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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Stojánky na velikonoční vajíčka, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Stojánky na vajíčka

• Stojánky na velikonoční vajíčka můţeme vyrobit 

z tvrdého papíru nebo vyuţít rozličné předměty 

odpovídající velikostí. 

• Nejvíce se však pro dětskou tvorbu osvědčily 

roličky od toaletního papíru nebo papírové 

krabičky (proloţky), v kterých se vajíčka 
prodávají.
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Snímek 3 
 

Vyuţití roliček od toaletního papíru

• Roličku od toaletního papíru 
zkrátíme asi na 5 cm, 
ustřihneme prouţek 
krepového papíru dlouhý 
tak, aby se nám ovinul 
kolem celé roličky. Široký asi 
8 cm.

• Tento prouţek papíru 
ovineme kolem ruličky a na 
konci přilepím lepidlem.  
Přečnívající krepový papír 
zahneme přes okraje dovnitř 
ruličky.

3

 
 
Snímek 4 
 

4

• Podle šablony si vystřihneme ze ţlutého tvrdého papíru 

kuřátko. 

• Z červeného papíru si vystřihneme kosočtverec, který 

kdyţ se přehne napůl, bude slouţit jako zobáček.

• Zobáček přilepíme na hlavičku, dokreslíme oči a celé 

kuřátko přilepíme k zadní straně roličky.

• Dále si vezmeme zelenou vlnitou lepenku a vystřihneme 

z ní palouček, na kterém bude kuřátko stát. 

• Ruličku s kuřátkem přilepíme k lepence.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Podobným způsobem 

můţeme vytvořit řadu 

stojánků na principu 

předešlého.

• Kuřátko nahradíme 

tulipánem, zajíčkem, 

slepičkou či jiným 

tvarem.  

 
 

 
Snímek 6 
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Snímek 7 
 

Proloţky na vajíčka
Jednoduchý postup: 

• Na jeden stojánek 
vystřihneme dva kusy 
kalíšků.

• Jeden s okraji a u 
druhého jen mističku. 
Slepíme k sobě, nejlépe 
tavnou pistolí. 

• Natřeme barvou a po 
zaschnutí ozdobíme.

• Stojánek lze vyuţít také 
jako stojan na dlouhou 
svíčku. 
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Snímek 8 
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Snímek 9 
 

Další vyuţití proloţek a lepenky
• Potřeby: ţlutá vlnitá lepenka, 

krabička na vajíčka, ţlutá 
barva, nůţky, lepidlo, červená 
barva

• Krabičku na vajíčka otočíme 
vzhůru nohama a odřízneme 
kalíšky, které si natřeme na 
ţluto. 

• Z vlnité lepenky vystřihneme 
"hvězdičku" na spodní díl. 
Oba díly slepíme  a 
dozdobíme stojánek červenou 
barvou. 
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Snímek 10 
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Snímek 11 
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Snímek 12 
 

Odkazy:

http://www.detskestranky.cz/clanek/954-vyrabime_stojanek_na_vajicko_kuratko.htm

http://www.mimibazar.cz/tisk_navodu.php?id=6734

http://www.inspiraceanapady.wz.cz/Stojaneknavajicka.html

http://www.bostik.co.za/crafts/easter/eggs-ceptional-easter-flowers

12

 
 

 



 

Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 

Název projektu Pojďte s námi 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 

Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím   ICT 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Název předmětu Pracovní činnosti 

Název vzdělávacího materiálu Stojánky na velikonoční vajíčka 

Autor Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

Datum vytvoření 15. 1. 2012 

Datum ověření 30. 3. 2012 

Formát přílohy na CD/DVD 

(PDF nebo PPT) 

PPT 

Počet listů/snímků 12 

Číslo v digitálním archívu 

školy 

MZ 4/ VY_32 

 

Anotace 

 
 

                                                                                                  JiroSedláčková/PČ/1./21 

Úroveň vzdělání (ročník) 1. – 5. 

Téma Stojánky na velikonoční vajíčka 

Žák bude umět - vytvořit papírovou dekoraci (stříhat, lepit) 

Časový rozsah 45 minut 

Formy použití -výklad a ukázky postupu práce 



 
 

VY_32_INOVACE_PČ_Jiro9_22 

 
Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Velikonoční zajíčci, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Velikonoční zajíček

• Mláďátka všeobecně náleţí symbolům Velikonoc. Je to 

proto, ţe představují znovuzrození Jeţíše Krista (tedy 

symbol zrození). 

• Velikonoční zajíček však přeci jen má poněkud jiný 

původ. V Česku jsou hlavními velikonočními symboly 

kuřátka, beránci,  pak následně i zajíčci. 

Symbolika velikonočního zajíčka

• Ve světě se ve spojení s velikonočním zajíčkem

traduje dětmi velice oblíbený zvyk vyhledání vajíček, 

které přináší právě velikonoční zajíček. Zní to 

nesmyslně, ţe – velikonoční zajíček nosící vajíčka, 

nicméně je tomu skutečně tak.
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Snímek 3 
 

3

• Zajíček představuje všeobecně symbol pro štěstí, či prchavý 

okamţik ţivota (Řecko, Egypt a Čína). 

Tradice velikonočního zajíčka

• Děti v různých zemích, nejvíce však v západní Evropě a 

Americe, den před Velikonočním pondělím, staví v domě, 

ale i na zahradě hnízda pro zajíčka.

• Velikonoční zajíček pak do těchto hnízd druhý den přináší 

velikonoční vajíčka. Je to ohromná zábava a legrace pro 

všechny malé děti, protoţe hnízda a vajíčka bývají různě 

zamaskována a vajíčka se nenalézají ve všech hnízdech. 

Rodiče dětem také chystají různá překvapení. Skryjí vajíčka 

i tam, kde by nečekali.

 
 
Snímek 4 
 

Kornoutky

• Z tvrdého barevného papíru 

vystřihneme kornoutek, ke 

kterému připevníme hlavičku a 

přilepíme pacičky.

• Je moţné hlavičku vytvořit přímo 

s kornoutkem.

• Pokud nemáme barevný papír, 

můţeme pouţít bílou čtvrtku, 

kterou pomalujeme.

• Do kornoutku můţeme vloţit 

„papírovou trávu“ a vajíčko.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Skládaný zajíček

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Šablona na skládaného zajíčka 

- vystřihneme, polepíme, nabarvíme ….

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Zajíčci z roliček od toaletního papíru

Co potřebujeme:

• Vodové nebo 

temperové barvy, 

• roličku z toaletního 

papíru, vajíčko 

(vyfouklé vajíčko nebo 

polystyrenové),

• špejli,

• barevné kousky 

papírů, 

• lepidlo

7

 
 
Snímek 8 
 

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 9 
 

Zajíček - krabička
• Velikonoční zajíček jako krabička pro koledníky, do níţ se 

strčí vajíčko i sladká odměna.

• Základ tvoří krabička od dţusu či mléka. 
• Z krabičky nejprve sloupneme vrchní hladkou vrstvu (dětem 

to většinou nejde – musí udělat dospělý). Poté krabičku 
pomalujeme barvami.

• Poté vystřihneme ouška, oči, tlamička a končetiny z 
barevných papírů (větší děti zvládnou samy).

• Děti si je dozdobí dle vlastní fantazie (drápky, fousky, atd.).
• Přední packy (ruce) se připevní sešívačkou ke krabičce 

(přičemţ se scvakne kousek přední a boční stěny. Noţičky 
nalepíme zespodu. Na zadeček přilepíme ocásek z vaty 
uválené do kuličky.

9

 
 

 
Snímek 10 
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Snímek 11 
 

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 12 
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Snímek 13 
 

Zajíčci z vlnité lepenky

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Dekorace na dřevěné kolíčky
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Snímek 15 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti 

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

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Papíroví motýli, 1- - 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Motýli

• Je jaro. Příroda se probouzí pomalu krok za 

krokem ze svého zimního spánku.

• Na mnoha trávnících rostou sněţenky. Pomalu 

se přidávají i další rostliny.

• Travnaté plochy se den za dnem víc a víc 

zelenají a na stromech se objevují první pupeny. 

• Mnohá zvířátka jiţ začínají pomýšlet nad 

potomstvem. Jiní se stejně jako medvědi teprve 

probouzejí ze zimního spánku. 

• A mezi tím vším začínají poletovat motýli.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Vystřihávaní motýli z papíru

• Základním pravidlem při 

vytváření motýlů je to, ţe 

levá i pravá strana je 

shodná (zrcadlově).

• Bez problémů tohoto efektu 

docílíme, kdyţ  si nákres 

bude vytvářet na přehnutý 

papír (viz obrázek).

3

 
 

 
Snímek 4 
 

Motýl na ruličce od toaletního papíru

• Z kartónu vystřihneme 

přiměřeně velký tvar křídel 

(podle  fantazie). 

• Na křídla nalepíme ozdobné 

motivy z barevného papíru. 

• Hotová křídla přilepíme k tělu 

(k roličce) a ohneme je mírně 

nahoru. 

• Nůţkami opatrně propíchneme 

vpředu vedle sebe dvě dírky 

na tykadla, provlékneme jimi 

drátek na čištění dýmek a 

ohněte do tvaru tykadel. 

• Motýlka můţeme i zavěsit do 

prostoru.
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Snímek 5 
 

Motýl na dřevěném kolíčku
Potřebný materiál: 

kolíček, čtvrtka,

barevné  papíry, nůţky, 

lepidlo, tuţka, včelařský 

drátek, korálky

• Na čtvrtku si předkreslíme 

motýla. Vystřihneme a slepíme 

dle vzoru. Dozdobíme 

barevným papírem

• Na drátek navlečeme korálek, 

umístíme ho do středu

• Oba konce drátku přehneme a 

zatočíme

• Tykadla přilepíme pod křídla a 

motýlka na dřevěný kolíček.

5

 
 
Snímek 6 
 

Skládaný motýl

• Potřebujeme: 

barevné papíry, 

nůţky, tuţku a 

lepidlo. 

• Postup: na barevné 

papíry nakreslíme 

motýly podle jedné 

šablony, vystřihneme 

je a slepíme k sobě. 

Je to jednoduché.
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Snímek 7 
 

Další nápady
Základem je motýl z bílé čtvrtky 

polepený barevným papírem.

Motýl poskládaný jako 

harmonika, z balícího papíru, 

nalepený na barevný papír.

7
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Motýl na proutku

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

• Materiál: několik proutků, mašličku, suchou květinu či jinou přírodní dekoraci, 

širokou papírovou mašli, malý kousek barevného papíru na tělíčko, tenký vázací 

drátek, kousek kokosového vlákna, zelený drátek na tykadla, tavnou pistoli a 

lepidlo. Barvu materiálů vybíráme tak, aby se k sobě hodily.

• Postup: připravíme si proutky, které pro tento případ asi nebude třeba namáčet. 

Zatočíme je do kruhu a nahoře zaváţeme drátkem přes který převáţeme mašličku, 

tak aby nebyl drátek vidět.

• Pak vyrobíme motýlka a to ze dvou pruhů široké papírové stuhy. Oba pruhy na 

koncích zaoblíme nůţkami, viz obrázek. Oba prouţky dáme podle obrázku k sobě 

a uprostřed obtočíme zeleným drátkem, tak aby nám konce drátku tvořily tykadla -

cca 3 - 5 cm - podle velikosti motýla. Ty pak zatočíme do tvaru tykadel.

• Hotového motýlka polepíme kouskem vystřiţeným s papíru tak, aby vypadal jako 

tělíčko, tím zaretušujeme drátek uprostřed papírových křídel a urovnáme. A pak uţ 

jen vypodloţíme kouskem vlákna, které přilepíme tavnou pistolí spolu s 

dekoracemi a motýlem.

 
 
Snímek 10 
 

10

• Vystřiţené 

motýly z  

barevných papírů 

přilepíme tavnou 

pistolí k 

proutěným 

věnečkům. 

• Můţeme přidat i 

stuhy v barvě 

motýlů. 

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Odkazy:

http://www.tvorivysvet.cz/mot%C4%82%CB%9Dl-p-783.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=381

http://www.i-creative.cz/2007/08/12/motyli

http://ekodilna.webgarden.cz/papirove-tvoreni

http://www.3zsneratovice.cz/pracezaku.php

http://www.predskolaci.cz/?p=13780

http://zsujezd.blog.cz/1006/prirodni-ozdoba-papirovy-motyl

http://4deti.webnode.cz/products/motyl

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1299
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Trojrozměrní beránci, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

2

• Beránek představuje jaro, nový ţivot a 
znovuzrození. Jako jeden ze symbolů Velikonoc je 
rozšířený uţ od dob pohanů. 

• V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista, 
"Beránka Boţího", který byl právě jako nevinný, 
čistý a poslušný beránek obětován na kříţi a jeho 
krev zachránila všechny od hříchu a smrti..." tolik 
vystihující citace z jistého supermarketového 
akčního letáku... 

• Beránek patří k Velikonocům stejně jako stromeček 
k Vánocům. 

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Beránci – výplň do polštářků

• Základem pro tělíčko je 

zmačkaný novinový papír 

zabalený do bílého krepového 

papíru a ovázaný nit. 

• Dále „tělíčko“ natřeme 

lepidlem a obalíme výplní do 

polštářků. 

• Obličej je namalovaný na 

čtvrtku.

3

 
 
Snímek 4 
 

Ovečky z ovčího rouna

• Ovečky z ovčího rouna jsou 

velmi snadné. 

• Rouno můţeme opět 

nahradit výplní do 

polštářků.

Materiál: 

- polystyrenové vejce 

- ovčí rouno přírodní

- tvrdý papír

- černý fix

- tavná pistole

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Beránek

z květináče

• Pro výrobu budeme 

potřebovat:

keramický květináč

vata

lepidlo

nůţky

bílý a hnědý papír

očička (můţeme 

namalovat)

fixy

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Ovečka z odličovacích tamponů

• Polystyrenovou kouli 
rozřízneme a 
připichujeme na ní 
poskládané odličovací 
tampony. 

• Tampony je moţné 
nahradit poskládaným 
krepovým papírem.

• Na vytvořenou 
„polokouli“ nalepíme 
pomocí tavné pistole 
vystřiţenou hlavu z 
papíru a dozdobíme.

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Ovečky – polystyrenová vajíčka

7

 
Snímek 8 
 

8

• Potřebujeme:
polystyrenové vajíčka ve dvou rozměrech, bílou přízi, bílý 
ţinylkový drátek, párátka, korálky, lepidlo.

• Nejdříve nastříháme přízi na krátké části, natřeme větší 
vajíčko lepidlem a vyválíme ho v nastříhané přízi, necháme 
zaschnout.

• Do menšího vajíčka píchneme párátko v místě krku a 
napíchneme na větší vajíčko s přízí. 

• Ze ţinylkového drátku vytvoříme uši a zapíchneme do hlavy. 
Z krátkého drátku vytvoříme ocásek. 

• Na hlavu přilepíme trochu příze a zapíchneme do těla nohy. 
Kopýtka vytvoříme z korálků, které přilepíme. Nakonec 
přilepíme oči a čumáček. Můţeme pouţít kolečka z 
děrovačky. Takto můţeme vytvořit ovečky stojící, sedící, 
nebo pasoucí se.

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Odkazy:

http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/velikonocni-beranci

http://www.predskolaci.cz/?p=10715

http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-predskolaky/velikonocni-dilna

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/beranek

http://club.blog.cz/1103/inspirace-k-velikonocum

http://www.kreativni-stranky.wz.cz/ovecka.html

http://koralky.stoklasa.cz/navod-plstene-ovecky

http://sikulka-napady.jex.cz/menu/velikonoce

9
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Velikonoční vystřihovánky z papíru, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Vystřihovánky z papíru

• Papír je pro nás velice vděčným a finančně dostupným 

materiálem, který vyuţijeme na výzdobu našich domovů, 

ale také školních tříd.

• Návody a předlohy najdeme v časopisech i na internetu

• Specialistou na vystřihovánky jsou manţelé Vránovi, 

kteří mají internetový obchod, ve kterém si můţeme 

vybrat řadu motivů. Svá dílka prezentují pod názvem 

„kratochvilné vystřihovánky“.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

• Ve školách většinou najdeme pestrobarevné 
vystřihovánky, které nám rozveselí třídy i 
pochmurné chodby školy.

 
 

 
Snímek 4 
 

Několik šablon stojacích vystřihovánek

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Závěsné motivy 

doplněné vajíčkem

5

 
 
Snímek 6 
 

Zjednodušené vystřihování – přeloţení 

obrázku (zrcadlově)

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Barevné návody

7

 
 

 
Snímek 8 
 

Oblíbeným jarním motivem

jsou ptáčci, které můţeme

zavěsit na větvičku nebo 

nalepit na okno 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

Šablona zajíčka

 
 
Snímek 10 
 

Vystřihovaný velikonoční zápich tvaru vajíčka

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 

 
Snímek 12 
 

Sloţitější motivy 

pro starší děti

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

13

 
 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://www.fler.cz/blog/jarni-vystrihovanky-do-krouzku%20

http://www.info5b.estranky.cz/fotoalbum/vano-ce-bile-eeee/bile-vanoce-vystrihovanky-022.html

http://www.i-creative.cz/?s=zaj%C3%AD%C4%8Dek

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=2766343

http://www.fler.cz/blog/jarni-vystrihovanky-do-krouzku%20

http://evinatelier.cz/?page_id=201

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

kraslici.html

http://www.predskolaci.cz/?p=13944

http://omrej.blog.cz/1104

http://vachev.blog.cz/0803

http://www.predskolaci.cz/?p=10592

http://barakovi.webgarden.cz/jarni-vystrihovanky

http://www.vranovi.cz/vystrihovanky.htm

http://www.radian.cz/darina/hry.htm

https://picasaweb.google.com/ursulajda7

http://www.tvorivysvet.cz/vystrihovanky
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Papírové ovečky a beránci (polepované), 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

2

• Beránek představuje jaro, nový ţivot a 

znovuzrození. Jako jeden ze symbolů Velikonoc je 

rozšířený uţ od dob pohanů. 

• V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista, 

"Beránka Boţího", který byl právě jako nevinný, 

čistý a poslušný beránek obětován na kříţi a jeho 

krev zachránila všechny od hříchu a smrti. 

• Beránek patří k Velikonocům stejně jako stromeček 

k Vánocům. 

 
 

 



 
Snímek 3 
 

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 4 
 

Ovečky na louce

• Na čtvrtku nakreslíme  těla čtyř  

oveček a vystřihneme (šablonky).

• Vystřiţené ovečky poloţíme na 

další čtvrtku a natupujeme trávu 

pomocí houbičky a zelené 

temperové barvy.  

• Šablonky oveček se musí pevně 

přidrţovat. Kdyţ je odstraníme,  

vzniknou krásně bílá tělíčka 

oveček.

• Fixem dokreslíme nohy, hlavu, uši. 

• Na závěr vatovými tyčinkami  

vytvoříme na trávě kytky barevnou 

tuší nebo temperovou barvou.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Beránek z popcornu 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

Co budeme

potřebovat:

• papír

• fix

• lepidlo

• štětec

• popcorn

• voskovky nebo 

pastelky

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

• Na bílou čtvrtku papíru připravíme obrys beránka. 

Pokud si netroufáme na vlastnoruční nákres, obrázek 

beránka si najdeme ve vyhledávači obrázků na 

internetu a vytiskneme si jej.

• Na obrys těla beránka naneseme vrstvu lepidla a celý 

koţíšek beránka hustě polepíme popcornem.

• Zbývající části beránka můţeme vymalovat, 

beránkovi pod nohy namalovat trávu a celý obrázek 

dozdobit dle vlastní fantazie. 

 
 
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 
 

9

Pomůcky:
• zelený barevný papír nebo bílý tvrdý papír (pokud budete mít 

bílý, tak pak budete potřebovat barvičky, aby dítě mohlo trávu 
nakreslit)

• Herkules nebo jiné lepidlo na papír
• pastelky / voskovky, černý a červený fix
• Nůţky
• drobné těstoviny (na tvoření "vlny" se hodí malá drobná 

kolínka
• šablonu na obkreslení ovečky

Postup tvoření: 
Nejprve se nabarvíme papír na zeleno a nakreslíme na něj 
kytičky. Pak nalepíme jednotlivé části ovečky, dokreslíme 
ovečce obličej a nohy. Nakonec se tělo ovečky natře lepidlem 
a nalepí se "vlna". 

• Ovečka můţe být i volně, bez louky.

 
 

 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Jemné proutky

7

 
Snímek 12 
 

• výkres
• černý fix
• rozmazky
• vata
• lepidlo
• nůžky
• Na výkres předkreslíme ovečku
• Vystřihneme tak, aby okraje předkreslené 

černým fixem byly zachovány
• Tělo a hlavu ovečky polepíme vatou
• Vatu obarvíme modrou rozmazkou
• Na vybarvení použijeme rozmazky nebo 

pastelky
• Tip: Pokud bude ovečka sloužit jako ozdoba 

do květináče, použijeme pro upevnění špejle 
a lepící pásku. Nechceme-li barvit 
vatu modrou rozmazkou, můžeme použít 
kosmetické vatové chomáčky, které se 
vyrábí v barvě modré a růžové.

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

13

Vatoví beránci

 
 

 
Snímek 14 
 

14

 
 

 



 
Snímek 15 
 

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 16 
 

Odkazy:

http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/velikonocni-beranci

http://www.predskolaci.cz/?p=10715

http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-predskolaky/velikonocni-dilna

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/beranek

http://club.blog.cz/1103/inspirace-k-velikonocum

http://www.kreativni-stranky.wz.cz/ovecka.html

http://koralky.stoklasa.cz/navod-plstene-ovecky

http://zsujezd.blog.cz/1103/velikonocni-vyrabeni

http://www.i-creative.cz/2007/08/13/ovecka
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Tvoříme z krabic, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Polepování krabic
• Nejjednodušší 

prací s krabicemi 

je jejich 

polepování. 

• Vybereme si 

jednobarevnou 

krabici, či krabici 

se stejným vzorem 

či motivem, kterou 

polepíme 

samolepícími 

tapetami.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Polepování papírem

3

• Ve třídě můţeme 

vytvořit z 

polepených 

krabic například 

město, vesmír, či 

zoologickou 

zahradu.

 
 
Snímek 4 
 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Květiny pro maminku

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Krabičku od taveného 

sýru polepíme zeleným 

papírem. Následně na 

ní přilepíme víčka od 

PET lahví do tvaru 

pugetu. Na víčka 

přilepíme  vystřiţené 

květy z papíru, dolepíme 

zelené lístky.

• Na závěr víčko vsuneme 

a přilepíme do pruhu 

balícího papíru a 

vytvoříme puget. Balicí 

papír stáhneme 

pentličkou. 

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Beruška Pomůcky:

• kulatá krabička od 

taveného sýra

• papíry (bílý, černý, 

červený)

• lepidlo

• pravítko

• nůţky

• tuţka

• černý fix

• 1 Kč nebo kruţítko

7

 
Snímek 8 
 

8

Postup:
• Z delší strany červeného papíru vystřihneme pruh o výšce 

krabičky a nalepíme ho na krabičku. Papír je kratší neţ 
obvod krabičky, ale vzniklá mezera nevadí.

• Zároveň si tuţkou na červený papír obkreslíme půdorys 
krabičky a vystřihneme kruh, který nalepíme na horní plochu 
krabičky.

• Z černého papíru vystřihneme hlavičku berušky (cca 1/3 
kolečka) a nalepíme ji na jiţ nalepený kruh z červeného 
papíru - nad mezeru vzniklou po obvodu.

• Dále z černého papíru vystřihneme tenčí prouţek (cca 0,5 
cm), jehoţ nalepením rozdělíme krovky berušky.

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

• Můţeme vystřihnout i tykadla berušky, které před nalepením 

zkroutíme natočením na tuţku.

• Z černého papíru vystřihneme také prouţek o výšce krabičky 

a délce hlavičky berušky. Ten nalepíme přes mezeru 

červeného papíru po obvodu krabičky.

• Na černý papír 6 x obkreslíme korunu - vzniklá kolečka 

vystřihneme a nalepíme jako tečky na krovky berušky.

• Na bílý papír obkreslíme korunu 2 x - očička berušky. Ty 

domalujeme černým fixem.

 
 

 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Košíček

11

Potřebné pomůcky:

Spodní část kulaté krabičky 

od sýrů, 

pruh tvrdého papíru,

zbytky mechové gumy nebo 

tvrdých barevných papírů, 

tavná lepicí pistole,

nůţky,

měkký barevný papír na 

vyloţení dna krabičky,

kus lýka (provázku nebo 

stuţky) na ovázání 

košíčku.

 
 
Snímek 12 
 

12

Poznámky ke tvoření:
• Nejprve si do krabičky vlepíme ucho košíčku, které tvoří 

pruh tvrdého oranţového papíru o délce asi 25 cm a šířce 
asi 1,5 cm. 

• Z mechové gumy nebo z tvrdého papíru si nastříháme 
půlkruhy. 

• Lepidlem je přilepíme po obvodu krabičky. 

• Pokud nechceme mít košíček uvnitř bílý, vlepíme na jeho 
dno kruh z barevného papíru. Kruh má poloměr 5,5 cm. 
Na jeho vnitřní boky pak vlepíme pruh barevného papíru. 

• Nakonec kolem košíčku uvaţte provázek, stuţku nebo 
mašli ... 

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Panáčci 

• Kulatou krabičku od 
tavených sýrů oblepíme 
barevným papírem.

• Namalujeme obličej, 
přilepíme vlasy-
namotáme prouţky 
papíru na tuţku. 

• Skládáním dvou prouţků 
papírů cik cak vytvoříme 
ruce a nohy, které 
přilepíme.

Co k tomu potřebujeme?
barevné papíry, nůţky, 
lepidlo, pastelky

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Ţelva

• Kulatou krabičku od 
tavených sýrů oblepíme 
látkou tak, aby se dala 
otevírat. 

• Z tvrdého papíru 
vyrobíme ţelví hlavičku, 
noţičky a ocásek. Tyto 
části pak na krabičku 
přilepíme a ţelvička je 
hotová.

Co k tomu potřebujeme?
kulatá krabička od 
tavených sýrů, látky, 
lepidlo (Herkules), tvrdý 
papír, fixy

14

 
 

 



 
Snímek 15 
 

Odkazy:

http://www.prvnist.estranky.cz/fotoalbum/malujeme_-vyrabime---pokracovani/tvorime_-malujeme_-

vyrabime/zviratka-z-krabicek-004.jpg.html

http://www.msskrivanek.cz/index.php?id=00000505

http://www.sikovny-cvrcek.cz/beruska-z-krabicky-od-syra

http://www.kreativni-stranky.wz.cz/kosicek.html

http://kreativni-inspirace.skola-loucany.cz/detail-inspirace/panacci-z-krabicek-od-syra-40

http://mujblogjesimpl.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

PET láhve, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Tvoření s PET láhvemi 

• Z obyčejné PET láhve se dá vyrobit rozmanitá 

škála dekorací. 

• Obyčejná láhev, kterou bychom jinak dali do 

odpadu, můţe pod našima rukama zázračně 

proměnit.  

Co je to Pet Art?

• Pet Art je pojmenování uměleckého projevu, 

který pouţívá jako hlavní materiál plast, 

například PET láhve. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Krokodýl či pohádkový drak

Materiál:

menší plastová láhev, 

tvrdé barevné papíry, 

fixy, nůţky, lepicí 

páska, lepící pistole, 

pohyblivé oči.

3

 
 
Snímek 4 
 

4

Postup:
- Z tvrdého barevného papíru vystřihneme zubatý 
ocas, tak jako u draka z pohádky.

- Přeloţíme další papír napůl a nakreslíme na něj 
ještěří ruce a nohy.

- Všechny končetiny dvojmo vystřihneme a lepicí 
páskou připevníme na láhev.

- Ocas na jednu stranu láhve a na druhou stranu 
přilepíme nohy. 

- Přilepíme oči a zuby na hrdlo. 

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Ţelva
• Potřebný materiál:

1,5 l láhev od minerální vody 
(zelené barvy)
zelený tvrdý papír
nůţky
tuţku
lepidlo
pohyblivé oči

• Postup:

• Nejprve si na tmavě zelený tvrdý 
papír nakreslíme obrys těla ţelvy s 
hlavou a pečlivě vystřihneme. Na 
hlavu ţelvy nakreslíme tuţkou 
nebo fixem obličej a přilepte 
pohyblivé oči. 

• Z PET lahve ostrými nůţkami 
odstřihneme spodní díl a nalepíme 
ţelvě jako krunýř. 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Další nápady

7

 
 
Snímek 8 
 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Odkazy:

http://www.evvoluce.cz/dilna/01-tvoreni-petlahve.php

http://www.moje-rodina.cz/vzpominky-z-prazdnin/chobotnice-z-pet-lahve

http://www.predskolaci.cz/?p=10742

http://www.zssobulky.estranky.cz/fotoalbum/skolni-rok-2008-09/vyrobky-zaku-/snecci-z-pet-lahvi.html

http://marieka.blog.cz/1110/dobry-napad

http://www.moje-rodina.cz/tvorime-s-detmi/pirati-zelva-z-petky

http://zsdivisov.rajce.idnes.cz/Kocky_z_PET_lahvi_tvorili_zaci_pod_vedenim_A._Zavrelove/#IMG_2785.JPG
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Medové perníčky, 1. – 9. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

 

 

Snímek 2 

 

Perníček

• Slovo s příchutí koření, voňavé a sladké. Mnohým 

připomene dobu, kdy jako malí s babičkou nebo 

maminkou pekli vánoční perníčky, někomu se 

vybaví velikonoční perníčky, které přinesl domů jako 

malý koledníček, někdo si zase představí srdce z 

lásky.

• Perníček je voňavý dárek, kterým vţdy uděláme 

radost. Můţeme jím vyjádřit své city, dotvořit 

atmosféru při různých příleţitostech, nebo jen tak 

potěšit.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

3

 

 

 

 

Snímek 4 

 

Recept na medové těsto

• 350 g hladké mouky

• 130 g moučkového cukru

• 20 - 30 g tuku

• 2 celá vejce

• 1/2 čajové lţičky sody 

bikarbony

• 1 lţička mletého koření 

(směs)

• 3 lţíce medu

• vejce na potírání

4

 

 



 

 

Snímek 5 

 

Postup při zadělávání těsta

• Cukr a vejce utřeme, 

• přidáme rozehřátý tuk a 

med s kořením, 

• polovinu mouky a sodu a 

dobře promícháme,

• přidáme zbytek mouky, 

vpracujeme ji a 

dopracujeme na hodně 

pomoučeném vále,

• vpracujeme ještě tolik 

mouky, aţ je těsto vláčné, 

nelepivé, ale ne příliš tuhé.

5

 

 

 

 

Snímek 6 

 

6

• Těsto pak necháme 

nejméně 24 hodin v 

chladu zabalené v 

mikrotenu odpočinout

(není nutné)

• Z těsta vyvalujeme

3 - 5 mm silnou 

placku, vykrajujeme 

tvary

 



 

Snímek 7 

 

Pečení

• Na pomaštěném plechu 

nebo na pečícím papíře 

upečeme. Pečeme ve 

středně vyhřáté troubě. 

Vejcem potíráme před 

pečením i po vyndání z 

trouby, ještě horké, aby 

byly perníčky pěkně 

lesklé.

7

 

 

 

 

Snímek 8 

 

Po vyndání z trouby

• Do vychladnutí je třeba 

perníky nechat leţet 

na rovné ploše, jinak 

se nám prohnou.

• I vychladlé je lepší 

skladovat v malé 

vrstvě. 

• Hotové zabalené 

perníčky je nejlepší 

skladovat postavené 

na hraně srovnané 

jeden vedle druhého

8

 

 



 

Snímek 9 

 

Zdobení perníků

Bílková poleva na zdobení:
• 1 bílek
• 140 - 150 g cukru moučky
• 1 čajová lţička solamylu (nemusí být, vyzkoušejte)
• 1 lţička citronové šťávy (přecedit přes sítko)

Postup:
• Moučkový cukr 3x prosijeme na jemném sítu. V misce 

vařečkou vše třeme 12 - 15 min aţ je poleva krásně bílá 
a neroztéká se.

• S příliš tuhou polevou se špatně pracuje, příliš řídká se 
roztéká. Kaţdý musí přijít na technologii, která mu 
vyhovuje. Zdobíme malým mikrotenovým  sáčkem.

9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Inspirace - Vánoce

10

 

 



Snímek 11 

 

11

 

 

 

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Velikonoce

13

 

 

 

 

Snímek 14 

 

14

 

 



 

Snímek 15 

 

Pro maminky

15

 

 

 

 

Snímek 16 

 

Odkazy:

http://pernicky.brych.cz/content/recepty

http://recepty.vareni.cz/pernikove-testo/fotografie/#photo

http://rucnipracehk.blog.cz/0904/moje-pernikove-testo

http://www.recepty.eu/cukrovi/vanocni-pernicky.html

http://www.rominska.cz/christmas/gingerbread_house/gingerbread_house.php

http://unibyt.cz/product.php?id_product=128

http://www.gurmanka.cz/page/21

http://vcelarstvi.blogspot.com/

http://www.oblibenetvoreni.estranky.cz/fotoalbum/2.-medove-pernicky/vanocni/prosinec-2004--4-.html

http://www.peceni.info/recepty-od-vas

http://www.pernicky.estranky.cz/fotoalbum/velikonocni-perniky/velikonocni-pernicky/velikonoce-2007.html

http://janule-janca.blog.cz/1004/f-9-velikonocni-pernicky-2010

http://www.moje-rodina.cz/1-kategorie-dospeli/pernikova-chaloupka-0

http://medovepernicky.wbs.cz/Pernikove-chaloupky.html

http://www.fler.cz/zbozi/vanocni-pernikovy-kapr-599883
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Sáčky od čaje, skládanky, 2. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

 

Snímek 2 

 

Technika tea bag folding

• Technika tea bag folding neboli skládání čajových 

sáčků pochází z Holandska, kde slečna jménem 

Tiny chtěla pro svou sestru udělat přání k 

narozeninám. Neměla po ruce ţádný dekorativní 

papír, tak to zkusila se sáčky od čaje.

• Základem této techniky je prastaré japonské 

skládání z papíru origami.

• Skládat lze z čehokoli – balicích papírů nebo si lze 

vhodné papíry vytisknout.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

POSTUP  PRÁCE:

• Ze sáčku odstřihneme bílé svařené části po 

stranách.

• Odstřihneme zadní stranu.

• Přední stranu přehneme tak, aby vznikl čtverec, 

odstřihneme zbylou část.

• Sloţíme podle návodu,  stejně tak upravíme další 

sáčky.

• Lepíme těsně na sebe na podklad.

• Dbáme na přesnost!

3

 

 

 

 

Snímek 4 

 

4

Aktuální téma doby - stoprocentní dokonalá recyklace. 

Výrobci čajíčků si dávají záleţet na tom, aby nás 

jednotlivě balené čaje lákaly svým vzhledem. Volíme 

mezi švestkami s vanilkou, brusinkami se skořicí, ..

Není divu, ţe se začaly sáčky přetvářet do podoby 

ozdob. 

Potřebujeme:

• - papírové přebaly ze sáčků od čaje,

• - nůţky,

• - pravítko, bílý a barevný papír, lepidlo,

• - raznice - ozdobná děrovačka (není nutné).

 

 



 

Snímek 5 

 

5

Odstřihneme ze 

sáčků bílé 

okraje a sáček 

rozloţíme.

Odstřihneme 

části sáčku s 

textem tak, 

abychom dostali 

čtvereček. Takto 

upravíme 

všechny čtyři 

(osm, ….) 

sáčky.

 

 

 

 

Snímek 6 

 

6

Poté si vybereme 

barevnější stranu a dle 

obrázku přeloţíme na 

polovinu. 

Jednu stranu pak 

přeloţíme ke špičce a 

pak ještě zpět.

 

 



Snímek 7 

 

7

 

 

 

 

Snímek 8 

 

8

Pak přeloţenou špičku 

otevřete (já si 

pomáhám pilníčkem 

nebo opatrně špičkou 

nůţek).

Vzniklý čtvereček 

sloţíme po středu i 

diagonálách, tím si 

usnadníme pozdější 

měření při samotném 

skládání.

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

• Stejně poskládejte ostatní čtverečky. 

• Poskládané dílky hvězdičky začneme lepit k sobě 
- potřeme lepidlem část sáčku, která se bude 
zasouvat dospodu další části a přilepíme. Dbáme 
přitom, aby vnitřní špičky seděly k sobě.

• Po slepení všech částí hvězdičky k sobě tuto 
hvězdičku zatíţíme a necháme zaschnout. 

• Hotovou hvězdičku poté přilepíme buď přímo na 
přáníčko, nebo na připravenou ozdobnou část a 
opět necháme zatíţené uschnout.

 

 

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 



Snímek 11 

 

Další techniky skládání sáčků

• Papírek si otočíme rubem 

nahoru. Přiloţíme k sobě 

protilehlé rohy, uhladíme 

sklad a opět rozloţíme. 

Vezmeme druhé protilehlé 

rohy a postup opakujeme.

11
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12

• Čtverec obrátíme lícem 

nahoru.

• Přiloţíme k sobe protilehlé 

strany.

• Uhladíme a rozloţíme. 

Opakujeme u druhých 

protilehlých stran.

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

• Obrátíme rubem nahoru.

• Podle obrázku uchopíme 

všechny středy stran a 

stáhneme je směrem k sobě.

• Vznikne nám motiv, který je 

základem mnoha dalších 

variant.

• Těchto motivů 

sloţíme celkem 8.

• Podle obrázku zasuneme do 

sebe a vytvoříme 

nejjednodušší hvězdičku.

 

 

 

 

Snímek 14 

 

Jiné znázornění stejné skládanky

14
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• S předcházejícím 
motivem můţeme 
pracovat dál - podle 
obrázku oba krajní rohy 
zaloţíme směrem 
dovnitř skládačky.

• Těchto motivů 
opět sloţíme celkem 8,  
podle obrázku.

• Zasuneme do sebe a 
vytvoříme malou 
rozetu.

• Všechny motivy jsou 
otočené vystouplým 
čtverečkem nahoru
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Snímek 18 

 

Ukázky jiných skládaček

18
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Odkazy:

http://koralky.stoklasa.cz/fotky/cms/maxi/17n3-01.jpg

http://petanekmedanek.webgarden.cz/tea-bag-folding

http://www.origami-resource-center.com/preliminary.html

http://loskutak.nova.cz/clanek/hobby/tea-bag-folding.html

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/tea-bag-folding/tea-bag-folding-1---zakladni-postup.html

http://blog.tvorilci.cz/2010/tea-bag-folding/

http://www.pletenizpapiru.cz/13974/tea-bag-folding
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Vyuţití víček z PET lahví, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Vyuţití víček z PET lahví

• Víčka, odpadový materiál, můţeme s dětmi 

vyuţít při výtvarné výchově i pracovních 

činnostech.

• Vyuţíváme nejen jejich tvar, ale i barevnost.

• Můţeme je skládat a tvořit rozličné obrazce 

(mozaiky), ale i lepit. 

2
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Berušky

Potřebujeme:

• Víčka od PET lahví 

(červené)

• Černý papír (tělo 

berušky)

• Barevné papíry 

(květiny)

• Tavná pistole (na 

přilepení těla berušky 

k víčku)

3

 

 

 

 

Snímek 4 

 

4

• Předkreslíme si na černý papír 

tělo berušky.

• Přilepíme tavnou pistolí nebo 

lepidlem Herkules červena 

víčka na černé tělíčko.

• Z černého papíru, ještě lépe z 

černé samolepící tapety 

dotvoříme krovky (je moţné 

pouţít i bílou samolepku, 

kterou načerníme).

• Nakonec přilepíme na 

podklad.

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Muchomůrky

• Červené víčka od PET 

lahví přilepíme tavnou 

pistolí k noţce/tyčce.

• Můţeme pouţít 

papírové tyčky od 

faxového papíru (noţem 

rozdělíme na několik 

částí)

• Na „hlavičku přilepíme 

bílé kolečka z 

děrovačky.

5

 

 

 

 

Snímek 6 

 

Mozaiky (skládání obrázků)

• Velmi oblíbenou činností 

je tvoření rozličných 

obrázků z víček.

• Můţeme tvořit i různé 

stavby, sloţitější, ale s 

mladšími dětmi i velice 

jednoduché.

6
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7

 

 

 

 

Snímek 8 

 

Jehelníčky

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

• Na výrobu jehelníčků potřebujeme, krom víčka, 
látku ve tvaru kruhu (průměr 10 cm).

• Do látky vloţíme vatu a napěchujeme jí do víčka, 
které je potřené lepidlem Herkules. Můţeme 
vyuţít i tavnou pistoli.

• K víčku můţeme před vlepením látky připevnit 
poutko a to tak, ţe naţhavenou pletací jehlicí 
vytvoříme otvor ve víčku, provlékneme pentličku a 
uváţeme. 

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Švestky

10

 

 



Snímek 11 

 

11

• Do prvního víčka vytvoříme otvor, kterým 

protáhneme drátek tak, aby vyčníval asi 10 cm. 

• Ze zelené PET láhve vystřihneme tvar lístku a 

navlékneme na drátek.

• Poté drátek otvorem vrátíme a zamotáme, aby 

pevně drţel.

• Druhé víčko přilepíme k prvnímu víčku a 

švestička je hotová.

 

 

 

 

Snímek 12 

 

Obrazce spojené s papírem

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Odkazy:

http://zsvelkysenov.cz/rs/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2010030003

http://www.predskolaci.cz/?p=2873

http://www.fler.cz/blog/tvorime-s-detmi

http://mslubojaty.rajce.idnes.cz/Tvorime_z_vicek_PET

http://www.predskolaci.cz/?s=p%C5%99ilep%C3%ADme&lang=fr&paged=4

http://www.sikovny-cvrcek.cz/mozaika-pro-deti-vicka-z-pet-lahvi

http://macinkav.blog.cz/1103/recyklace-vicek-z-pet-lahvi

http://www.predskolaci.cz/?p=7193

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

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Tvo%C5%99iv%C3%A1_d%C3%ADlna/Kyti%C4%8Dka_s_pet_v%C3%A

D%C4%8Dkem
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Kynutí ptáčci a ostatní figurky, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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2

 

 

 



Snímek 3 

 

3

• Ptáčci jsou symbolem jara.

• Ptáčky pouţíváme jako dekoraci na 

velikonoční či jarní stůl nebo okno.

• Můţeme je vytvořit z papíru, látky, plastu, ale 

také z kynutého těsta.

• A právě ti z kynutého těsta nám nejen ozdobí 

dům či byt, ale také si na nich pochutnáme.

 

 

 

 

Snímek 4 

 

Návod na přípravu těsta
Suroviny:

• 1/2kg polohrubé mouky,

• 8dkg cukru,

• 5dkg tuku (Hera),

• 2 ţloutky, 

• 1/2 lţičky soli,

• 2dkg droţdí

Do mísy prosejeme mouku, 

přidáme ţloutky, kvásek, zbytek 

mléka, rozpuštěný tuk a sůl. 

Vypracujeme těsto a dáme 

vykynout.

• Z vykynutého těsta tvarujeme 

můţeme vytvářet jednoduché 

tvary jako jsou uzlíky, spirálky 

apod.

• O něco pracnější, ale také 

dekorativnější jsou modelovaní 

ptáčci, které jsou uvedeny na 

dalších listech.

• Můţete si vymyslet další 

vzory dle své fantazie.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Základní tvar ptáčků

• Z těsta oddělujeme kousky větší, neţ je vlašský ořech a 
dlaní z nich uválíme asi 1–2 cm silný a asi 15–20 cm dlouhý 
váleček.

• Na válečku uváţeme uzlík. Jeden konec vytvarujeme jako 
zobáček a nastřihneme ho nůţkami. Vmáčkneme rozinky 
jako očka.

• Druhý konec uzlíku podle potřeby zkrátíme, prstem 
zploštíme a noţem několikrát nařízneme – vznikne ocásek.

• Ptáčky poskládáme na plech vyloţený papírem na pečení a 
opatrně je potřeme rozšlehaným ţloutkem. Dáme je péct.

5

 

 

 

 

Snímek 6 

 

6

• Pečeme v troubě 

vyhřáté na 200 C 

asi 10 minut, pak 

teplotu sníţíme na 

180 C a pečeme 

dalších 10 minut.

 

 



Snímek 7 

 

7

 

 

 

 

Snímek 8 

 

8
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9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 



Snímek 11 

 

Odkazy:

http://www.kreativnitechniky.cz/zobrazit/97/RECEPT%20NA%20VELIKONO%C4%8CN%C3%8D%20JID%C3

%81%C5%A0E%20Z%20KYNUT%C3%89HO%20T%C4%9ASTA

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

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=77909

http://masula.blog.cz/0704/jaro-a-ptacci

http://www.kreativnitechniky.cz/zobrazit/98/Velikono%C4%8Dn%C3%AD%20dekorace
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Snímek 2 

 

Vánoční dekorace z jablek

• Vánoce jsou neodmyslitelně spojeny, kromě jiného, 

s jablíčky a svíčkami.

• Mnozí z nás  míváme na vánočním stole jako 

dekoraci mísu jablíček a nějakou krásnou svíčku či 

rovnou velký svícen. Obojí ale zabírá poměrně dost 

místa, ač by vlastně nemuselo… 

• Obojí se totiţ dá spojit dohromady do zajímavé a 

netradiční dekorace. A co víc – báječně sladké 

dekorace, které nikdo neodolá!

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Vánoční svícen

Potřebujeme:

• Jablíčko (krásné, 

velké, červené),

• Malou úzkou svíčku

(například dortovou),

• delší párátka či špejle,

• Nůţ

• prkýnko a talířek na 

ovoce

• sladkosti – sušené 

ovoce či gumové 

bonbóny

3

 

 

 

 

Snímek 4 

 

Pracovní postup

• Připravíme si párátka, případně rozlámeme špejle napůl 
a na jednom konci je noţem seřízněte do špičky.

• Větší plátky sušeného ovoce ananasu nakrájíme na 
menší kousky.

• Jablíčku vytrhneme stopku a pomocí noţíku či úzké 
škrabky vyhlubíme menší dírku, aby se do ní dala 
zasunout svíčka.

• Na párátka či špejle napícháme sladkosti a poté 
zapíchnout do jablíčka. Špejle zapichujeme tak, jako 
bychom vytvářeli bodlinky jeţečka.

4
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5
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6

• Při zapichování špejlí se sladkostmi musíme dávat 
pozor, abychom nechali dostatek místa pro hořící 
svíčku.

• Kaţdý druh ovoce nejde napíchnout snadno. 
Nejvhodnější jsou pro toto tvoření rozinky. 

• Pokud je dekorace určena k přímé konzumaci, 
můţeme pouţít čerstvé ovoce místo sušeného, 
například nakrájené banány, jahody, ananas, 
jablíčka, mandarinky. 

• Svícínek nemusí poslouţit jen jako dekorace pro 
sváteční stůl, ale i jako netradiční dárek. Stačí jen 
zvolit ty správné pochutiny, které má obdarovávaný 
rád.
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7
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8

• Kdyţ je svícen  

hotový, stačí jen jej  

postavit na sváteční 

stůl a doufat, ţe se 

dekorací stihne 

někdo pokochat 

dříve, neţ ze špejlí 

zmizí všechny 

dobroty. 
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9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Další vyuţití jablíček při dekoraci

10
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Odkazy:

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=2541

http://www.maxivanoce.cz/vanocni-dekorace/vanocni-svicen-z-jablka.html

http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-predskolaky/jablickovy-svicen/

http://madlenangelinasara.blog.cz/1011/horoskopy-povidani-dvacate

http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/187572-stedrovecerni-stul-ozdobi-stylove-vanocni-dekorace.html

http://alik.idnes.cz/foto.aspx?r=alik-alikoviny&c=A071223_prizdo_al

http://www.rostaci.cz/detsky-koutek/sikovne-ruce?page=5
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Práce s korálky, 1. – 9. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

 

Snímek 2 

 

Náramek, náhrdelník

• Pomůcky: duhový papír, pravítko, tuţku, nůţky, lepidlo, 

kloboukovou gumku, špejle, noţík.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pracovní postup :

• Pomocí tuţky a pravítka předkreslíme úzké protáhlé 
trojúhelníky.

• Nastříháme poţadované mnoţství.
• Do špejle uděláme zářezy. Prouţky potřeme lepidlem a od 

širší strany namotáme na špejli.
• Hotové korálky navlečeme na nit nebo pruţnou gumku.
• Vytvořit můţeme celou sadu - náhrdelník, náramek.

„Tip: Korálky budou krásně lesklé a jejich životnost se prodlouží, pokud je přestříkáte bezbarvým lakem."

3
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5
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Šperky z korálků a spínacích špendlíků 

Pomůcky:

• spínací špendlíky

• korálky dle libosti

• Kleště

• strečová nit nebo tenká 

gumička

• Nůţky

• lepící páska

• vteřinové lepidlo

• krejčovský metr

6

 



Snímek 7 

 

7

Pracovní postup:

• Na spínací špendlíky 
navlékneme korálky. Uzávěrem 
spínacího špendlíku 
provlékneme nit s korálky. 
Totéţ provlékneme stranou se 
spirálkou – očkem. 

• Spínací špendlíky zajistíme 
proti otevření pomocí kleštiček. 
Krejčovským metrem změříme 
obvod ruky - odměříme délku 
náramku. 

• Konce gumiček sváţeme a pro 
lepší upevnění korálky slepíme 
vteřinovým lepidlem.
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Snímek 9 

 

Další metoda: zaţehlovací korálky

Pomůcky:

• podloţka na korálky

• zaţehlovací korálky

• zaţehlovací papír přímo 

určený na zaţehlování 

korálků nebo papír na 

pečení

• ţehlička

9
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Pracovní postup: 

• Zvolíme si motiv, který budeme chtít vytvořit a zaţehlovací 

korálky umístíme na podloţku. S korálky můţete pracovat tak 

dlouho, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.

• Zaţehlovací nebo pečící papír přiloţíme na vytvořený obrázek a 

motiv přeţehlíme (doba ţehlení závisí na velikosti korálků). 

Důleţité: Zaţehlování musí vţdy prováděno pod dohledem      

dospělé osoby! 

• Obrázek sejmeme z podloţky jakmile budou korálky vychladlé.

10
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Zdroj:

http://www.i-creative.cz

http://www.i-creative.cz/2007/10/25

http://www.i-creative.cz/2007/10/25/sperky-z-koralku-a-spinacich-spendliku/

http://www.i-creative.cz/2008/07/13/naramek-a-nahrdelnik-z-papirovych-koralku/

http://www.i-creative.cz/2009/11/05/zazehlovaci-koralky/
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Drátovaná rybka

Pomůcky:

• Oblázky 

• Včelařský drátek

• Kleštičky nebo nůţky

• Korálky

• Černý fix - pastelka

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pracovní postup:

• Vezmeme oblázek a hlavní drátek uchytíme na jedné straně kamínku.

• Dalším krokem bude PROVLÉKÁNÍ drátku za hlavní drátek tak, 

abychom vytvářeli obloučky podobné šupinám rybky. ŠIJEME a 

zároveň drátek kříţíme pomocí prstů.

• Tímto stylem zaplétání dojdeme k místu hřbetní ploutve a později k 

ocasu-cca po 3-4 řadách, pak naváţeme drátek na původní „síť“ a 

dostaneme ho do tvaru daných ploutví.

• Podle fantazie přidáváme  korálky.

• Nakonec přimalujeme fixou pusu a oči.

3
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Drátovaná láhev

Pomůcky:

• Láhev 

• Měděný drátek

• Kleštičky

• Dřevěné a malé měděné korálky

• Ţluté a oranţové korálky

• Tématické názdobky

5
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Pracovní postup:

• Podobně jako u rybky, vytvoříme  si základ – jeden hlavní drátek 

pevně utaţený kolem hrdla. Na něj opět ve tvaru šupinek připletáme

další řady.

• Podle tvaru láhve dostatečně tvarujeme a  utahujeme drátěnou síť.

• Dle libosti zaplétáme korálky.

• Jednotlivé řady ok můţeme podle libosti zmenšovat či zvětšovat.

• Jako ozdobu zavěsíme různé tvary dekorativních názdob podle 

tématického zaměření – podzim, Vánoce,…
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7
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Další možnosti drátkování

8

 

 



 

Snímek 9 

 

Drátovaná láhev

Pomůcky:

• Láhev 
• Měděný drátek
• Kleštičky
• Dřevěné, malé měděné a jiné libovolně barevné 

korálky

9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Pracovní postup:

• Vezmeme sklenici a hlavní drátek uchytíme na hrdle.
Na tomto  hlavním drátku uchytíme cca 10-12 svisle jdoucích 

drátků.
• Dalším krokem bude zaplétání jednotlivých svisle jdoucích drátků 

tak, ţe kaţdý jde směrem doprava a vţdy se obtočí se svým 
sousedním drátkem.

• Celou sklenici takto odrátkujeme aţ ke dnu nebo i dno.
• Později uţ jen přidáváme korálky nebo zatáčíme kleštičkami ruličky.
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Snímek 13 

 

Drátkování na svíčky
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Snímek 14 

 

Šperky a oprava kameninového nádobí 

drátkováním

14

 

 



Snímek 15 

 

Zdroj:

• http://www.i-creative.cz/2007/08/13/rybka/

• http://www.i-creative.cz/2007/10/11/dratovana-lahev/

• http://www.i-creative.cz/category/dratovani/

• http://www.szsmb.cz/galerie.php?id=7

• http://www.svicky.net/jake-dratky-vybrat-ukazky-dratkovani.php

• http://www.koralkova.cz/album/dratovani-hrnce-
hrnky/odratovana-sklenice-1-jpg1/

• http://www.koralkova.cz/dratovani/

• http://www.koralkova.cz/products/oprava-kameninoveho-hrnce/

• http://www.koralkova.cz/koralky/
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Krepový papír, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

 

Snímek 2 

 

Květiny z krepu:

Pomůcky: Nůţky 

Drát 

Krepové papíry 

různých barev

Špejle nebo 

zelený drátek 

Lepidlo nebo tavná pistole

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pracovní postup:

• Ze zabalené role ţlutého krepového papíru ustřihneme 

pás široký 10 - 12 cm. 

• Pás rozmotáme a přeloţíme podélně na půl. Přeloţený 

pás seskládáme do obdélníku a do tří čtvrtin nastříháme 

prouţky. Pás rozbalíme a namotáváme postupně na špejli.

3

 

 

Snímek 4 
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Snímek 5 

 

5

• Jakmile namotáme celý pruh, zajistíme květ 

drátkem nebo lepidlem a konce květu 

roztřepíme do stran. Přes drátek lepidlem 

přilepíme zelené lístečky, které vytvoříme 

stejným způsobem jako ţlutý květ - jen 

nebudeme stříhat prouţky, ale “zuby” - tvary 

lístků.

• Nakonec můţeme celou špejli omotat 

zeleným krepovým papírem a dolepit velké 

listy.

 

 

Snímek 6 

 

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

• Obtíţnější provedení krepových květin, při kterém se 

jednotlivé květy pouze neohýbají, ale musí se nejprve 

nastříhat do špiček.

7

 

 

Snímek 8 

 

Krepové zdobení vajec

• Krepový papír natrháme na malé kousky. Vajíčko

potíráme lepidlem a na něj přikládáme kousky

krepového papíru. Kousky můţeme klást náhodně nebo

z nich vytvářet různé ornamenty.

8

 

 

 



Snímek 9 

 

Z krepového papíru nemusíme jenom skládat, stříhat, 

nalepovat. Můţeme jím obalovat i různé předměty. Pro 

jeho PRUŢNOST se hodí k „oblékání“.

Vyzkoušejte vyzdobit vaši učebnu, hrací kout, nebo 

jen pár kusů nábytku. Nebo sebe navzájem .

Pro takový projekt je vhodná práce ve skupinách, kdy 

vyučující koordinuje barevné ladění, součinnost skupin 

a podporuje ţáky v tvořivé náladě.

9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Moţnosti balení a obalování…..

10

 

 



 

Snímek 11 

 

Zdroj:

• http://www.i-creative.cz/2008/04/02/ruze-z-krepoveho-papiru/

• http://blog.tvorilci.cz/stitek/ostatni-tvorba/

• http://www.kubesova.cz/velikonocni_vejce

• http://www.domaci-napady.cz/wp-

content/uploads/2007/12/img_0444.JPG

• http://in-my-own.blog.cz/1111/vanoce-adventni-venec-navod
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Bavlnky a bavlnkování, 1. – 5. ročník
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Snímek 2 

 

2

Bavlnky a provázky jsou levný a snadno dostupný 

materiál. Vyrábějí se snad ve všech barevných 

odstínech s perletí i bez.

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Bavlnkové hvězdičky

Pomůcky :

bavlnky

špejle

tavná pistole

nůţky

kleštičky

3

 

 

 

 

Snímek 4 

 

Pracovní postup :

* Špejle nastříháme na stejně dlouhé části

* Poskládáme je do tvaru hvězdiček

* Středy hvězdiček slepíme tavnou pistolí

* Bavlnky namotáme kolem jednotlivých špejlí dle 

fantazie

* Na hotovou hvězdičku nebo vločku přiváţeme 

bavlnku, zlatou nebo stříbrnou nit k zavěšení

4

 

 



 

Snímek 5 

 

5

Pozn. Můţete vytvářet různé barevné kombinace, při 

změně barvy stačí bavlnku navázat uzlíkem. Konce uzlíku 

opatrně zastřihneme tak, aby byly co nejméně vidět.

 

 

 

 

Snímek 6 
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7

 

 

 

 

Snímek 8 

 

Tip 1: Pouţijete-li kombinaci barev v odstínech modré a 

bílé, mohou být zároveň i sněhovými vločkami. Lze je 

umístit třeba za okno nebo je pouţít jako dekoraci na 

dáreček.

Tip 2 : Pokud uděláte hvězdičku celou stříbrnou, dejte si 

ještě práci s pavoučkem – z papírového kartonu, ze zbytků 

látek atd. Odměnou vám bude nádherná dekorace na 

stěnu v podobě obţivlé pavučiny. 
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Náramky přátelství

Náramky přátelství jsou 

barevné ozdobné pásky 

na ruku vázané z bavlnek.

Přátelé se jimi navzájem 

obdarovávají a stvrzují

tak svoje přátelství.

9

 

 

 

 

Snímek 10 

 

Pomůcky :

* pestrobarevné bavlnky

* spínací špendlíky

* nůţky

* polštářek na uchycení

spínacího špendlíku 

s bavlnkami

* malé barevné korálky

10

 

 



Snímek 11 

 

Pracovní postup :

• Vybereme si 12 bavlnek cca 30cm dlouhých

• Rozdělíme na 6+6, sváţeme jednoduchým uzlem a upleteme 
2 copánky asi 3cm dlouhé (nebo jiné viz obr. návod)

• Spínacím špendlíkem si připevníme začátek náramku k 
polštářku 

• Urovnáme bavlnky a pleteme zleva doprava jednoduchým 
obtočením 1. bavlnky kolem ostatních 11

• Takto pleteme ze všech bavlnek stále dokola dle obrazového 
návodu

• Po poměření délky náramku opět rozdělíme bavlnky na 6+6 a 
upleteme 2 copánky asi 3cm dlouhé

• Zakončíme opět uzly

11
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Obrazový návod
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Obrazový návod

 

 

 

 

Snímek 14 

 

Moţnosti začátku a zakončení náramků.
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15

Pletení vzorů na náramkách je sloţitější, proto není 

zařazeno do této prezentace.

Šikovní a zruční „pletaři“ najdou odkaz ve zdroji 

prezentace. 
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Snímek 17 

 

Zdroj:

http://www.i-creative.cz/2007/11/28/bavlnkove-hvezdicky/#more-591

http://facebookmania.cz/7-zpusobu-jak-si-vybudovat-osobitost-sveho-profilu-

nebo-stranky

http://www.i-creative.cz/2008/07/30/naramky-pratelstvi-z-bavlnek/#more-1373
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Quilling – navíjíme papír, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

 

Snímek 2 

 

Co je to QUILLING ?

Barevný svět papírových prouţků. Quilling - tak se nazývá 
technika navíjení papírových prouţků, která umoţňuje vytvářet 
kolečka, srdíčka, listy, slzičky, spirály, úponky a další tvary, ze 
kterých lze sestavovat libovolné motivy.

Quilling je technika vytváření filigránových dekorací z 
namotávaných papírových prouţků. Namotané, stočené a k 
sobě nalepené prouţky vytvoří ornamenty vhodné především k 
dekoraci přání, ale i k vytváření obrázků a ozdob.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pomůcky a materiál na quilling:

• různobarevné papíry

• skartovač

• špejle

• nůţ

• nůţky

• lepidlo s tenkým hrotem

• pinzeta

3
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Pracovní postup: 

*  Ostrým noţíkem opatrně nařízneme malou štěrbinu v okraji špejle

• Do štěrbiny vloţíme začátek zvoleného  barevného prouţku

• Navíjíme prouţek papíru a jemně spirálku utahujeme

• Po navinutí prouţku opatrně spirálku sejmeme

• Vytvarujeme potřebný tvar sloţením a jemným přerýhováním nehty

• Konec prouţku přilepíme, aby se spirálka/tvar nerozmotával

• Sestavujeme z navinutých tvarů poţadované obrazce

6
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Základní quillingové tvary

8
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Quilling lze pouţít v mnoha případech „výtvarničení“. 

Následující obrázky budou drobnou inspirací pro vaše 

budoucí tvoření….
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Zimní inspirace
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.
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Vánoční inspirace

12
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13

Velikonoční 

inspirace
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14

Přáníčko
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15

Inspirace zvířátky

 

 

 

 

Snímek 16 

 

Zdroj:

http://www.i-creative.cz/category/quilling/
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Narcis a tulipán

Potřeby a pomůcky:

• krabička od vajíček

• nůţky

• temperové barvy

• ţlutý karton

• špejle

• lepidlo

• krepový papír

• nit

2
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3

• NARCIS - ze ţlutého kartonu vystřihneme 

narcisový květ a do jeho středu vlepíme ţlutý 

kalíšek. Květy navlékneme na nitěná očka a 

zavěšujeme na zelené větvičky ve váze. Kdyţ 

vyrobenou dekoraci postavíme na okno, rozsvítí 

se  jarem.

• TULIPÁN - Červené a ţluté kalíšky napichujeme 

na zeleně obarvené špejle. Můţeme vytvořit listy 

z krepového papíru. Kytku buď naaranţujeme do 

vázy nebo vpíchneme do květináče se zelenou 

rostlinou. Nehnojíme, nezaléváme a přece kvete.

 

 

 

 

Snímek 4 

 

Tulipán (vajíčko)

4
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5

Potřeby:

• vyfouklé vajíčko, papírová krabička od vajíček, 
barvy, štětce, lepidlo (plastelína), nůţky, špejle. 

Postup:

• Dle fotografie v galerii vystřihneme z papírové 
krabice středy. Tím vzniknou okvětní listy, které 
namalujeme zelenou barvou.

• Vyfouklá vajíčka libovolnou barvou. Po zaschnutí jen 
provlečeme přes středy z krabice špejli, na kterou 
ještě protáhneme pomalované vajíčko. 

• Pokud nebude tulipán na špejli drţet, přilepíme jej 
tavnou pistolí nebo si pomocí korku či plastelíny 
špejli pod listy přichytíme. 
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Pavouk
• Na pavouka nám 

postačí jen  jeden dílek 

krabičky, na který 

namalujeme oči a pusu.

• Na kaţdý bok tělíčka 

uděláme 4 dírky, do 

kterých budeme 

zastrkávat drátky 

(dlouhé 2-4 cm).

• Drátky ohneme do tvaru 

noţiček a zastrkáme do 

předpřipravených dírek.
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Netopýr • Z krabičky od vajec 
oddělíme tři dílky (kaţdý 
zvlášť).

• Jeden pouţijeme na tělíčko, 
kde nakreslíme oči a pusu. 
Další dva pouţijeme na 
křídla. 

• Dílky nejdříve vystřihneme 
do poţadovaného tvaru tak, 
ţe v přední části 
vystřihneme oblouk a v 
zadní části vytvoříme 
špičku.

• Nyní stačí uţ jen přilepit 
křídla z kaţdé strany tělíčka.
Můţeme ještě připevnit 
provázek, zavěsit a je 
hotovo.
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Slon

• Podle nákresu na 

dalším listě 

vystřihneme z 

krabičky dílky, které 

slepíme tavnou 

pistolí.

• Dále stačí jen 

domalovat.
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Další nápady
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Odkazy:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=392

http://iviskuvblog.blog.cz/rubrika/velikonoce

http://www.domaci-napady.cz/napady-pro-deti/tvoreni-z-krabicek-na-vejce/#more-1450

http://www.topkonicek.cz/rucni-prace/604-tulipan-z-vajicka

http://ratolest.ic.cz/index.php?page=TVORIVE_OKENKO/plato_slon
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Rolované papírové korále, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Rolované  papírové korále

2

 



 

Snímek 3 

 

Jaký papír pouţít?

• Kancelářský papír,

• barevný papír,

• staré noviny nebo časopisy,

• lesklý barevný papír, nejlépe dárkový.

• krepový papír.

Papír pouţijeme takový, jaké chceme mít korále.

3

 

 

Snímek 4 

 

Další materiál a pomůcky

• Tuţka,

• nůţky,

• lepidlo na papír,

• pravítko,

• tenká krátká jehlice na pletení ponoţek, špejle,

• materiál na navlékání korálků (nit, vlasec, 

klobouková guma ...),

• bezbarvý lak ve spreji.
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Snímek 5 

 

Jak budeme postupovat?

• Pomocí tuţky a pravítka předkreslíme úzké 

protáhlé trojúhelníky.

• Nastříháme poţadované mnoţství papírových 

trojúhelníků.

• Prouţky od širší strany namotáme na špejli 

nebo jehlici.
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Snímek 8 

 

Lepení korálků

• Ještě před namotáváním papírku do jeho středu 

naneseme trochu lepidla. Pozor - nanáší se kousek od 

širšího okraje prouţku. 

• Tento silnější konec (nenatřený) omotáme okolo špejle, 

jehlice nebo brčka  a narolujeme tak celý prouţek.
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Snímek 9 

 

Stáhnutí korálku z jehlice

• Po stáhnutí korálku  z jehlice ho poválíme 

v rukou, aby se lepidlo rovnoměrně rozloţilo. 

Necháme zaschnout. 

• Jiná moţnost je, korálek necháme na jehlici 

zaschnout a mezitím vyrábíme další. 

• Dáváme pozor, abychom korálky pořádně 

utahovali – aby se nám nerozmotaly. 
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Rozličné tvary korálků

• Z nastříhaných papírků 

můţeme vyrobit 

rozličné tvary korálků. 

• Postačí zaměnit 

trojúhelníkový tvar za 

tvary uvedené na 

obrázku.
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Úsporné stříhání trojúhelníků
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Pestrobarevné korále vytvoříme z velkých obrázků 

z rozličných časopisů.

13

 

 

 

Snímek 14 

 

Úzké korálky Uţší korálky je 
moţné vyrobit tak, 
ţe na jehlici 
namotáme lesklý 
papír potřený 
lepidlem a po 
stáhnutí rolky ji 
nastříháme na 
kousky 
poţadované 
délky.
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Navlékání korálků

15

• Lakování korálků je moţno provádět lakem, ale také 

průhledným lepidlem, zředěním vodou.

Po nalakování korálky navlékneme na párátka, která 

do uschnutí napícháme do nějaké podloţky.

• Korálky navlékáme na dvojitou silnější nit, na tenkou 

gumičku, případně na koţenou šňůrku. 

• Střídáme korále různé délky a barvy, prostřídáme 

s korálky skleněnými, zkrátka zde pouţijete svoji 

fantazii. 
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