, 

zajistit před sklizní, kdy není mechanicky zpracována

• Slámu je třeba zbavit olistění a odstříhání kolínek

• Pokud je sláma jiţ suchá, musíme ji namočit, aby 

nepraskala. Ve vodě ji ovšem nesmíme nechat 

dlouhou dobu, aby nezhnědla nebo ne plesnivěla.

• Pokud chceme slámu vyuţít k lepení, tak vlhké stéblo 

podélně rozřízneme

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Techniky zpracování slámy

Svazování: výroba došek či povřísel

Splétání: výroba ošatek a různých misek

Pletení: prostorové pletence nebo plošné tvary

Navlékání: výroba ozdobných řetězů či prostorových 

ozdob

Lepení: při zdobení velikonočních vajíček a plošných 

ozdob

3
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4
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5
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6
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Makovice

• Výroba dekorativních 

předmětů (figurky, 

zvonečky, dkošíčky)

• Sběr se provádí před 

sklizní

• Uchování na suchém 

místě, zavěšené v prostoru

• Makovice lze kombinovat s 

textilem nebo natírat 

barvou

7

 

 

Snímek 8 

 

Kukuřičné šustí
• Jsou listy, které obalují klasy 

kukuřice.

• Sběr probíhá před 

mechanickou sklizní.

• Listy z klasu oloupeme  a 

usušíme 

• Před zpracováním usušené 

listy namočíme a pracujeme 

s nimi jako s papírem. 

• Můţeme vytvářet rozličné 

figurky, postavičky či zvířátka 

nebo jiné dekorativní 

předměty. 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Vlašské ořechy
• Ořechy se vyuţívaly a 

vyuţívají řadu let ke zdobení 

vánočních stromečků a na 

výrobu zvykoslovných  

dekorativních předmětů.

• Pouţíváme neporušené 

suché ořechy nebo jejich části 

– ořechové skořápky

• Ořechy  můţeme obalovat, 

natírat či kombinovat s jinými 

materiály.

• ze skořápek vyrábíme rozličné 

figury či dětské hračky 

(košíčky, postýlky, vozíčky,..).

9

 

Snímek 10 

 

Šišky
• Vyuţíváme na  výrobu ozdob a 

dekorativních předmětů 

• vyuţíváme především borové 

nebo modřínové  šišky, které 

mají po vyschnutí pěkný tvar.  

• Z jednotlivých šišek můţeme 

vytvářet rozličné figurky 

(panenky, čarodějnice), 

• Šišky  můţeme nabarvit a 

zavěsit na větvičky ve svém 

původním tvaru. 

10
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Ţaludy, kaštany

• Tento materiál vyuţíváme 

většinou  ihned po jeho 

dozrání k výrobě rozličných 

postaviček a figurek. 

• Suché plody, především 

ţaludy, můţeme vyuţít jako 

hlavičky k vyráběným 

figurkám z přírodních 

materiálů.

11

 

Snímek 12 

 

Dřevěné hobliny
• Jedná se o tenké prouţky ze 

dřeva, které se kroutí do 
spirály jako slupka při 
okrajování jablka.

• Dřevěné hobliny si sami 
nevyrobíme. Musíme poţádat 
šikovného truhláře, který nám 
ručním hoblíkem tento materiál 
připraví. 

• Hobliny  můţeme stříhat a 
lepit. Snadněji se pracuje 
s navlhčenými hoblinami 
(nepraskají). 

12
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Dřevěné piliny

• Jemné i hrubší piliny je 

moţné pouţít k dekoraci 

rozličných  předmětů.    

• Předměty   potřeme 

lepidlem a obalíme 

v pilinách.

13
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Proutí

• Proutí patří mezi 

materiály, který naši 

předci hojně vyuţívali 

v praktickém ţivotě,

ať uţ se jednalo o  

výrobu uţitkových  

předmětů (koše, 

ošatky), nebo              

o  stavbu obydlí. 

14
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Proutí
• Nejvíce vyuţívaná je asi košíkářská vrba.

• Sběr vrbového proutí probíhá v zimě, kdy v prutech není ještě míza. 

• Nejlépe se pracuje s jednoročními výhonky. S těmito pruty je moţné 
okamţitě pracovat.

• Proutí můţeme také loupat. Před tímto úkonem je třeba vrbové 
proutí povařit ve vodě a po vyndání z vody (ještě teplé) oloupat. 
Oloupané proutky je třeba ihned zpracovat. 

• Při práci s dětmi vyuţíváme proutí na výrobu pomlázek, píšťalek 
nebo dekorativních předmětů.

 

 

Snímek 16 

 

Jezerní sítina

• Na zdobení velikonočních 

vajíček můţeme pouţít duţinu 

z jezerní sítiny. Získáme ji tak, 

ţe stvoly rostlinky od spodní 

části nařízneme a nehtem 

nebo také sirkou vytlačíme. 

Vytlačená duţina je velice 

křehká a  má podobu 

provázku, který můţeme různě 

stáčet a nalepovat na 

obarvená vajíčka tmavší barvy.
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Lýko

• Přírodní lýko lze  

zakoupit v obchodech. 

• Tento materiál je moţné 

vyuţít k pletení copánků, 

které můţeme sešívat do 

rozličných tvarů. 

• Dále se dají  lýkem 

dozdobit výrobky 

z přírodního materiálu.
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Korek

• Na výrobu rozličných 
ozdob pouţíváme 
korkové zátky

• Tento materiál  je moţné 
řezat, lepit, vpichovat do 
něj špendlíky 

• Jiné výrobky je moţné 
vystřihovat 
z dekorativního korku, 
který slouţí k zateplení  
nebo dekoraci zdí. 
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Včelí vosk
• materiál můţeme pouţít na 

výrobu vánočních ozdobiček 
nebo svíček.    

• Je moţné vyuţít včelí plást, ze 
kterého můţeme vykrajovat 
vánočními formičkami rozličné 
tvary. 

• Z včelích plástů je moţné 
vytvářet i svíčky. 

• Rozehřátý včelí vosk můţeme 
také  lít do připraveních 
formiček, a vytvářet tak 
ozdoby jinou technikou. 

• Rozehřátý vosk se dále 
vyuţívá i  při zdobení 
velikonočních vajíček. 
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Odkazy:

http://www.skoly.cz

http://www.amagro.com/novinky.html

http://cms.tvujdum.cz/
http://www.mesto-bohumin.cz/data/foto_clanek/007364_1.jpg

http://thumbs.dreamstime.com/thumb_553/12887715111z5Jgo.jpg

http://files.brikety.net

http://b.wz.cz/upload/v/vrbove-stavby

http://vodnisvet.net/foto/nabidka/rostliny/mini/mini_sitinina_jezerni.png

http://www.canea.cz/webdata/0000000430_03.jpg

http://www.jhmed.wz.cz/image/mezisteny.gif

http://inenaso.pise.cz/44107-sloni-kameny.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvest_Hay_Bales_in_SH.jpg

http://www.vcelky.cz/vyplne-03-stebla-slamy.htm
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Bramborová tiskátka – 1.- 5. ročník

Mgr. Jana Soperová

 

 

Snímek 2 

 

Bramborová  tiskátka

• Jak uţ název napovídá, jedná se o tiskátka z brambor.

• Co budeme potřebovat:

- brambory,

- vykrajovátka na perníčky, 

- nůţ, 

- fix nebo tuţku,

- barvu (prstová, temperová, na textil),

- štětec,

- materiál, na který budeme tisknout.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pracovní postup

● Bramboru rozřízneme na polovinu.

● Rozkrojenou bramboru osušíme ubrouskem.

● Fixem předkreslíme tvar, který chceme tisknout. Pro 

začátek volíme jednoduché tvary.

● Noţem vykrojíme předkreslený tvar.

● Ořeţeme nepotřebné části tak, aby tvar plasticky 

vystupoval.

● A tiskátko je hotové.

 

 

Snímek 4 

 

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

5

 

 

Snímek 6 

 

● Tiskátko natřeme 

barvou ( můţeme 

pouţít hustší 

prstové nebo 

temperové 

barvy).

● Při tisku na látku 

pouţijeme barvy 

na textil.

● Před kaţdým 

tištěním nátěr 

opakujeme.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Barvu je moţné z tuby vytlačit na podloţku a „namáčet“ 

tiskátko přímo na podloţce.

Tento postup je vhodný, kdyţ chceme pouţít vícebarevný 

tisk.

7

 

 

Snímek 8 

 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Kdyţ chceme mít tiskátko rychle, můţeme pouţít 

vykrajovátka na perníčky nebo  vánoční cukroví.

 

 

Snímek 10 

 

10

• Při tisknutí 

pracujeme s 

fantazií, mezi 

otisky můţeme 

nechat prostostor

na domalování 

dalšího motivu.

• Pokud tiskneme 

na látku, je moţné 

pouţít konturu 

nebo fix. 

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

• Pro výrobu 
ozdobného 
balicího papíru 
pouţijeme 
obyčejný balicí 
papír (prodává se 
většinou v béţové 
barvě) a ten 
barevně 
potiskneme. 
Stejným způsobem 
si můţeme vyrobit i 
originální obal na 
knihu.

 

 

Snímek 12 

 

12

Tiskátka můţeme pouţít i na připravenou šablonu, kterou 

můţeme dále dozdobit (v tomto případě látkou).

 

 

 



 

Snímek 13 

 

28.1.2012

TAK AŤ SE VÁM PRÁCE PODAŘÍ

 

 

 

Snímek 14 

 

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Odkazy:

http://in-my-own.blog.cz/1104/oprava-sesitu-s-vystrizenymi-stranami-bramborove-razitko

http://www.poddracimkamenem.cz/blog/default%2Cmonth%2C2009-11.aspx

http://zena-in.cz/kategorie/foto-domov/album/2912

http://seaaboutme.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

http://www.fler.cz/blog/vytvorte-si-podzimni-ubrus-s-sipky

http://www.jitkakulovana.estranky.cz/fotoalbum/ukazky-praci---sesty-rocnik/bramborova-tiskatka/img_6481.html

http://www.moje-rodina.cz/soutez-tvoreni-s-alchitou/jablickovy-kompot

http://otiskprstu.blog.cz/1012/destnik 

http://alik.idnes.cz/tiskatka-z-brambor-originalni-a-rychle-hotova-foi-/alik-alikoviny.asp?c=A110331_233911_alik-alikoviny_mrk 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Bramboroví panáčci – 1. – 3. ročník

Mgr. Jana Soperová

 

 

Snímek 2 

 

KDYŢ SE ŘEKNE BRAMBORA

Představíme si 

většinou dobrý 

oběd.

Můţeme si vybavit 

ne příliš pěknou 

zeleninu, která není 

zajímavá barvou 

ani tvarem.

2

 



 

 

Snímek 3 

 

3

Ale co se stane, kdyţ vezmeme bramboru,

přidají se naše šikovné ruce a trocha fantazie?

 

 

Snímek 4 

 

JEŠTĚ NEŢ  ZAČNEME

● Musíme si rozmyslet, co chceme vyrábět.

● Připravit si dostatečné mnoţství brambor, aby 

bylo z čeho tvořit.

● Hodí se i přírodniny ( šípky, jeřabiny, šišky, listy, 

dřívka....).

● Nesmíme zapomenout na špejle, párátka, noţík, 

vykrajovátka a barvy.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

A TEĎ HURÁ DO PRÁCE

5

 

 

Snímek 6 

 

Bramboroví panáčci

● Nejdříve si bramboru dobře prohlédneme a 

rozmyslíme si, čemu se podobá.

● Pomocí špejlí a párátek spojujeme k  jednotlivé 

díly k sobě.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Teď uţ jen dozdobit brambory

7

 

 

Snímek 8 

 

Oči, pusu a nos 

můţeme vyrobit

z šípků a z jeřabin.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

Vlasy vyrobíme z 

trávy, mechu, 

větviček buxusu, 

listů, skořápek a 

dalšího přírodního 

materiálu.

Ruce a nohy ze 

špejlí, párátek a 

klacíků.

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

 

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

 

 

Snímek 14 

 

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

15

 

 

Snímek 16 

 

Odkazy:

http://vcelickyhudcova.webnode.cz/news/tvoreni-brambor-a

http://www.novinky.cz/koktejl/156153-obri-brambora-vazici-pres-11-kilo-vyrostla-v-libanonu.html

http://www.novinky.cz/koktejl/156153-obri-brambora-vazici-pres-11-kilo-vyrostla-v-libanonu.html

http://www.spolcs.cz/view.php?cisloclanku=2008120006

http://www.dreveny-nabytek.cz/detail/13193-spejle-uzenarske

http://kancelarskykatalog.cz/29036-paratka.html

http://www.naturfoto.cz/sipek-fotografie-1104.html

http://veruneecka.blog.cz/1009/jerabiny

http://www.zbroj.info/rozdelavani-ohne-kresanim

http://nature.hyperlink.cz/sochova.htm

http://az.co.cz/myszoo/micromys/micromys.html
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Zvířátka z kaštanů – 2. – 5. ročník

Mgr. Jana Soperová

 

 

Snímek 2 

 

Výrobky z kaštanů

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Základní pomůcky

• Kaštany  

• Na podzimní vycházce 

nasbírejte nepoškozené 

kaštany různých 

velikostí

• Hřebík

• Noţík, nůţky

• Špejle 

• Barevné přírodniny

• Šípky, jeřabiny, slupky z 

kaštanů

3

 

 

Snímek 4 

 

Nejdřív si rozmyslete co budete 

vyrábět

• Výrobky si můţeme 

předem nakreslit

• Podle plánku se nám 

bude snadněji 

pracovat

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Pracovní postup

• Do kaštanů 

navrtáme 

hřebíkem otvor.

• Musíme 

pracovat 

opatrně.

5

 

 

Snímek 6 

 

6

Pro snadnější 

práci můţeme 

pouţít vrták na 

kaštany s kterým 

je práce 

bezpečnější a 

rychlejší.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

7

Do otvorů v kaštanech vsuneme různě dlouhé 

špejle, kterými k sobě spojíme jednotlivé části 

výrobku. Špejle musíme seříznou do špičky. 

Můţeme pouţít i párátka.

 

 

Snímek 8 

 

A teď rychle do práce

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

 

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Tak ať se vám práce podaří.

13

 

 

Snímek 14 

 

Odkazy:

http://www.krasnybyt.cz/-/dekorace-do-bytu/-/kastany-zelene-set-10ks--asa-selection--

deko/23695.html

http://www.dreveny-nabytek.cz/detail/13193-spejle-uzenarske

ttp://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009030027

http://veruneecka.blog.cz/1009/figurky-z-kastanu

http://www.teepek.cz/pro-radce/rukodelky/4121-kouzleni-s-kastany/

http://www.zs-sokolov.cz/archiv08-09/10_08.htm

http://www.predskolaci.cz/?p=7304

http://www.wahlgrenis.cz/clanek.php?rubrika=4&id=53

http://www.i-creative.cz/2010/09/19/figurky-panacci-zviratka-z-kastanu/

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009030027

http://www.ceskyhacek.cz/zbozi/30101-1.jpg
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