
 

MOSTÍK 

 JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 16. 11. do 30. 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

Než se dáte do práce, vyrazte ještě rychle ven pro přírodní materiál na tvoření 

zvířátka, které už se připravuje na zimní spánek. 

Tentokrát budeme tvořit na téma JEŽEK. 

 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Vyrob si JEŽKA Z LISTÍ 

 

Co budeš potřebovat? 

 Spadané pestrobarevné listy 

 Tekuté lepidlo typu Herkules 

 Plochý štětec 

 Nůžky 

 Tvrdý karton 

 Šípky 

 Modelínu 

Jak na to? 

1. Na tvrdý karton nakresli tvar ježka. Kdo by si chtěl vytvořit celou rodinu, může si nakreslit 
jednoho velkého ježka a dva malé. 

2. Vyber barevné listy a potři je z jedné strany lepidlem, listy nalep do části těla ježka. 
Do místa čumáčku ježka můžeš nalepit šípek nebo ho dokreslit červenou fixou. Stejně 
tak z šípků dotvoř pusinku. 

3. Z modelíny si připrav širší podstavec a hotového ježka do něj umístěte. 

A máme hotovo 

 



 

BRAMBOROVÝ JEŽEK 

Určitě máte doma brambory a nějaký šípek určitě zbyl z výroby ježka z listí. 

 

Co budeš potřebovat? 

 1 větší bramboru jako základ pro tělo ježka 

 Šípky místo bodlin 

 Párátka nebo špejle 

 Jeřabinu jako čumáček 

 2 kusy koření hřebíček nebo kousek větvičky na oči 

Jak na to? 

Pozorně se podívej na obrázek a zkus z výše uvedeného materiálu ježka samostatně vytvořit, 

určitě to zvládneš 

JEŽEK ZE SLANÉHO TĚSTA 

Co budeš potřebovat? 

 Hrnek hladké mouky 

 Půl hrnku soli 

 Půl hrnku vlažné vody 

 Pepř celý 

 Nůžky 



Jak si těsto lehce připravíš? 

Do mísy nasyp hrnek hladké mouky, přisyp půl hrnku soli, dobře promíchej a potom postupně 
přilévej vlažnou vodu. Na těstu si dej hodně záležet, je třeba ho dobře vypracovat - hnětat tak 
asi 15 minut, nebo můžeš poprosit o pomoc i maminku, ta určitě bude vědět, kdy je těsto dobře 
vypracované. Pak těsto zabal do igelitového sáčku, aby neoschlo, a nech ho odležet 15 minut 
na chladném místě, třeba v chladničce. 

A teď jak na ježka? 

Z těsta vytvaruj tělo ježečka, vmáčkni pepřový čumáček a očička a nastříhej bodliny. 
V troubě ježka usušte při nízké teplotě. 

Těsto lze i uměle dobarvit přidáním potravinářského barviva - to lze koupit v drogerii, 
a přidává se na začátku. Chceš-li mít ježečka v jiné barvě, smíchej ho v půl hrnku vlažné vody 
v takovém množství, jak sytou barvu chceš. Platí pravidlo, čím víc barviva, tím sytější barva. 

 

  



Teď trochu pohybu   

Budeš potřebovat 30 stejně velkých papírů, které mohou být klidně už z jedné strany 
pomalované. Na 15 z nich si obkreslete své dlaně a na dalších 15 chodidla. Na zem nalepte 
stopy na přeskáčku, vždy po třech vedle sebe do tří sloupců za sebou. Aby papíry dobře 
držely, přilepte každý zvlášť ideálně z pravé i levé strany širokou izolepou.  Co v nejkratším 
čase musíte zvládnout po nich přejít na druhou stranu a ve všech řadách se musíte dotknout 
správnou končetinou. Počet papírů volte podle velikosti místnosti. 

 

  



A zase něco dobrého a zdravého 

OVOCNÝ JEŽEK 

 

Co budeš potřebovat? 

 Hrušky - množství podle toho, kolik ježků chceš vyrobit 

 Hroznové víno 

 Párátka 

 Hřebíček, třešeň na oči a čumáček 

Jak na to? 

Hrušky oloupej od stopky do poloviny a do neoloupané poloviny zapíchej párátka jako 
bodlinky. Na párátka nabodni hroznové víno nebo brusinky, prostě to, co máte u vás doma 
rádi. Na konec vytvoř obličej - hřebíčky zapíchni místo očí a na místo čumáčku zapíchni 

párátko, na které napíchni rozpůlenou třešničku. Dobrou chuť 

  



Nakonec JEŽČÍ OMALOVÁNKA 

Krásné PODZIMNÍ DNY přeje Dětský klub MOSTÍK  


