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Na úvod 

Pěkný březen a nádherný skok do jara všem! 

 

Když píšu tento text, je stále ještě únor a venku zrovna sněží. 

Obchodní řetězce už zvesela nabízejí velikonoční dekorace, tak se podíváme, co nám to ta Podzemná 

nachystala… 

Jsem zvědavá, co na to řeknete, jestli to na Vás není moc jednoduché nebo složité….když tak mi 

napište! Nebo přijďte osobně vynadat.  

 

Jaro mám moc ráda, ale na velikonocích mi přijde nejlepší asi to barvení vajec.  

Velký úspěch má každoročně na velikonočních dílnách našeho CVČ batikování a zdobení vajec pomocí 

roztaveného vosku nebo voskovek.  

Moc pěkně vypadají vajíčka obalená zelenými lístky, uzavřená v punčoše a ponořená do barvy.  

V mládí jsem nepohrdla ani nalepováním obtisků koupených v papírnictví. 

Tak se to dá také vyřešit. 

Největší pruda nastává podle mě, když potřebujete vajíček více. A to vajíček vyfouklých, třeba do 

školky, na různé výzdoby a podobně. 

Na internetu je spousta dobrých návodů, jak na to. Proto to nebudu rozepisovat. 

Stačí zadat do vyhledávače, jak vyfouknout vajíčko.  

Tedy jenom stručně, co se mi osvědčilo: 

Vajíčka očistit lihem - odmastí se, u kupovaných zmizí červené razítko.  

Aby jste nemuseli foukat, je dobré sehnat si injekční stříkačku (zdravotnické potřeby). Nebo poslouží 

umytá stříkačka od refilu barev do tiskárny. Na vyvrtání děr je dobrý špendlík, šídlo, cokoliv ostrého. 

Před vyfukováním je důležité propíchnout blanku vajíčka jehlou nebo špendlíkem na obou stranách. 

Dírka pak nemusí být ani moc velká. 

Pak stačí nasát vzduch do stříkačky, nasunout do dírky vajíčka a vyfouknout vajíčko do nádobky. 

Je lepší asi počítat se ztrátami, některá vajíčka prostě padnou za vlast. Zvlášť bílá mají křehčí 

skořápku.  

 

Přeju pěkný jarní čas a tvrdé skořápky.  

 

 

Jana Podzemná 
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SLEPIČKY A KOHOUTCI – varianta ozdoby z papíru 

Potřeby a pomůcky: 

vyfouklá nebo natvrdo uvařená vejce  

(jsou pěkná i nenabarvená v přírodní světle hnědé barvě) 

barevné papíry 

nůžky 

černá lihová fixa  

(můžete vyzkoušet různé tloušťky hrotů, třeba 0.2, 0.5) 

plastové „oči“  

(nemusí být, mívají je ve výtvarných potřebách) 

tavná pistole 

(lépe vyhovuje menší pistolka na tenší tavné tyčinky) 

 

Postup práce: 

Pokud budete pracovat s vyfouklými vajíčky je dobré je navléknout 

 na špejli. Zajistit z obou stran kousky plastelíny proti posunutí.  

Špejli zapíchnout třeba do květináče s hlínou. 

Vařená vejce, aby se nerozbila předčasně třeba skutálením  ze stolu,  

je dobré mít položená na kartonu od vajec nebo jim udělat „hnízdo“ 

z kusu měkkkého textilu. 

Z barevných papírů vystřihneme křídla (tvar kapky např.).  

Hřebínek a zobák jsem vyrobila z malých trojúhelníčků papíru. 

Zohla jsem trochu trojúhelníku základnu a přilepila na patřičném  

místě na vejce. 

Přeložením papíru na několikrát (harmonika) je možno 

nastříhat si více trojúhelníčků do zásoby.                              

Ocásek je vyroben z tenkých proužků papíru. Proužky se dají 

zvlnit protažením přes kulatou hranu nůžek nebo namotáním 

na tužku. Také je možné využít nařezané proužky ze 

skartovačky. 

Zbývá dokreslit oči lihovou fixou. Nebo nalepit plastová. 

Celé lepení jsem absolvovala tavnou pistolí, dá se určitě použít i gelové či jiné sekundové lepidlo. 

Nevýhoda těchto rychleschnoucích lepidel a tavné pistole je, že lepit nemohou menší děti samy, je to 

na dospělém.  (Dá se to vydržet, ale nesmí být těch vajec moc.) Zdobení a stříhání bude děti bavit. 

Pokud někdo přijdete na nějaký super přilepovací tip, určitě se ozvěte… 

(Herkules teče a dlouho schne, lepicí tyčinka mi přijde na lepení tohoto druhu ozdob slabá a je to 

otrava, když ozdoby rychle nedrží, proto ta tavná pistole.) 
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SLEPIČKY A KOHOUTCI – varianta ozdoby z filcu 

Potřeby a pomůcky: 

vyfouklá nebo natvrdo uvařená vejce  

(prostě vše jako předtím, akorát místo papíru 

použijeme zbytky filcu) 

nůžky 

černá lihová fixa  

(můžete vyzkoušet různé tloušťky hrotů, třeba 

0.2, 0.5) 

zbytky různobarevného filcu 

(může být i silnější netřepivá látka, třeba se Vám 

povede vyprat svetr v pračce tak, aby 

zplstnatěl:)) 

plastové „oči“  

(nemusí být, mívají je ve výtvarných potřebách) 

tavná pistole 

(lépe vyhovuje menší pistolka na tenší tavné tyčinky) 

 

Postup práce: 

 

Křidýlka, zobáček a chocholku jsem nastříhala ze zbytků filcu a 

vše nalepila tavnou pistolí. Měla jsem zbytky „červených 

půlměsíců“, tak jsem je jen rozstřihla na polovinu  a nalepila 

kohoutovi na hlavu jako chocholku. Přišlo mi, že ten půlměsíc  

rozstřižený na půl má dobrý tvar, ale klidně stačí stříhat 

trojúhelníky. 

Filc se dá koupit ve výtvarných potřebách, V Brně ho mají i 

v prodejně Kars na Cejlu 3 u Malinovského náměstí. 
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ZVÍŘÁTKA –ozdoby z filcu, kreslení lihovou fixou 

Potřeby a pomůcky: 

vyfouklá nebo natvrdo uvařená vejce  

(jsou pěkná i nenabarvená v přírodní světle hnědé barvě) 

zbytky filcu (popř. jiný pevný materiál) 

nůžky 

černá lihová fixa  

(můžete vyzkoušet různé tloušťky hrotů, třeba 0.2, 0.5) 

tavná pistole 

(lépe vyhovuje menší pistolka na tenší tavné tyčinky, průměr 0,4 mm) 

 

Postup práce: 

 

Namalujeme lihovou fixou obličej zvířátka, čumáček, pusu, vousky, oči vypadají dobře větší, kulaté…, 

vyřádí se děti i dospělí…..Tavnou pistolí přilepíme ouška, dozadu můžeme dát ocásek, pokud zvířátko 

má… 

Vystřižením menších kulatých růžových uší 

mi vyšla myška. Trojúhelníkové uši dostala 

 kočka a dlouhé zakulacené uši jsem dala  

zajíci. 

I velmi malé děti se na vajíčku, myslím,  

vyřádí, když jim ho necháte pomalovat 

lihovými fixami (i různých barev).  

Na vajíčku můžete zajímavě kombinovat i 

kresbu fixy s různě tlustými hroty. 

Vajíčko položte dětem do kartonu nebo  

do stojánku 

na vajíčko. Ať nejde vejce na vandr… 
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KYTIČKOVÉ VAJÍČKO –ozdoby vyražené z papíru 

Potřeby a pomůcky: 

vyfouklá nebo natvrdo uvařená vejce  

(tady se nám nabarvená vajíčka budou hodit) 

tyčinkové lepidlo 

barevné papíry 

(i zbytky zajímavých balicích papírů, jen by neměly mít lesklý, 

 klozavý povrch, lepidlo pak nedrží…) 

menší raznice na kytičky nebo jiné zajímavé tvary 

 

Postup práce: 

 

Z barevných papírů vyrazíme pomocí tvarové raznice  

potřebné ozdoby. Ozdoby jsem lepila na vajíčka  

tyčinkovým lepidlem a držely. 

 Pěkně vypadá, když se barvy ozdob  

doplňují s barvou vajíčka. Světlé ozdoby na tmavý podklad 

 a naopak. Kontrastní barvy k sobě např:  

červená nebo oranžová +zelená,  

světle hnědá nebo oranžová+tmavě fialová, černá a bílá atp… 

Na trhu je v současné době velký výběr raznic. Mají je v papírnictvích, výtvarných potřebách, 

internetiových obchodech. Levnější obvykle moc nevydrží, ale jedny velikonoce by mohly. Na tvoření 

ve velkém se už vyplatí koupit raznici lepší kvality, i když je dražší. 
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Kde sehnat některé potřeby 

(hlavně pro Brňáky) 

Seznam výtvarných potřeb v Brně ( o kterých vím a kam chodím…) 

Gabart, Štefánikova, www.gabart.cz 

Výtvarné potřeby na Husově ul. ( dříve Artissimo na Jánské ul.) 

Výtvarné potřeby na Josefské ul.  

Kam na materiál: 

Filc – výtvarné potřeby, řemeslná prodejna Kars-adresa Cejl 3 u Malinovského náměstí 

Tyčinky do tavné pistole- v papírnictvích a výtv. potřebách, ale levné je mívají i v železářstvích a 

potřebách pro kutily nebo Brněnských Zlevněnkách. V pasáři Kloupar v železářství ( u Jadranu)  mají 

dlouhé tavné tyčky za 4,- a 6,-Kč/kus. 

Tavné pistole – ve výtvarných potřebách, prodejnách pro kutily, levné mají v Brně na Jánské 23 

v obchodu Flora-semena. Cena kolem 130,-Kč .  

Tvarové raznice- v různém výběru se dají sehnat skoro v každém větším papírnictví a výtvarných 

potřebách. 

Další obchody, kde se dají sehnat zajímavé věci: 

Obchod Flora -Semena na Jánské ul. (směr nahoru od Malinovského nám., kolem zadní strany obch. 

domu Centrum, ke kostelu Minoritů. Kromě semen a rýčů tam mají tavné pistole, věnce, lýko, 

velikonoční dekorace, květináčky, barvy na vajíčka…  

Drogerie na „Orlí“:  levné lepidlo Herkules, potravinářské barvy a barvy na vajíčka – ty budou mít 

před velikonocemi skoro ve všech drogeriích… 
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