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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Zimní dekorace oken, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Zimní dekorace oken

• Dokonalý výhled z okna je k nezaplacení, což nám 

potvrdí každý, komu v nerušené vyhlídce zaclání 

nevzhledný sousedící dům či jiná překážka.

• My si tento problém můžeme lehce vyřešit a navíc udělat 

radost kolemjdoucím. 

• A pro školu to platí obzvlášť. Někdy neveselé chvilky 

nám může zpříjemnit veselá postavička či jiný obrázek 

na okně.
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Snímek 3 
 

Čarování přírody
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Snímek 4 
 

Zasněžená krajina

Co budeme potřebovat: 

sníh ve spreji, zakrývací 

papírovou lepenku, 

nůžky a nápad

Jak na to:

• Zakrývací páskou 

vylepíme navržený 

motiv v negativu (co 

bude zakryté, zůstane 

průsvitné). Volné plochy 

nastříkáte sprejem. 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Poté nastříkáme 

volné plochy uvnitř 

motivu a v jeho 

bezprostředním 

okolí sněhovým 

sprejem. Po chvíli, 

když sníh zaschne, 

opatrně sejmeme 

pásku z oken a 

práce je hotová. o.

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Obrázek nás může 

těšit celou  zimu až 

do jarního mytí 

oken.

• Sprej jde bez obtíží 

umýt, stačí jen 

vícekrát okno omýt 

vodou.

• A romantická 

atmosféra bílé zimy  

i v době globálního 

oteplení je hotová.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Vystřihovánky na okna

• Velice oblíbenou a 

zároveň zimně vypadající 

dekorací jsou 

vystřihovánky z bílé 

čtvrtky.

• Oblíbeným motivem jsou 

sněhuláci, zasněžené 

domy, krmítka, zimní les 

a řada dalších nápadů.
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Snímek 10 
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Snímek 12 
 

Zimní závěsy do oken
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Odkazy:

http://kamineknaceste.blog.cz/0912/prvni-adventni-nedele-vystrihovanky

http://www.i-creative.cz/category/sablony-a-omalovanky/page/16/

http://www.ddmjm.cz/foto/2011/2011_01_29_vytvarna_dilna_s_majkou-zima_zima_je_tu/gallery.html

http://www.topzine.cz/navod-na-vanocni-hvezdu-z-papiru-sablona-neni-potreba

http://www.zsvrch.cz/node?page=32

http://www.i-creative.cz/category/zimni-namety/

http://kamineknaceste.blog.cz/1012/obrazky-do-oken

http://www.mimibazar.cz/tisk_navodu.php?id=5453

http://tocomebavi.blog.cz/galerie/vytvory-moji-maminky/obrazek/71520033

http://www.terescinotvoreni.wz.cz/vanoce-3.htm

http://nikonclub.cz/kdyz-zima-caruje-vyhlaseni-vysledku
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Čarodějnice,  1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Čarodějnice

• Pálení čarodějnic připadá na  Filipojakubskou noc  

(noc z 30. dubna na 1. května).

• Tento lidový zvyk se dodnes hojně udržuje. 

• Lidé se scházejí u zapálených ohňů, protože tato 

noc je pokládána za magickou. 

• Čarodějnice se slétají na čarodějnický sabat, 

otevírají se jeskyně, ve kterých se dají nalézt 

poklady.

• U ohňů se zapalují smolná košťata, která se 

vyhazují do výšky. 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Čarodějnice z novin

• Několik vrstvy novin složíme na sebe.

• Spodní a horní části novin nastříháme. Po nastříhání je 
přehneme.

• Před přehnutím si připravíme tenčí roličku z novin, kterou 
zasuneme do přehybu – vzniknou nám ruce.

• Poté svážeme silnou nití nebo provázkem v místě pod 
rukama.

• Na dozdobení čarodějnice použijeme látku, barevný papír, 
provázky, samolepící tapety či fixy.

3

 
 
Snímek 4 
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Snímek 5 
 

Čarodějnice - frotáž
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Potřebný materiál a pomůcky:
• Barevná čtvrtka A3, bílé kancelářské papíry, nůžky, 

lepidlo, voskovky, předměty se strukturovaným 
povrchem: zbytky záclon, pytlovina, vlnitá lepenka, 
mince, kousky dřev, hřebeny, podrážky bot...

Postup:
Na kancelářský papír si předkreslíme části čarodějnice 
(obličej, šátek, koště...), vybereme si podle svého 
vzorníku vhodný vzor (předmět). 

• Části čarodějnice přiložíme na předmět a pomocí 
voskovky tvoříme frotáž. 

• Ze zhotovených dílů vytvoříme čarodějnici, kterou 
lepíme na barevný papír. Čarodějnici můžeme dle 
vlastní fantazie dozdobit.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Trojrozměrné čarodějnice

Potřebný materiál:

• Tvrdý papír, světlá a režná látka nebo pytlovina,ovčí vlna 
na vlásky, lýko, březové větvičky na koště, tavná pistole. 

Postup:
Z tvrdého papíru vytvoříme základ těla, který polepíme  
světlou látkou a upevníme pomocí tavné pistole

Z růžové látky vystřihneme kolečko, jehož obvod 
stáhneme nití a vycpeme do tvaru kuličky. 

Z režné látky vystřihneme plášť a trojúhelníček, který 
bude představovat šátek. 

Na hlavu přilepíme vlasy, na vlasy šátek. Dotvoříme oči  
a pusu.Pod krk uvážeme mašličku z lýka a hotovou 
čarodějnici posadíme na koště z březových větviček. 
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Odkazy:

http://malotridka.ic.cz/25-vytvarna-vychova/slet-carodejnic

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=6872

http://babiblog.blog.cz/0910

http://www.skolakosmonosy.websnadno.cz/Dovedne-ruce.html

http://www.ddsslany.cz/galerie/346/carodejnice-ve-skole

http://www.topkonicek.cz/rucni-prace/480-mala-carodejnice
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Papírové talíře, 1. – 5.  ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Papírové talíře

• Kdo spojuje papírové talíře jen s jídlem, nemá vůbec 

tušení o různých možnostech úprav těchto klasických 

rekvizit pikniků a grilování. 

• Z papírových talířů můžeme různým skládáním, 

barevným omalováním a lepením vyrobit zvířátka, 

skřítky nebo hračky. 

• Jednoduché, ale působivé motivy, uvedené v prezentaci, 

připraví mnoho zábavy zejména dětem.

2
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Beruška
• V tomto případě 

postačí červená 

temperová barva, 

černý a bílý papír 

a lepidlo.

3

 
 
Snímek 4 
 

Hlemýžď
• V tomto případě 

opět postačí 

barevný (krepový 

paír), lepidlo a 

barevný papír na 

tělíčko.

• Je možné dotvořit 

hlemýždi tykadla, 

například z 

drátku. 
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Meloun

• Talíř můžeme 

různě přehýbat 

nebo skládat  

a tím vytvořit 

prostorovou 

dekoraci.

5
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Věnec
• Talířům můžeme 

vystřihnout střed a 

polepit je různými 

luštěninami, 

obilovinami či 

semínky.

• Po doplnění pentlí 

může výrobek sloužit 

jako závěs na stěnu, 

dveře či okna.
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Pavučina s pavoučkem

Pomůcky:

• papírový talíř

• bílá bavlnka/vlna

• černá barva (např.   

akrylová)

• děrovačka

• lepidlo

• nůžky

• kovovou 50 Kč a 2 Kč 

(nebo kružítko)

• nalepovací očička 

(nemusí být)

7

 
 
Snímek 8 
 

8

Postup:
•

1. Vystřihneme střed papírového talíře.

• 2. Zbylý okraj talíře nabarvíme černou barvou (spodní stranu).

3. Po zaschnutí barvy vytvoříme celkem 8 dírek pomocí 
děrovačky. 

•
4. Připravíme si 4 provázky z bílé bavlnky. Vždy jeden 
provázek navážeme na jednu dírku a pak na protilehlou dírku. 
Uzlíky schováme do spodu. 

•
5. Připravíme si další 3 provázky z bílé bavlnky, které budeme 
postupně navazovat dokola na již uvázané bavlnky. Začíná se 
od nejmenšího kolečka od středu pavučiny. Osvědčilo se 
nám, na každé bavlnce udělat uzlík. Pavučina pak lépe drží 
tvar.
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9

• Začíná se od nejmenšího kolečka od středu pavučiny. 
Osvědčilo se nám, na každé bavlnce udělat uzlík. Pavučina 
pak lépe drží tvar. 

• 6. Pavouček - na zbylý vystřižený střed papírového talíře 
obkreslíme 50 Kč (tělíčko) a 1 Kč (hlavička) nebo je 
vytvoříme kružítkem a vystřihneme je. Poté vystřihneme 8 
proužků (nožičky) - každý o přibližné velikosti 2,5 cm x 0,2 
cm. Vše natřeme černou barvou.

• 7. Po zaschnutí přilepíme hlavičku k tělíčku (část hlavičky 
vsuneme pod tělíčko). 2 ks nožiček rukou uprostřed mírně 
ohneme směrem nahoru a vlepíme pod spodní okraj rozhraní 
hlavičky a tělíčka. Zbylých 6 ohneme směrem dolů a vlepíme 
je pod spodní okraj tělíčka.
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8. Na hlavičku vlepíme očička. Můžeme je i nakreslit 

nebo vystřihnout ze zbytku papíru.

9. Pavoučka můžeme nalepit na pavučinu.
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Další inspirace
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Snímek 12 
 

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Odkazy:

http://www.artmama.cz/node/2019

http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/leto/meloun.html

http://www.gokids.cz/media/newsletter/batolacek22.html

http://www.odlitky-otisky.cz/pavoucek-pro-stesti-s-pavucinou-papirove-talire

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=4987&user=84514

http://www.i-creative.cz/2011/07/09/zviratka-z-papirovych-taliru

http://www.casprodeti.cz
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Poznáváme Benešov, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Benešovské pamětihodnosti
◦

• Které budovy v Benešově poznáte?

• Na kterém místě je najdeme?

• Kudy k nim dojdeme?

To se vše dozvíme.

2
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Kostel sv. Anny

• Barokní kostel sv. Anny, 

dominanta Masarykova 

náměstí v Benešově, byl 

postaven roku 1708 (svěcen 

1710) spolu s bývalou 

piaristickou kolejí. V koleji 

byla umístěna velká 

knihovna, refektář a 

místnosti pro ubytování 

učitelů i studentů. Za 

povšimnutí stojí také rajský 

dvůr se slunečními 

hodinami.

3
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Kostel sv. Mikuláše
• Raně gotický kostel ze 

13. století, nedokončený 

podle původních plánů. 

Po požárech v letech 

1420 a 1648 byl 

přestavován. V interiéru 

se dochovala cenná 

barokní výzdoba - sochy 

M. B. Brauna a nástěnné 

malby I. Raaba. Na jižní 

straně se dochoval 

gotický profilovaný portál, 

členěný sloupky. 
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Horní zvonice na Karlově
• Velmi cenná dřevěná 

zvonice vzpěradlového 

typu se čtyřbokým pláštěm 

a nízkou dlátkovou 

střechou, stojící před 

vchodem do sv. Mikuláše, 

v jejímž zdivu je snad 

částečně zachována jedna 

z původních věží chrámu. 

Nynější podoby nabyla po 

opravě v roce 1828, kdy 

byla opatřena hodinami.
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Zřícenina minoritského kláštera

• Podle kroniky tzv. Beneše 

Minority byl benešovský 

konvent minoritů založen v 

roce 1247, a to proboštem 

staroboleslavské kapituly 

Tobiášem z Benešova. 

• V roce 1294 konvent s 

celým městem vyhořel, a 

proto dal Tobiášův nástupce 

Milota z Dědic klášterní 

budovu znovu vystavět a 

rozšířit. 
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Dolní zvonice na Karlově
• Původní dřevěná zvonice je v 

písemných pramenech 

připomínána k roku 1627. 

• Stála na místě někdejšího starého 

vproboštství . 

• V dnešní zděné podobě pochází z 

1. třetiny 19. století. Ve zvonici je 

zavěšen zvon „Ave Maria“ od 

mistra Rudgera z roku 1322, který 

náleží k nejstarším v Čechách. 

Vyzvání u příležitosti významných 

událostí.

7

 
 

 
Snímek 8 
 

Budova Městského úřadu (spořitelna)

úřad) • Budova městského 
úřadu, dřívější sídlo 
okresního úřadu a sídlo 
banky.
V roce 1996 byla budova 
na návrh benešovského 
okresního úřadu 
Ministerstvem kultury ČR 
prohlášena kulturní 
památkou.
Autorem projektu je 
vynikající český architekt 
Otakar Novotný. Autorem 
reliéfu v průčelí je B. 
Stefan. 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Budova Městského úřadu (radnice)

• Dům č.p. 100, který 

pochází ze 17. století. V 

roce 1867 jej získala 

městská obec a zřídila 

zde radnici. 

• V roce 1995 byl dům 

podle návrhu pražského 

architekta Josefa 

Pleskota z větší míry 

přestavěn a rozšířen do 

nynější podoby. 

9

 
 
Snímek 10 
 

Budova Muzea umění a desingu

• Secesní dům č.p. 74 postavený v 

letech 1904 – 5. pro účely Okresní 

hospodářské záložny v Benešově. 

V roce 1992 zde byla veřejnosti 

zpřístupněna expozice věnovaná 

dějinám města a okolí, 

uměleckým památkám regionu a 

výtvarníkům, kteří zde působili. 

plastika. 

• Dnes zde sídlí Muzeum umění. 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Starý židovský hřbitov

• Starý židovský hřbitov 

se nachází v ulici 

Nová Pražská. Byl 

založen v 17. století a 

sloužil svému účelu ž 

do roku 1883, kdy byl 

v sousedství 

komunálního hřbitova 

na Karlově založen 

hřbitov nový. Starý 

hřbitov byl změněn v 

parčík s několika 

ponechanými 

náhrobky.

11

 
 

 
Snímek 12 
 

Židovský památník a nový hřbitov

• Jedinou historickou stavební 
památkou, která dokumentuje 
život židovské komunity na 
území města je bývalá 
modlitebna při novém hřbitově, 
kde v roce 1995 byla zřízena 
stálá expozice věnovaná obětem 
2. světové války.

• Náhrobky ze starého hřbitova 
byly přeneseny na nový hřbitov. 
Zde se pohřbívalo do 2. světové 
války a nachází se zde hrob 13ti 
francouzských vězňů ze 
železničního transportu roku 
1945.

•

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Pivovar Ferdinand 
• Pochází z počátku 20. 

století, kdy do města 

přesídlila z konopišťského 

podzámčí průmyslová 

výroba. 

• Hlavní budova je 

postavena v typickém 

středoevropském 

industriálním slohu přelomu 

století, který se vyznačoval 

zájmem o elementární 

dekor.

• Po roce 1990 začal pivovar 

užívat značku „Ferdinand“. 

Areál staveb je chráněnou 

kulturní památkou.

13

 
 
Snímek 14 
 

Budova gymnázia
• Budova gymnázia 

byla vystavěna v 

novorenesančním 

stylu v letech 1905-

1907 „na jitrech 

Zámeckých“ 

nákladem městské 

obce.

• Škola navázala na 

tradici benešovské 

piaristické koleje, 

nejstarší v jižní části 

středních Čech.

14

 
 

 



 
Snímek 15 
 

Sokolovna • Byla postavena v 
roce 1903 v 
novorenesančním 
stylu. 

• Reprezentativnost 
stavby charakterizuje 
postavení 
tělovýchovného 
sokolského hnutí u 
nás na přelomu 
století. 

• Rekonstrukce 
začátkem 90. let 20. 
století přinesla proti 
původnímu vzhledu 
drobné změny na 
fasádě.

15

 
 

 
Snímek 16 
 

Železniční budova a císařský 

salonek • Původní jižní část byla 
postavena v roce 1872.

• Koncem 90. let 19. století 
přistavena , také byl také 
postaven císařský salonek, 
luxusní čekárna pro 
následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d Este při jeho 
cestách železnicí. 

• Zastavil se zde například 
císař František Josef I. a 
německý císař Vilém II.

• Celá nádražní budova je 
zapsána v Ústředním 
seznamu kulturních 
památek ČR.

16

 
 

 



 
Snímek 17 
 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

• První zmínky o nemovitém 

špitálním majetku v 

Benešově jsou z druhé 

poloviny 15.století. 

• Počátek dnešní veřejné 

nemocnice se datuje roku 

1876.

• S vlastní stavbou se 

započalo až roku 1896 a 24. 

března 1898 byla nemocnice 

slavnostně vysvěcena.

• Dochovala se nejstarší 

budova nemocnice v 

novorenesančním stylu.

17

 
 
Snímek 18 
 

Vila C. a K. poručíka Karla Hellera.

• Budova známá spíše pod 

názvem Katuška. 

• Byla postavena roku 

1894, historizující a 

secesní stylové prvky.

• Výstavba na 

reprezentační Zámecké 

třídě je ukázkou 

ctižádosti vzmáhajících 

se městských staveb 

konce 19. a počátku 20. 

století. 
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Snímek 19 
 

Odkazy:

http://kostelycz.cz/okresy/benesov.htm

http://www.benesov.cz/pamatky.htm

http://www.infoglobe.cz/stredocesky-kraj2/benesov

http://www.urocnice.eu/fotoalbum/historicke-pamatky/benesov---kostel-sv_-mikulase/benesov---kostel-

sv.-mikulase-16.html

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-219.htm

http://www.topvylet.cz/index.php?detail=708

http://www.stavbaweb.cz/Radnice-magistraty-urady/Radnice-v-Benesove.html
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Dekorativní kolíčky, 1. – 5. ročník

Mgr. Jana Pěnkavová

 

 

Snímek 2 

 

Malované kolíčky a další zdobení

Co potřebujeme:

• dřevěné kolíčky na prádlo

• samotvrdnoucí 

modelovací hmota

• hobby barvy (tempery)

• bezbarvý lak

• lepidlo

• štětec

• nůž

• láhev nebo váleček

 

 



 

Snímek 3 

 

Pro nejmenší

Kolíčky je možné zdobit mnoha způsoby. Můžeme

na ně kreslit, či malovat. Tuto techniku zvládnou

i nejmenší děti.

Starším, školákům, patří následující stránky.

3

 

 

Snímek 4 

 

Pro školáky

Využijeme samotvrdnoucí 

hmotu, nejlépe světlé 

barvy.

Hmotu rozválím pomocí 

válečku na těsto nebo 

rovné láhve na placku 

o tloušťce asi 0,5 cm. 

4

 



 

Snímek 5 

 

Další úprava hmoty

Z placky vyřežeme 

nejrůznější tvary 

(můžeme použít formičky 

na cukroví). 

Vyřezané tvary necháme 

dobře proschnout a úplně 

ztuhnout. Nevaříme!!! 

5

 

 

Snímek 6 

 

Konečná úprava tvarů z hmoty
Tvary pomalujeme barvami,  

nejlépe akrylovými, protože 

po zaschnutí budou lesklé.

Je možné použít barvy 

Temperové, které

po  zaschnutí nalakujeme 

bezbarvým lakem

6

 

 



 

Snímek 7 

 

Poslední úprava

Obrázkové tvary přilepíme 

ke kolíčkům lepidlem

(Herkules) nebo použijeme

tavnou pistoly. 

7

 

 

Snímek 8 

 

Motivy na zdobení kolíčků

8

 

 



 

Snímek 9 

 

Odkazy:

http://www.tvorivyamos.cz/show.xh4?mod=article%3Btid=np_malovane-kolicky

http://www.onetka.estranky.cz/clanky/vesele-kolicky/mlaovane-kolicky.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I. 

Skládané obrázky, 2. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Skládané obrázky - IRIS-FOLDING

• IRIS-FOLDING je technika skládání proužků 

barevných papírů, která pochází původně z 

Holandska.

• Vzor, který touto technikou vytvoříme připomíná 

mechanismus irisové clony v klasickém fotoaparátu.

• Po celou dobu tvoření pracujeme v napětí, jak 

výsledná práce bude vypadat. Tvoříme totiž stále po 

rubové straně, až po dokončení otočíme a nastává 

moment překvapení. 

2

 

 



 

Snímek 3 

 

Co budeme potřebovat?

• čtvrtku s vyříznutým 

otvorem

• šablony

• barevné papíry 

(nejvhodnější jsou slabší, 

např.  papíry na origami, 

ale můžeme použít  balicí 

nebo vánoční papíry. 

• Izolepa

• řezací nůž

3

 

Snímek 4 

 

Šablony

• Jsou jednobarevné nebo 

vícebarevné.

• Na každé šabloně je uvedeno, 

kolik barev budeme potřebovat

• Barvy jsou označeny písmeny 

abecedy a u každého písmena je 

seznam číslic. Tyto číslice jsou 

vepsány i do šablony a označují 

jednotlivé proužky papíru.

• Pokud šablona obsahuje čísla 1a, 

2a, 3a, 1b, 2b, 3b atd. znamená to, 

že šablona obsahuje 3 barvy, 

začínáme lepit od 1a, 2a, 3a, 1b, 

2b, 3b...

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Jak na to?

• Budeme potřebovat 

vhodnou šablonu, kterou 

je možné najít na internetu 

nebo při troše zručnosti si 

ji vytvoříte sami.

• Šablonu si přiložíme na 

připravenou čtvrtku a 

obkreslíme. 

• Obrys vystřihneme tak, 

aby nám zbyl pouze 0,5 

cm široký obrys.  

5

 

 

 

Snímek 6 

 

6

• Z barevných papírů 
si nastříháme 
proužky široké 
přibližně 3cm a 
podélně je 
přeložíme. 

• Šablonu si přilepíme 
kousky lepicí pásky 
na podložku a na ni 
lepicí páskou 
přichytíme i čtvrtku s 
vystřiženým 
základním tvarem. 

• Čtvrtku přilepujeme 
tak, abychom viděli 
rubovou stranu.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

7

• Začínáme přilepovat proužky od čísla 1. Přeložený 

barevný papír přikládáme přehnutou hranou k okrajové 

čáře příslušného čísla (směrem ke středu obrázku). 

Případně papír zastříhneme, pokud je moc dlouhý.

• Na okrajích zafixujeme kouskem lepicí pásky či trochou 

lepidla. Lepíme vždy na čtvrtku nebo později na již 

přiložené proužky, nikoli na šablonu. 

• Takto pokračujeme číslem 2, 3,.. až k do bodu, kdy nám 

zůstane volný střed. Ten přelepíme jakýmkoliv vhodným 

barevným kouskem papíru. Po dokončení práce čtvrtku 

opatrně odlepíme od podložky a šablony a otočíme. 

 

Snímek 8 
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Snímek 9 
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Snímek 12 
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Snímek 13 
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Snímek 14 
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Snímek 16 
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Odkazy:

http://www.netvytvarka.estranky.cz/fotoalbum/iris-holding---skladane-obrazky/horse-pattern.html

http://inkspiredmusings.blogspot.com/2011/05/iris-folding-tutorial.html

http://www.netvytvarka.estranky.cz/clanky/iris-holding---skladane-obrazky.html

http://guneauxdesignsbybeverlypolen.blogspot.cz/2011/12/stampin-up-snowman-greeting-card-iris.html

http://www.exodus.cz/sekce/podsekce/terapie/vyrobky-ds-2011-iris-folding/index.html

http://scrapbook.cz/jaknato/sc.php?p=5&s=21

http://pracovnipondeli.blogspot.cz

http://www.fler.cz/blog/jak-si-pohrat-s-iris-folding-klubove-tvoreni-16275
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Korkové zátky, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Korek

• Korek je vnější část borky rostlin. Je nepropustná pro 
vodu i pro plyny, chrání rostlinu. Je vytvářen vrstvou 
buněk zvanou felogén (korkové kambium).

• Korek je také materiál získaný odřezáním kůry (borky) 
dubu korkového. 

• Korek má rozmanité použití díky tomu že dobře tepelně 
izoluje, odolává poměrně vysokým teplotám, je pružný 
a lehký., Používá se na výrobu zátek

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

3

 

Snímek 4 

 

Pomůcky
Velkými pomocníky jsou tavící pistole, nůž, disperzní 

lepidlo, akrylové barvy.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Polepování

• Korek můžeme polepovat 

rozličnými materiály: 

- papírem

- textilem

- dalšími přírodními materiály.

Vytváříme rozličné figurky či 

předměty.

5

 

 

 

Snímek 6 
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Snímek 7 
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Snímek 8 

 

Pirátský vor
Potřeby a pomůcky

• stejně velké korkové zátky

• párátka

• špejle s ostrými hroty

• Kousek látky

• kousek bílé čtvrtky

• nůžky

• tužka

• lepidlo

• černý fix

• 2 špendlíky

• Korkové zátky slepíme k sobě 

tavící pistolí, ale můžeme ke 

spojení použít i párátka. 

• Na vzniklý vor upevníme stěžeň –

špejli, na kterou připevníme další 

zátku (podle obrázku). 

• Z látky vystřihneme plachtu  (podle 

vlastní fantazie) a připevníme jí 

pomocí párátek k zátce na špejli.

• Z papíru vystřihneme tvar vlaječky, 

pomocí tužky a černého fixu ji 

ozdobte pirátskými motivy a 

nalepíme na konec stěžně.

8
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Snímek 10 

 

K pirátskému voru si můžete vytvořit námořníky tak, že 

pomalujete zátky od sektu (šumivého vína). 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Tiskátka

11

 

Snímek 12 

 

12

• Hroznové víno vyrábíme 
tiskací metodou.

• Na papír dětem 
předkreslíme větvičku a 
pod nakreslíme velký 
trojúhelník směřující dolů 
a do tohoto trojúhelníku 
budeme tiskat  kolečka 
korkovým špuntem. 

• Vznikne nám krásné 
hroznové víno. 

 

 

 



 

Snímek 13 
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Odkazy:

http://it.pedf.cuni.cz/prakcin3/gallery.php

http://www.zeny.tym.cz/velikonoce-08.html

http://www.ceske-tradice.cz/napady/kalendarium/advent-a-vanoce/_zobraz=betlem-z-korku

http://www.dobrarada.sk/?id_kat_for_menu=3067&module_action__44853__id_art=16212

http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/dekorace/namornicka-party-jmenovky-brcka-lodicky-majaky-vlajky

http://bmprofit.cz/spunty.php

http://www.dobrarada.sk/clanok/adventny-kalendar-vlacik.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=444

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=403

http://blog.skolickasrdicko.cz/2012/10/page/4

http://www.detske-zlavy.com/2012/09/tvorime-z-korku-korkove-zatky-ako.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=298

http://cs.wikipedia.org/wiki/Korek
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Roláž (2. - 5. ročník)

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Roláž

• kolážová metoda, spočívající v rozřezání či 

rozstříhání jednoho nebo více obrázků 

na proužky a poté střídavě lepena za sebou

na novou podložku. 

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pojem roláž si vymyslel 

vynikající český básník a 

výtvarník Jiří Kolář pro 

metodu konfrontační 

koláže spočívající v 

rozstříhání dvou obrázků 

na proužky a následném 

střídavém proložení 

těchto proužků vedle 

sebe v původním pořadí. 

3

Jiří Kolář (1914 – 2002)

 

Snímek 4 

 

Využití jednoho obrázku

Obrázek můžeme 

rozstříhat vodorovně, 

svisle, ale také 

nepravidelně.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Vystřihnutí proužků

Z obrázků je možné 

vystříhat proužky

a nechat vyniknout 

bílou či barevnou 

podložku.

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Výroba přáníčka

Přání můžeme vyrobit

rozstřižením

pohlednice od středu

a postupným

nalepováním

na rozličný podklad.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Rozličné tvary

Obrázek nemusí mít 

vždy tvar obdélníku

nebo čtverce.

7

 

Snímek 8 

 

Dva shodné obrázky

Pokud máme dva shodné

obrázky, můžeme je 

rozstřihat, i nepravidelně,

a lepit pod sebe či vedle 

sebe.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

 

 

 

Snímek 10 

 

Dva rozličné obrázky

Pokud máme dva různé 

obrázky, motivy nejlépe 

vyniknou, když je 

rozstřiháme pravidelněém

Nalepujeme je v původním 

pořadí.
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Zdroje:

http://picasaweb.google.com

http://www.vytvarnadilnamc.estranky.cz

http://www.fotoalbum.sk/album/tatino/tatino/upraven__.jpg.html

http://www.doxprague.org/cs/exhibition?26/about

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/velmistr-ceske-kolaze

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/rolaz

http://mojevytvarka.webnode.cz/products/prirodni-motivy-rolaz-z-pohledu
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Papíroví čerti, 1. – 3. ročník
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Snímek 2 

 

Mikulášské obchůzky

• V dřívějších dobách patřil k Mikuláši průvod rozličných 

masek (podobné jako o Masopustu).

• Do dnešních dob se zachovaly postavy: Mikuláše, čerta 

a anděla.

• Postava čerta měla nahánět hrůzu. Ke každému čerovi

patřil huňatý kožich, rohy, dlouhý ocas, černé tváře, 

vypláznutý jazyk, řetěz, vidle, ale především pytel, v 

kterém si čerti odnášeli zlobivé děti.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Využití roliček od toaletního papíru

3

 

Snímek 4 

 

4

• Proužky černého, 

širokého asi 2 cm, 

nastříháme po délce 

do poloviny (chlupy).

• Tyto proužky od 

spodu nalepujeme na 

roličku tak, aby se 

postupně překrývaly.

• Z červeného papíru 

vystřihneme oči, rohy,  

jazyk a přilepíme. 

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Pro mladší děti
• S dětmi mladšího 

věku můžeme 

vystřihnou kolo či 

ovál z černého 

papírů a následně 

dozdobit.

• Pokud chceme, 

aby čert „stál“, 

přilepíme ho na 

krabičku či sklenici. 

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Papír 

a sklenice

• Velice jednoduše 

vytvoříme čerta, když 

polepíme vystřihanými 

motivy zavařovací 

sklenici.

• Je možné na dekoraci 

použít i samolepící 

tapety.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Čert z papírového

sáčku

• Nejprveme pomalujeme či 

pokreslíme papírový 

sáček a hlavu.

• Papírový sáček vycpeme 

starými novinami a 

zasuneme do něj z části 

vyčnívající  lékařskou 

špachtli a zavážeme. 

• Čerta můžeme ještě 

dozdobit.

7

 

Snímek 8 

 

Čert (a anděl) na krabičce

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

• Nejdříve si z kartonu či čtvrtky zhotovíme krabičku podle 
šablonky.

•
• Po vystřižení a slepení krabičky si zhotovíme obličeje 

postaviček. 

• Anděl - z barevného papíru vystřihneme kolečko, 
dokreslíme mu pusu, nalepme oči a vlasy (z bavlnek). 
Vystřihneme křídla.

• Čert - na kolečko z papíru nalepíme papírové rohy, oči, 
nos a jazyk. Ostatní můžeme dokreslit. Poté se přilepíme 
vlasy z bavlnek a z nich upleteme i ocásek.

 

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Další „čertí“ inspirace

11

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Odkazy:

http://drbnik.cz/casopis/new/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=529

http://www.predskolaci.cz/?p=4299#more-4299

http://mstajer.blog.cz/0911

http://paula123.blog.cz/0911

http://www.folklornisdruzeni.cz/kovarovanek-opet-pri-remesleni

http://www.msskrivanek.cz/index.php?id=00000129

http://skdruzinazspalachova.blog.cz/0611

http://maarkeetky.blog.cz/1009/vanocni-krabicky-cert-andel

http://www.audina.cz
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Pracovní činnosti I.

Adventní svícny, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Vánoční adventní svícny

2

• Výroba adventních 
svícnů je vhodná 
především pro 
mladší a méně 
zručné výrobce,  
kteří ještě 
nezvládnou uvázat 
adventní věnec.

 

 

 



 

Snímek 3 

 

3

• Kdo si dovede představit vánoce bez svíček 

nebo svícnu? Vždyť jednoznačně pomáhají 

umocňovat atmosféru těchto nejkrásnějších 

svátků. 

• V čase adventním pak postupně zapalujeme 

každý týden jednu svíčku ze čtyř, čímž 

odměřujeme čas do Štědrého dne. Kromě věnců 

a vánočního stromku můžeme svíčky aranžovat 

do rozličných nádob či různých typů svícnů.

 

Snímek 4 

 

4

• Adventní svícen nemá 

přesně daný tvar a při 

jeho tvorbě tak 

mnohem více závisí na 

fantazii a šikovnosti 

výrobce. 

• Použít tedy můžeme 

nádobu libovolného 

tvaru a rovněž co se 

týče svíček, rostlinného 

materiálu a dalších 

přízdob, nejsme v 

podstatě nijak 

limitováni.

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Na bezpečnost ovšem myslet musíme

• Před užitím svíčky 

odstraníme z výrobku 

všechny obaly.

• Nikdy nenecháváme 

hořící svíčku bez 

dozoru.

• Svíčka musí být v 

vzpřímeném stavu.

5

 

 

 

Snímek 6 

 

6

• Nenecháváme vyhořet svíčku úplně až k podložce.

• Kouří-li svíčka, zhasneme ji a zkrátíme knot.

• Svíčky stavíme zásadně na nehořlavou podložku. 

Nikdy je nestavíme na televizor či jiné teplé plochy.

• Svíčky by neměly hořet déle jak 4 hodiny v kuse, 

protože dochází ke zvýšenému roztavení vosku a 

rychlejšímu hoření.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Svíčky můžeme postavit do různých misek nebo 

talířů a dozdobit.

7

 

Snímek 8 

 

Svíčky můžeme naopak od sebe oddělit a každý 

týden přidávat jednu svíčku.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

Čas adventu je tím pravým časem pro naši fantazii.

9

 

 

 

Snímek 10 

 

K Vánocům patří červená i zlatá barva, ale také 

zelený břečťan či jmelí.

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

V posledních letech se tradiční věnce tvaru kruhu 

zaměňují za originální tvary.

11

 

Snímek 12 

 

Odkazy:

http://www.emimino.cz

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=691564

http://www.azmapa.cz/volnycas/index.php?page=napady&id=62

http://www.kreativnitechniky.cz/zobrazit/85/Adventn%C3%AD%20sv%C3%ADcen%20poset%C3%BD%20hv%C4%9Bzdami

http://jahoda2020.blog.cz/0611/adventni-venec-trochu-jinak-1

http://inspirativni.blog.cz/0811

http://www.krasny-zivot.cz/moderni-bydleni.202/svicky-a-svicny-vanocni-dekorace.22028.html

http://pritelkynepodnikatele.bloguje.cz/tema-7-co-probehlo-kolem.php

http://svc-hodonin.webnode.cz

http://www.inzahrada.cz/zahradni-stavby-a-doplnky/adventni-vence-potrebuji-na-vyrobu-ten-spravny-material.html

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=7591
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Vánoční ozdoby z těstovin, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

 

Snímek 2 

 

Vánoční ozdoby z těstovin

• V obchodech najdeme 

nepřeberné množství 

rozličných druhů a 

tvarů těstovin, které  

můžeme využít při 

výrobě vánočních 

ozdob.

• Nejpoužívanější 

pracovní  technika v 

případě těstovin je 

lepení a natírání.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Vánoční kapři

• Na připravenou šablonu 
lepíme pomocí lepidla 
Herkules rozličné tvary 
těstovin

• Těstoviny můžeme doplnit 
i přírodninami.

• Po nalepení a zaschnutí je 
možné těstoviny natřít 
akrylovou nebo latexovou 
barvou, nejlépe zlatou 
nebo stříbrnou.

3

 

 

Snímek 4 

 

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Nalepované těstoviny

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Řetězy z těstovin

• Těstoviny můžeme 

navlékat na silnou nit 

(režnou nebo bavlnku) 

nebo na včelařský či 

jiný vázací drátek.

• Řetězy využijeme na 

ozdobení vánočního 

stromečku.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Dekorační věnec

• Základ tvoří polystyrenový  
věnec omotaný krajkovou 
páskou.

• Na ní jsou nalepeny 
těstoviny různých barev a 
tvarů, doplněné dalšími 
druhy potravin.

• Na věnec připevníme poutko 
na zavěšení.

• Vše je ošetřeno nastříkáním 
bezbarvým lakem.

7

 

Snímek 8 

 

Andílci z těstovin

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

Potřebujeme:
• těstoviny mašličky, penne a kolínka
• bílou akrylovou barvu
• lehkou modelovací hmotu nebo větší dřevěné korálky
• třpytivou konturu
• tavnou pistoli

• Z bílé modelovací lehké hmoty si vymodelujte malé kuličky -
hlavičky andílků. Hmota schne na vzduchu a je velice lehká. 
Pokud nemáte modelovací hmotu, můžete použít dřevěný 
korálek odpovídají velikosti, který natřete bílou barvou. 

• Dále podle předlohy slepujeme části těstovin. 
• Na  závěr natřeme figurky třpytivou konturou.

 

 

 

Snímek 10 

 

Další nápady na výrobu lepených 

ozdob

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Odkazy:

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=165

http://koralkovani-a-jine.webnode.cz/album/jine-/a3-vanocni-ozdoby-z-testovin-jpg/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=338

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=1535870

http://doma.nova.cz/clanek/radyanapady/andilci-z-testovin-ozdobi-vanocni-stromek.html

http://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31688

http://mojevytvarka.webnode.cz/products/vanocni-kaprik-dekorace-z-testovin-a-suchych-rostlin/

http://www.fler.cz/zbozi/venecek-z-testovin-c-2-945613

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

http://www.monajda.estranky.cz/fotoalbum/vanoce/rybka-zdobena-testovinami/05

11

 



 

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 Umění a kultura 

Název předmětu Výtvarná výchova 

Název vzdělávacího materiálu Tvoříme z těstovin  

Autor Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

Datum vytvoření  26. 5. 2012 

Datum ověření 29. 11. 2012 

Formát přílohy na CD/DVD 

(PDF nebo PPT) 

PPT 

Počet listů/snímků 11 

Číslo v digitálním archívu 

školy 

MZ 4/ VY_32 

 

Anotace 

 

 

                                                                                                  JiroSedláčková/VV/2./49 

 

Úroveň vzdělání (ročník) 1. – 5. 

Téma Tvoříme z těstovin 

Žák bude umět - seznámí se s technikou vánoční dekorace  

Časový rozsah 45 minut 

Formy použití -výklad a ukázky  



Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Andílci z papíru, 1. – 3. ročník

Vložte Vaše jméno

 

 

 

Snímek 2 

 

Vánoční andílci

• Mezi velké množství vánočních symbolů patří  

andílci, se kterými se v tuto dobu setkáváme na 

spoustě míst – na stromečcích jako ozdoby, na 

pohlednicích a přáních, na balících papírech, ve 

výkladních skříních obchodů atd.

• Možná přivítáte některé nápady na výrobu 

andílků, které jsou určené pro nejmenší, ale i ty 

trošku větší děti. 

2
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Andílci z tácků

• Tácek nastřihnete tak, 

jak je to znázorněno na 

nákresu. Při stříhání je 

možno použít i zubaté 

dekoratérské nůžky.

• Spodní největší díl 

stočíme k sobě a 

přihneme hlavičku 

kupředu. Můžeme také 

andílky naslepo spojit 

sešívačkou. 

3

 

 

Snímek 4 

 

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Andílek na špejli - zapichovátko

Potřebujeme:

• zlatou a bílou čtvrtku

• červená kartón se zlatými 

hvězdičkami (možno i jiný)

• zlatý provázek, případně 

tenkou stužku

• modrý a červený fix

• lepidlo

• tužku

• špejli

5

 

 

Snímek 6 

 

Pracovní postup

• Jednotlivé díly (hlava, tělo, křídla), předkreslíme 
na danou čtvrtku (křídla 1x, hlavu a tělo 2x),

• Díly vystřihneme a slepíme k sobě . 
• Uprostřed tělíčka  necháme mezeru na vložení a 

nalepení špejle. 
• Zlatý provázek rozstříháme na malé kousky a 

nalepíme na zadní část hlavy jako vlásky (možno 
použít andělské vlasy).

• Pod tělíčkem uvážeme zlatou mašličku a 
nakreslíme modré oči, nosík a pusinku. 

• Andílka je možné zapíchnout do květináče, nebo 
kamkoliv jinam. 
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Snímek 7 

 

Andílci z papírových dekorací

7

 

 

Snímek 8 

 

Andílci  z CD

• Potřebný 

materiál: 

nepotřebná CD

barevné papíry

tužku

fixy

nůžky

lepidlo

pastelky

8
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• Na papír tělové barvy si obkreslíme CD, kruh 
vystřihneme a fixy nakreslíme oči, nos a pusu. 
Červenou pastelkou nakreslíme líčka a vlásky 
vystřihneme ze žlutého papíru.

• Hlavu nalepíme na CD, díky tomu budeme moci 
andílka pověsit a nezkroutí se nám. 

• Z bílého tvrdého papíru uděláme andílkovi šaty a křídla. 
a fixy dokreslíme detaily podle své fantazie.

• Nakonec přilepíme lepidlem všechny části na svá 
místa, možno přilepit provázek na zavěšení. 

• Když si andílka v bytě pověsíte, určitě se na něj budete 
smát alespoň tak, jako se on směje na vás. 

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Odkazy:

http://www.in.cz/clanky/tvoreni-a-napady/nejen-andele-za-oknem-zla.htm

http://vanoce-2010.blog.cz/1009/vanocni-papirovy-andelicek

http://ekodilna.webgarden.cz/vanocni-dekorace

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/fotoalbum/papirove-tvoreni/p3094010.html

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=2428&user=228714

http://magrata.cz/malakniha/navody/navodandilci.htm

http://magrata.cz/malakniha/navody/navodandilci.htm

http://www.moje-rodina.cz/svatecni-a-sezonni-tvoreni/vanocni-andel
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Snímek 2 

 

Vánoční svícny

• Zde můžete najít návod, jak si vyrobit rychle, ale 

hlavně za málo peněz krásný svícen. 

• Kouzelné Vánoce se neobejdou bez zapálených 

svícnů, které dodávají domovu tu pravou vánoční 

atmosféru.

• Při výrobě svícnů musíme myslet především na 

bezpečnost (nenechávat hořící svíčku bez dozoru, 

stavět svíčku pouze na nehořlavou podložku).

2

 

 

 



Snímek 3 

 

Svícen s kořením

Co potřebujeme: 

• Skleničku na nízké nožce, 

• stužku,

• jehlice z borovice, malou 
smrkovou větvičku,

• čajovou svíčku,

• směs voňavého koření  
hřebíček, badyán, skořice 
či   nové koření,

• pro barevnost i luštěniny 
(bílé fazolky) 

3
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4

Postup: 

• Koření promícháme a nasypeme do sklenice,

• na koření posadíme svíčku,

• jehlice z borovice navlékneme na stužku a pevně 

přivážeme k nožičce tak, aby jehlice směřovaly 

nahoru a utvořily nám kolem sklenky vějíř, 

• k uzlíku přivážeme smrkovou větvičku, můžeme 

přidat ještě větvičku s šiškou a konce stužky 

nařasíme.

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Svícen na venkovní okno

Potřeby:

• Malý plastový truhlík, 

• alobal,

• florex,

• svíčka,

• zápich na svíčku,

• šišky, větvičky buxusu,

• pentle, 

• stříbrný sprej,

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Svícen na venkovní okno - postup

• Nejprve truhlík zabalíme do alobalu, 

• dovnitř dáme florex,

• doprostřed umístíme pomocí zápichu svíčku, 

• po stranách svíčky tavnou pistolí přilepíme předem 

postříbřené větší šišky a kolem doplníme malými. 

• Kolem dokola umístíme větvičky buxusu (můžeme 

použít i jehličnaté větvičky, buxus má však tu výhodu že 

neopadá, jen trochu seschne),

• zafixujeme bezbarvým lakem,

• na střed umístíme mašličku (z obou stran). 

6
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Svícen z pískového těsta

Na základ (bábovky) budeme potřebovat:

• písek, vodu, hladkou mouku, pudinkové bábovky, plech, 

troubu. 

Postup:

• Písek prosijeme sítkem - čím jemnější se nám povede 

tím lepší, a smícháme s ostatními přísadami. Orientačně 

na 10 hrnků písku, 2 hrnky mouky a vody tolik, aby směs 

byla jen vlhká a daly se z ní dobře dělat bábovky. 

Bábovky po naplnění vyklopíme na plech a necháme je 

na nízkou teplotu po dobu 30ti minut sušit v troubě. Po 

vychladnutí jsou jako beton.

7
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Po  vychladnutí nejprve
bábovku připevníme tavnou 
pistolí k talířku aby neklouzala
a do díry uprostřed připevníme
svíčku - tím je základ svícnu
hotový.

Pomocí tavné pistole
Připevníme další dekoraci. 

Můžeme využít:
přírodní materiály (šišky, 
ořechy, kaštany, žaludy, šípky...),
stuhu, kuličkový řetěz, zvoneček. 
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Snímek 10 

 

Svícen ve staré formičce 

Použitý materiál:

• stará formička (pokud ji 

nemáte, můžeme použít 

zajímavou misku nebo 

hrneček), kousek mechu, 

(čajová) svíčka, kousek 

kůry z pomeranče nebo 

mandarinky.

• Vykrájíme malé 

hvězdičky. Do misky 

vložíme mech, svíčku, 

hvězdičky naaranžujeme 

okolo a máme hotovo.
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Další nápady
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Snímek 13 

 

Odkazy:

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

http://looll.blog.cz/rubrika/floristika-a-kvetiny

http://www.nelumbo-dekor.cz/nelumbo/eshop/14-1-VANOCE

http://www.dekoracemartina.cz/product_info.php?cPath=99&products_id=336

http://kvetiny.uvodicku.cz/vanocni/index.html

http://www.kreativnitechniky.cz

http://www.dekorace-vanocni.com/obrazky-vanoce.php

http://tichaposta.blog.cz/0911
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Snímek 2 

 

Pomerančová kůra

• Krásný předvánoční 

čas si můžeme zpestřit 

výrobou ozdob z 

pomerančové kůry.

• Ozdoby potěší nejen 

náš zrak, ale i čich.

• Další výhodou jsou i 

náklady na výrobu, 

prakticky žádné.
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Vykrajování

• Potřebujeme: vykrajovátka různých tvarů, vánoční 
koření (hřebíček, badyán, skořici…), lepidlo, nitku 
nebo mašličku na přivázání, pomerančovou kůru.

• Z pomerančů oloupeme kůru tak, abychom dostali 
větší pláty, ze kterých budeme vykrajovat  různé 
tvary.

• Dle vlastní fantazie vykrájené tvary dozdobíme. 
Hezky vypadá i badyánová hvězdička, která někdy 
mívá i stopku, kterou lze do kůry zapíchnout. A když 
ji nemá, použijeme lepidlo.

3
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4

• Nakonec do kůry jehlou provlečeme slabou nitku či 

mašličku k zavěšení.

• Experimentovat můžeme i s jiným ovocem, například 

s grapefruitem či citronem.

• Malé tvary lze nalepit na kolíčky a uchycení ozdoby je 

vyřešeno.

• Ozdoby krásně voní a hezky vypadají i když 

vyschnou. Hodí se do interiéru i na venkovní stromky, 

girlandy či větvičky.
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Voňavý pomerančový panáček

• Do pomerančové kůry 

nejprve nožem 

vyřízneme pusu a oči. 

• Hřebíček použijete 

místo nosu a vlásků a 

badyán jako ouška. 

• Hřebíček se lépe 

zapichuje, pokud si ho 

napřed namočíme. 
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Sušené pomeranče

• Ozdoby vyrobené ze 

sušených plátků 

pomeranče, koření a 

skořápek vlašských 

ořechů. Ozdoby jsou 

doplněny o lehce 

třpytivou tmavě 

červenou stužku. 

7

 

Snímek 8 

 

Ozdoby z proužků z pomeranče

• Pomeranč oloupeme tak, abychom získali co největší 

kousky kůry. Ty nakrájíme na proužky, široké asi půl 

centimetru. Čím delší proužky budeme mít, tím větší 

bude výsledná spirálka. Pokud je bílá vrstva příliš tlustá, 

seřízneme ji.

• Připravíme si jehlu a nit zakončenou velkým uzlíkem. 

Proužky pomerančové kůry budeme stáčejte do spirálek 

a napichovat na jehlu. Aby se spirálky na niti 

nerozevíraly, musí se dobře zatáhnout. Jednotlivé 

spirálky můžete prokládat rozinkami.
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Využití pomerančových spirál

10
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11

• Řetězem můžeme ozdobit adventní věnec, 

větvičku na dveřích, můžeme vyrobit velmi dlouhý 

řetěz, který obmotáme okolo pokojové rostliny či 

okolo malého vánočního stromečku.

• Řetěz také můžeme zavěsit do okna.

• Tuto voňavou dekoraci můžeme po libosti 

obměňovat, například zkusit zkombinovat 

pomerančovou a citronovou kůru či místo rozinek 

použít jiné sušené ovoce.

 

Snímek 12 

 

Pomerančový  závěs

• Vykrojené tvary pomerančové 
kůry napíchneme na párátka, 
které následně zapíchneme 
do  polystyrenové koule 
(může být klidně i brambora). 

• Kromě kůry můžeme použít 
také rozinky, ořechy, 
kandované ovoce či jiné 
přírodniny. 

• Kouli zavěsíme pomocí 
provázku či pentle. 

12
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Pomerančový  svícen

• Potřebujeme: velké pomeranče, vykrajovátka na 

cukroví - hvězdičky, nůž, lžíci, misku, ubrousky, čajové 

svíčky. 

• Vršek pomeranče seřízneme a lžící do misky 

vydlabeme dužinu. 

• Pomocí nože a vykrajovátek vyřízneme naznačené 

hvězdičky. 

• Omyjeme kůru pomeranče horkou vodou a ubrouskem 

vysušíme. 

• Do kůry vložíme čajovou svíčku a zapálíme.
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Odkazy:

http://www.femina.cz/magazin/vanoce/vonave-vanocni-ozdoby.html

http://opickaivuska.sblog.cz/*vyrob_si_sama*/o170

http://zena-in.cz/clanek/pomerancove-ozdoby

http://www.fler.cz/zbozi/pomerancove-ozdoby-6-kusu-580469

http://www.vasedeti.cz

http://ivcinydekorace.blog.cz/1011/polaz

http://pernicky-dorty.blogspot.com/2010/11/pomerancove-lucernicky-postup.html
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Snímek 2 

 

Vánoční papírové řetězy
• Vděčnou technikou pro 

nejmenší děti je stříhání a 

lepení papíru.

• Nejoblíbenější a nejznámější 

řetěz pro malé děti je ten, kdy 

slepujeme bíle či barevné 

proužky papíru.

• Šířka papíru je asi 0,5 cm, 

délka 8 – 10 cm.
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Krajkový řetěz

• Papír podélně přeložíme 

a nastříháme podle 

obrázku.

3
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Ozdoby na niti

• Barvy papírů volíme raději 

méně křiklavé. 

• Pro urychlení práce je 

vhodné přeložit papír na 

čtvrtiny, podle šablony na 

něj obkreslit jeden tvar 

řetězu a vystřihnout.

• Čím více tvarů vystříháme, 

tím delší řetěz budeme mít. 
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Ukázky papírových šablon 

5
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Odkazy:

http://v-a-n-o-c-e.blog.cz/0811/papirovy-retez

http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-11-2008/mohlo-by-vas-zaujmout/vanocni-retezy

http://www.onetka.estranky.cz/clanky/papirove-dekorace/snehulaci-retez.html

http://www.i-creative.cz

http://www.fler.cz/zbozi/papirove-koralky-noty-sada-30-ks-944839

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=2308

http://www.omalovankykvytisknuti.info/tag/snehove-vlocky

http://www.cz-milka.net

http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-11-2008/mohlo-by-vas-zaujmout/vanocni-retezy

http://chicory.wz.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006120001

http://eshop.tovarna-plsti.cz/zbozi/dekorace-z-plsti
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Vánoční přání
• V dnešní přetechnizované době nejsou Vánoce to, co 

bývaly kdysi. Za dob našich babiček a dědečků vnímali 
všichni lidé tyto svátky jako něco výjimečného, jako něco 
krásného, na co se těšila celá rodina. V okolí zavládl klid 
a mír, všichni se měli rádi a ochotně si pomáhali.

• Při vánočním shonu můžeme našim blízkým udělat 
radost vánočním přáníčkem a tím sdělit, že na 
obdarované myslíte. 

• Rodiče, babičky, dědečkové a další příbuzní či kamarádi, 
jistě přivítají přáníčka, která jim vyrobíte právě vy.

2

 

 

 





 

Snímek 3 

 

Dírkované přání
• Tvar komety (popř. 

jiného motivu) si 

obkreslete, pomocí 

vykrajovátka na 

těsto, na tvrdší 

papír. Jehlou 

vypichujte obrys 

komety, kterou 

nakonec vystřihnete 

a nalepíte na přání.

3

 

Snímek 4 

 

Stínové přání

• Ze zeleného papíru 

vystřihněte obdélník, 

dovnitř nakreslete 

obrys stromečku a 

vystřihněte tak, aby 

zůstal i obrys i 

samotný stromeček. 

Na přání je nalepte 

vedle sebe a 

dozdobte třeba 

vlnitým papírem.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Ozdobený stromeček

• Ze zeleného papíru 

vystřihněte stromeček, 

který ozdobte kousky 

"zmuchlaného" alobalu. 

Na špičku stromečku 

vystřihněte malou 

hvězdičku.

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Vystřihávaný stromeček

• List zeleného papíru svisle 

přeložte.

• Od jednoho horního rohu k 

protějšímu spodnímu rohu 

nakreslete linku. Podél této 

linky vystřihněte.

• Po obvodu vzniklého 

trojúhelníku vystřihněte malé 

trojúhelníčky.

• Stromeček si můžete 

dozdobit. 

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Koláž

• Přáníčka můžeme 

vytvořit technikou koláže. 

• Využít můžeme rozličné 

papíry, síťky, korálky, 

pentličky.

• Nemusíme ani stříhat, 

můžeme některé 

matriály i natrhat.

7

 

Snímek 8 

 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

Odkazy:

http://www.koralkovysvet.com/deti/337/papirova-vanocni-prani

http://www.moje-rodina.cz/tvorime-s-detmi/vanocni-prani

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

http://www.i-creative.cz

http://www.teplicenm.com/foto41.htm
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Snímek 2 

 

Lepení podzimního listí

• Podzim je takový malíř, 

který umí v přírodě 

namíchat překrásné 

barvy.

• My toho můžeme využít a 

vytvořit za pomoci 

podzimu rozličná dílka. 

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

3

 

Snímek 4 

 

Stromy z listí

• Na tvrdý papír nakreslíme 

kmen a nalepíme vylisované 

listy do tvaru koruny stromu. 

• Ze zeleného barevného 

papíru se vystřihneme trávu 

a nalepíme ji pod kmen 

stromu. Domalujeme nebo 

dokreslíme pozadí výkresu 

(voskovky, vodové barvy).

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

5

 

 

Snímek 6 

 

Zvířátka z listů

• Listy  můžeme využít k 

vytvoření zvířátek. 

• Na čtvrtku nebo obyčejný 

papír nalepíme listy pomocí 

lepidla Herkules.

• Vytvořit můžeme zvířátka, 

které známe, ale také 

zapojit svoji fantazii.
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Snímek 7 

 

7

 

Snímek 8 

 

Podzimníčci

• Z listí se velice dobře tvoří 

postavičky. 

• Z listí mohou být celí nebo 

můžeme dolepit 

předkreslené části 

(obličej).

• Také je možné kreslit 

přímo na listy.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

 

 

 

Snímek 10 

 

Tvary listů
• Na barevný papír 

nalepíme 
vylisované listy 
různých tvarů.

• Tenkým fixem (kdo 
si troufne, může 
použít tuš) 
obtahujeme tvary 
listů vždy dvakrát.

• Pak záleží na 
fantazii každého, 
jak prostor 
vymaluje.

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Obrázek z listů

• Z kartonu vystřihneme 

čtverec, na který 

nalepíme světlý 

barevný papír.

• Dále na barevný papír 

nalepíme listy, které 

mohou být i vylisované.

• Do kortónu udělíme 

dírky a uvážeme 

provázek na zavěšení

11

 

Snímek 12 

 

Ježci
• Nejprve setřídíme 

nasbírané listy od 

největšího po nejmenší, 

pak je postupně přilepíme 

do tvaru, který připomíná 

ježčí bodlinky. 

• Čumáček můžeme 

domalovat fixem a vybarvit 

pastelkami.

• Na zem můžeme 

namalovat trávu a do ní 

nalepit rozličné přírodniny. 

Ty můžeme umístit i na 

ježečka.  

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

 

 

 

Snímek 14 

 

Odkazy:

http://www.teplicenm.com/foto41.htm

http://kreativni-inspirace.skola-loucany.cz

http://www.msskrivanek.cz/index.php?id=00000132

http://www.dobrenapady.info/jesenna-dekoracia-z-listov-r751.htm

http://www.i-creative.cz/2007/09/25/jezci-v-listi

http://www.moje-rodina.cz/2-kategorie-deti/jezek-z-listi

http://www.canea.cz

http://zenyvhistorii.blog.cz/1108

http://www.moje-rodina.cz/soutez-vyrabejte-s-nami-6/detska-podzimni-vyzdoba-lednicky

http://www.zskunin.cz/foto1103.htm

http://www.kidsland.cz/poradna_detail.php?id=12551

http://www.predskolaci.cz
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Slupovací barvy, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

Snímek 2 

 

Slupovací barvy  a  jednoduché motivy a 

náměty :

Tulipánky

Pomůcky:

* vlnitá lepenka

* hladký euroobal

* slupovací barvy

* nůžky

* vteřinové lepidlo

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pracovní  postup:
* Dle vzoru vystřihneme základ obrázku z vlnité lepenky 

* Z euroobalu vystřihneme dva obdélníčky - o trochu větší než 
okýnko obrázku (záleží na rozměrech)

* Konturou předkreslíme tulipány

* Jednotlivá políčka pečlivě vybarvíme

* Necháme dobře uschnout

* Oba euroobaly slepíme k sobě, zabráníme tak poškození obrázku ze 
slupovacích barev

* Tulipány přilepíme do okýnka z vlnité lepenky

3

 

Snímek 4 

 

4

Různé motivy mohou potěšit

také např. v podobě přáníčka,

záložky do knihy apod.

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Vitrážové svícínky

Vyrobit  svícínek  zdobený  technikou  vitrážové podmalby  

není  vůbec  složité. Nepotřebujeme ani vitrážové  

barvičky, postačí slupovací barvy.

Na výrobu kouzelných  svícínků využijeme nejrozmatější

tvary  sklenic  nejlépe  z  pevného varného  skla. Čím  

atypičtější tvar, tím je svícínek zajímavější.

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Pomůcky:

*  sklenice

*  slupovací barvy

*  čajové svíčky
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Snímek 7 

 

Pracovní postup:

• Sklenici dobře odmastíme jarovou vodou a vysušíme

• Konturou předkreslíme požadované tvary

• Jednotlivá okénka vybarvíme střídavě v odstínech 
oranžové, žluté a červené

• Necháme dobře uschnout

• Tip: Na svícnech vypadají nejlépe jednoduché 
geometrické tvary, které se světlem svíčky prosvětlí. 
Nejhezčího efektu docílíme rozžhnutím svícínku na 
světlém podkladu. Zátiší můžeme dozdobit usušenými 
srdíčky vykrojenými z pomerančové kůry.

7

 

Snímek 8 

 

Pozn.  Může se zdát, že se barva teplem svíčky roztéká. 

Pokud na ni ale nebudeme sahat, časem se “vypálí“.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Vitrážové obrázky

Umělé  vitrážové  obrázky  k  pověšení  za  okno 

nebo  pod  světlo. Umělé  obrázky  můžete 

vybarvit vitrážovými  i slupovacími barvami.

9

 

 

 

Snímek 10 

 

Pomůcky:

• závěsné plastové  vitrážové destičky (cca 20 Kč)

• vitrážové  barvičky na  sklo - nevypalovací nebo 

slupovací barvy  window color

• tenké štětce

• hadřík

• vatové tyčinky

• bílý  papír  sloužící  jako  podklad

• strunka - vlasec

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Pracovní postup:

Podle šablony nakreslíme

kontury

• Necháme zaschnout

• Vybarvíme dokonale barevné

plochy a necháme dostatečně 

zaschnout

• Hotový obrázek připevníme na 

vlasec a pověsíme

11

 

 

Snímek 12 

 

Pozn. Tyčinkami  lze  snadno opravit chyby a nežádoucí 

přetahy. Umělé vitrážové obrázky zakoupíte v prodejnách 

koh-i-noor.
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Snímek 13 

 

Tip:  Umělé vitrážové obrázky se budou nejlépe 

vyjímat zavěšené na strunce v okně, zkuste to :-)

13

 

 

 

Snímek 14 

 

Slupovací barvy na skle malované pomocí jednoduchých 

šablonek.

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Zdroj:

http://www.i-creative.cz/2007/08/14/prani-tulipany/#more-103

http://www.i-creative.cz/category/slupovaci-barvy/

http://www.i-creative.cz/2007/08/13/svicny/#more-68

http://www.i-creative.cz/2008/03/1

http://www.i-creative.cz/category/slupovaci-barvy/3/umela-vitraz/#more-850
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Snímek 2 

 

Chcete mít veselé fotky z párty nebo oslavy narozenin? 

Použijte šablony a vyrobte si vlastní rekvizity na focení. Potřebujete 

pouze špejle, barevné papíry nebo pěnovou gumu, lepidlo či tavnou 

pistoli a zábava může začít :-)

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Vyberte vhodné šablony a překreslete pomocí průsvitného papíru.

Šablony lze zvětšit pomocí počítače.

3

 

 

 

Snímek 4 

 

Na správné párty či narozeninové oslavě by neměly chybět veselé 

párty čepice. Ať hýří nápady a barvami…

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Pomůcky :

• Bílý nebo barevný karton

• Barevný papír, papír s motivy

• Nůžky

• Děrovačka

• Lepidlo 

• Barevné kloboukové gumičky

• Fixy, glitrové barvy, stužky, barevné lýko…..

• Různé třpytivé názdobky, vlna, bavlnky…

5

 

Snímek 6 

 

Pracovní postup :

• Podle šablony vystříhneme základní tvar čepice z kartonu

• Pokud je základ bílý, nalepíme na něj barevný papír nebo vhodné barevné 
motivy

• Vytvoříme stočením kornout a pečlivě slepíme

• V dolní části proti sobě děrovačkou vytvoříme dvě malé dírky (nebo k šabloně 
přikreslíme dva malé obloučky, které přilepením gumičku dobře jistí)

• Ustříhneme gumičku podle požadované velikosti

• Připravenou kloboukovou gumičku dírkami prostrčíme  a uvážeme dva jistící 
uzlíky, které posuneme na vnitřní-rubovou stranu čepice (nebo přilepíme dvěma 
obloučky na čepici)

• Podle fantazie a zaměření pátry dozdobíme povrch i špičku čepice, např. 
střapečkem z papíru

6

 

 

 



 

Snímek 7 
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Snímek 8 
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Snímek 9 
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Snímek 10 

 

10

Na narozeninovou párty jistě půjdeme s dárkem. Velkou radost udělá 

kamarádovi i malý dárek ve vlastnoručně vyrobené krabičce…

 

 

 



 

Snímek 11 
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Snímek 12 

 

12

Krabičku můžeme vyrobit z barevného kartonu nebo z pěnové 

gumy.

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Pracovní postup :

• Vystříhneme požadovaný tvar krabičky podle šablony

• Děrovačkou přesně vytvoříme čtyři otvory

• Podle čar přerýhujeme dno krabičky

• Na vrchní části můžeme nalepit různé názdobky, napsat jméno

• Vložíme do krabičky dárek

• Připravenou stužku provlékneme všemi otvory a zavážeme na 

mašličku, popř. přivážeme jmenovku oslavence

13

 

Snímek 14 

 

Zdroj:

http://www.i-creative.cz/category/party-a-narozeniny/
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Přáníčka, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

Snímek 2 

 

Přáníčka na mnoho způsobů

Výroba přání nemusí být

nikterak složitá. Inspirujte se 

jednoduchými, ovšem originálními

přáníčky, které jistě zvládnete

vyrobit samostatně nebo s

malou pomocí či radou.  

S vlastnoručně vyrobeným

přáním budete mít zaručeně

úspěch :-) 

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Přání ke Dni matek

Mezinárodní svátek Den matek

se tradičně slaví druhou

neděli v květnu.

Pro radost maminkám můžeme

vyrobit i některé drobné dárečky.

Začneme od nejjednoduššího.

3
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Pomůcky :

• Dřevěný kolíček

• Barevný karton

• Silný fix

• Lepidlo Herkules nebo tavná

pistole

• Názdobka

• Fixky, pastelky,…

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Pracovní postup :

• Na vhodný barevný karton (můžeme zastříhnout 

ozdobnými nůžkami) nakreslíme pěkný motiv

• Na zadní stranu přáníčka napíšeme věnování

• Na spodní stranu kolíčku přilepíme názdobku – kytička, 

srdíčko,… (pozor při lepení tavnou pistolí!!!)

• Silným fixem napíšeme podle vzoru „MAMINCE“

• Karton sepneme do připraveného kolíčku

• Přání je připravené pro maminku

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Pomůcky :

• Bílý karton

• 7 druhů barevného kartonu

• Lepidlo

• Nůžky

• Tenký štětec

• Běloba

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Pracovní postup :

• Podle šablonek vystříháme  5-7 kytiček z různých barevných 

kartónů a 6-8 zelených lístků

• Vystříhneme také vázu libovolného tvaru- nejlépe podle šablony 

vytvořené přeložením podle osy souměrnosti

• Můžeme vystříhnout puntíky, proužky,.. Na výzdobu vázy

• Na přeložený bílý karton začneme do horní poloviny lepit lístky tak, 

aby vytvořily tvar pugetu

• Postupně přilepujeme barevné květy a i přes ně můžeme nalepit 

lístky (mohou přesahovat okraje bílého kartonu)

• Přilepíme také nazdobenou vázu

• Bělobou namalujeme středy květů

• Po zaschnutí napíšeme dovnitř přání pro maminku
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Snímek 8 

 

Maminku jistě potěší, když pěkně sami napíšete 

dovnitř rýmované přání, např.:

Naše milá maminko,
máme Tě rádi a ne malinko.
Přejeme Ti ke Dni matek,
ať máš dneska krásný svátek,
dneska je Tvůj velký den,
my tě zlobit nebudem.
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Snímek 9 
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Snímek 10 

 

10

Další možnosti, jak mamince udělat radost k jejímu 

svátku:

 

 

 



 

Snímek 11 
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Snímek 12 

 

12

Složitější výrobky z filcu a knoflíků, z papírů barevných 

časopisů.

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

Přání ze sušených květů

 

 

 

Snímek 14 

 

Pomůcky :

• Strukturovaný zelený karton

• Barevné papíry

• Lepidlo Herkules

• Tavná pistole

• Sušené květy např. orchidej, krokus, narcis,..

• Stříbrná pastelka nebo fix
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Snímek 15 

 

Pracovní postup :

• Přeložíme zelený karton do dvou pětin podle obrázku

• Na střed vycentrujeme a nalepíme barevný papír

• Vlepíme dovnitř napsané přání

• Naaranžujeme sušené kvítky a potom přilepujeme 

(opatrně přitiskovat, aby se okraje květů nepolámaly)

• Na pravý okraj napíšeme datum, název svátku nebo 

„mamince“
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Snímek 16 

 

Zdroj :

http://www.i-creative.cz/category/pranicka/

http://www.i-creative.cz/2010/05/07/prani-a-vyrobky-ke-dni-

matek/#more-3816
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