
MOSTÍK 

  JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 1. 11. do 13. 11. 2020 

 

Milé děti, 

předáváme vám nápady, jak se i doma zabavit 

po dopoledním on-line vyučování. 

Odpočiňte si na chvíli od počítače, telefonu 

a představte si, že jste přišly po vyučování do vašeho 

oblíbeného klubu Mostík

 

Tentokrát budeme tvořit z toho, co najdeme venku, 

na téma BAREVNÝ PODZIM. 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 

 



Výtvarničení a tvoření 

Vyrob si třeba MISKU Z LISTŮ 

Jaké barvy umí vykouzlit podzim, vidíme na listech, a bylo by škoda si z této krásy něco 

nevyrobit. Určitě by váš pokojíček zkrášlila miska, která je vyrobena právě z barevných 

podzimních listů. 

Co budeš potřebovat? 

 Spadané pestrobarevné listy 

 Tekuté lepidlo typu Herkules 

 Plochý štětec 

 Nůžky 

 Nafukovací balónek 

 Gumičku 

 Misku 

Jak na to? 

1. Odstřihni z listů všechny stopky. 

2. Nafoukni si balónek a uzel zajisti gumičkou. Balónek by měl být tak velký, jak velkou 
chceš mít misku. 

3. Nafouknutý balónek vlož do mísy uzlem dolů. Jeho horní polovinu následně rovnoměrně 
potři tekutým lepidlem. 

4. Na balónek rovnoměrně rozlož listy a ty rovněž potři lepidlem. Na balónek tímto 
způsobem postupně nalep dvě až tři vrstvy listů. Také poslední vrstva musí být potřena 
lepidlem. 

Když máš hotovo, nech podzimní misku z  listí uschnout. Doba schnutí přitom závisí na počtu 
vrstev i teplotě u vás doma. Počítej s tím, že miska bude na nafouknutém balónku schnout 
nejméně 48 hodin, ale výsledek bude stát za to. Po 48 hodinách tedy balónek pomalu 
vyfoukni, misku z něj vyloupni a máš hotovo.  

Do misky můžeš vložit kaštany, které si potom nazdobíme. 

 



 

 

Kaštánci 

Co budeš potřebovat? 

 Kaštany 

 Lihový fix, ale může být 
i obyčejný 

Většina z vás v září v klubíku kreslila 
moc hezky na kameny. Stejně tak si 
můžeš vyzdobit kaštany, které si 
potom vložíš do misky z listí, a když 
dáš doprostřed mezi nazdobené 
kaštany LED svíčku, budeš mít 
miskolampičku 
Naše nejmenší děti z klubíku si 
mohou na kaštany napsat písmena 
a potom skládat slova…takto se 
pěkně a zábavně procvičí 

 

Kreslení na listy 

A pokud Ti zbyly nějaké listy, můžeš si na ně něco nakreslit. Listy však musí být suché, a proto 
je nejdříve vylisuj. Vlož je mezi novinový papír, který zatížíš například knihami. Po několika 
dnech budou připravené pro další výtvarničení. 



Co budeš potřebovat? 

 Vylisované listy 

 Fix, temperové, akrylové barvy 

 Klovatina pro lesk 

Nejdříve si na list nakresli nejrůznější vzory – kroužky, vlnovky, puntíky…, které následně 
vybarvíš barvou. Barvu nech zaschnout a potom list přetři jen malým množstvím klovatiny, 
aby získal lesk. Ozdobené listy můžeš vložit do vázy nebo jimi vyzdobit okno. 

 

Teď trochu pohybu s kaštany 

Zahrajte si s rodiči, sourozenci 

Na kaštany napiš číslice od 1 do 10 (od 1 do 20, 
od 1 do 30…), rozlož střídavě na podlahu nebo 
koberec tak, aby čísla nebyla vidět. Hráč má za úkol 
v co nejkratším čase - čas se měří, posbírat kaštany 
postupně podle čísel. Vyhrává ten, kdo úkol splní 
v nejkratším čase. Když bude hezké počasí, může se 
hrát i venku. 

  



A zase něco dobrého a zdravého 

Ovocné rakety 

Co budeš potřebovat? 

 Ananas, oloupaný a nakrájený na trojúhelníky  

 Kiwi, oloupané a nakrájené  

 Červený meloun, oloupaný, vypeckovaný a nakrájený na kostičky  

 Meloun žlutý, oloupaný, vypeckovaný a nakrájený na kostičky  

 Jahody  

 Špejle 

Kousky ovoce jednoduše napichuj na špejle a máš hotovo…určitě si celá rodina 
pochutná. Přejeme DOBROU CHUŤ 

   

   

 



Nakonec podzimní omalovánka 

 

Krásný PODZIM přeje Dětský klub MOSTÍK 


