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nápady na přáníčka a zdobení obálek
barvíme písek a tvoříme z něj
kosmetické zrcátko v obalu



nápady na přáníčka a zdobení obálek
-práce s papírem
-dekorativní činnosti

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let (s pomocí dospělého) 
 
Potřeby a pomůcky:
- tvrdý podkladový papír na přáníčka, obálky, papírové sáčky
- lepidlo v tyčince
- různé dekorativní a barevné papíry i vlastnoručně nazdobené
- tvarové raznice, nůžky, tužka
- může se hodit: glitry, glitrové lepidlo, vata, ozdobné stuhy, razítka s vánočními nápisy, zlaté a 
efektní fixy a popisovače (např. gelová pera)

Postup:
Postup je patrný i z fotografií, jedná se o kombinace na přáníčka z výše uvedených materiálů a 
fantazii se meze nekladou...u každé je uveden. Polepit a nazdobit můžeme i papírové sáčky a obálky
nebo si vyrobit visačky na dárky.

   

Kombinace raznic-hvězdiček různých tvarů a velikostí,
využijeme i negativní výseky. Pokud máme razítka s
vánočními nápisy, můžeme si narazítkovat cedulky a
nalepit na přáníčka (máme jistotu, že si přání
nepokazíme nepovedeným otiskem. Nebo rovnou
natisknneme na přáníčko. Cedulky si také můžeme
popsat efektními popisovači dle svého záměru.

              

                



Z dekorativních papírů vysekáme tvary raznicemi, nebo si nakreslíme a vystřihneme vlastní návrhy 
či podle šablonek. Detaily mohou hlavně menší děti přikreslit i tužkou nebo vhodným materiálem a 
odpovídající barvou, která ladí s papíry. Pěkně vypadají i kousky nastříhané dekorativní pozlacené 
stuhy (ocásek komety). Tyto materiály bývají průsvitné, nemusíme se bát kousky lepit přes sebe a 
překrýt jimi ozdoby, vytvoříme zajímavé efekty.
Na barvení nahnědlých a fialovo růžových papírů a obálek s rozetkami jsme použili návod od 
výtvarnice Alexandry Hejlové. Barvili jsme kávou a ostružinovou šťávou, pokrčený a opět srovnaný
papír. Velmi  nám tato jemná přírodní barevnost přišla vhod i se zlatými kombinacemi a 
dekorativními papíry.



 
Nazdobit můžeme i obálky, koupené nebo
vlastnoručně vytvořené-tato varianta je pro starší
děti-důležitá je přesnost při skládání a ohýbání
papíru. Jako vzor snadno využijeme koupenou
pěknou obálku, kterou opatrně rozložíme,
obkreslíme na tvrdý papír a vytvoříme si tak
šablonu pro další obálky na zdobení a kreativní
dotváření. Zvlášť se tato metoda hodí na výrobu
obálek z vlastnoručně nazdobených papírů.



Můžeme vytvářet i mírně plastické ozdoby a tvary z vaty (jednoduché vločky, kuličky). Ze skládané
vaty, která je slisovaná, můžeme nastříhat jednoduché motivy (zde hvězdy na obálce na obrázku 
dole) a na vatu přidat hvězdičku z organzy, papíru, dekorativní stuhy či jiného materiálu. Tvar 
nakreslený nebo napsaný lepidlem v tyčince posypeme jemně glitry a přebytky setřepeme a získáme
také zajímavý efekt. U glitrů postupujeme decentně, zde méně znamená více.



barvíme písek a tvoříme z něj

-práce s barvou
-dekorativní činnosti
-výtvarný experiment

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let  (pomoc s barvením a manipulací s pískem)

Písek lze jednoduše obarvit. Využili jsme jemný křemičitý písek
(stavebniny různých obchodních řetězců a hobby marketů ).  

            Potřeby a pomůcky: 
- jemný křemičitý písek
- uzavíratelná láhev s širším hrdlem
- tuš nebo potravinové barvivo
- tác, ubrousky
- malé lahvičky nebo zkumavky
- tác, ubrousky
- mističky a lžičky na barevné písky
- kousky textilu, gumičky, tavná pistole

Postup: 
 Do lahve nasypeme písek asi ze 3/4, přidáme tekuté barvivo cca 1-3 polévkové lžíce na 0,7 

l lahev. Mokřejší písek déle schne. Vysypeme na vhodnou podložku a necháme zaschnout. 
Je možné, že po zaschnutí se utvoří hroudy, a ty budeme muset rozemnout a rozdrtit, ale jde
to poměrně snadno. Obarvit jde jakýkoliv písek i hrubší, nabraný v přírodě nebo z vlastních
zásob.

 Možná jsme se už setkali či vyzkoušeli barvení těstovin či rýže apod. materiálů. Postup je 
velmi podobný:www.vytvarne-navody.cz/barveni-testovin/

Výroba dekorativních lahviček s pískem: 
 Připravíme si do misek několik barevných odstínů písku, které pak můžeme ve vrstvách 

kombinovat.
 Podle šířky hrdla lahvičky písek sypeme trychtýřkem, pomocí malé lžičky nebo si vyrobíme 

trychtýř srolováním papíru ve tvaru půlkruhu.
 Láhev můžeme uzavřít různými způsoby. Prostě se zařídíme  podle toho jaké lahvičky a 

materiál máme k dispozici.(Pokud chybí uzáver či špunt: textil+gumička,  textil lepený 
tavnou pistolí...Do tavné pistole můžeme vložit glitrovou tavnou tyčku a láhev plnou písku 
zašpuntujeme nakapáním efektního lepidla nahoru na hrdlo.Toto využijeme, pokud 
nepočítáme s otvíratelností lahve-bude ryze dekorativní...

Pískové obrázky:
 Jednoduchá kresba lepidlem v tyčince a posypání pískem...

http://www.vytvarne-navody.cz/barveni-testovin/




kosmetické zrcátko v obalu

-práce s papírem
-dekorativní činnosti

Náročnost: *** 
Věk: cca od 7 let  a výše

Výroba  kosmetického zrcátka je náročnější na
přesnost a měření. Hodí se hlavně pro starší děti. 

            Potřeby a pomůcky: 
- 2 obdélníčky kartonu cca o 1-2 cm širší než
rozměry zrcátka
- kobercová páska
- dekorativní papíry, styl origami apod. i vlastnoruční
výroba
- lepidlo v tyčince, Herkules nebo tavná pistole
- pravítko, tužka
- malé zrcátko 

 

Postup: 
 Obdélníčky z kartonu položené vedle sebe přelepíme kobercovou páskou. Uprostřed 

necháme mezi obdélníky rozestup cca 0,5 cm. Vzniknou jakési zavírací desky-
miniknížečka.

 Vnější pohledovou stranu polepíme dekorativním papírem. Desky položíme na papír a tam 
je jemně obkreslíme tužkou, přidáme cca 1 cm z každé strany a tento obdélník více 
zvýrazníme, protože jej budeme stříhat. Má být o něco větší než desky. Celý obdélník 
natřeme lepidlem a pečlivě přilepíme na desky, uhladíme, přesahy ohneme na druhou stranu
a také přilepíme. Je to zvláštní, tyčinkové lepidlo+papír spolu dobře fungují a po vyhlazení 
se výrobek skoro nikdy nezvlní.



 

 Na vnitřní strany nalepíme další obdélník, tentokrát o něco menší než je rozměr desek. A 
máme skoro hotovo. Na jednu stranu můžeme ještě vyrobit  a přilepit malou papírovou 
kapsičku. Na druhou stranu přilepíme Herkulesem nebo tavnou pistolí zrcátko. Zrcátko 
získáme z levného kosmetického zrcátka, když opatrně odstraníme plastové orámování.

Kontakt: Jana Podzemná, jana@vytvarnenavody.cz
www.vytvarne-navody.cz/blog/

kniha Výtvarný inspiromat, on-line program výtvarný rok, šablony, inspirace na blogu  jsou k 
dispozici  na webu:
www.vytvarne-navody.cz

Videonávody, fotky, články, inspiraci, 
přidávám také na Facebook do: Výtvarné nápady Jany   Podzemné

http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/
http://www.vytvarne-navody.cz/blog/
mailto:jana@vytvarnenavody.cz

