
 

MOSTÍK 

 JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 01. 12. do 11. 12. 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

Konečně začíná advent, doba radostného očekávání Vánoc. 

Nabízíme vám nápady na téma ADVENTNÍ ČAS, které vám 

dobu čekání a těšení se na Štědrý den určitě zpříjemní. 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



 

Výtvarničení, tvoření 

Adventní kalendář - sněhulák 

Adventní kalendář vám poslouží k odpočítávání dnů, které zbývají do Štědrého dne. 

Co budeš potřebovat? 

 Karton větších rozměrů 

 Tempera červená, bílá, černá 

 Štětec 

 Nůžky 

 Fix černý 

 Tužka 

 Kulatý špendlík na přidělání nosu 

Jak na to?  

1. Na tvrdý karton si předkresli tvar hlavy sněhuláka s kloboukem, nezapomeň na nos. 

2. Obkreslené tvary vystřihni. Karton je tvrdý, tak můžeš požádat o pomoc rodiče. 

3. Podle obrázku vybarvi hlavu a klobouk sněhuláka. Červenou barvou nos. 

4. Pozorně si rozvrhni (udělej si tužkou bod) umístění číslic od 1 do 24. Číslice napiš nejdříve 
tužkou a potom teprve obtáhni černým fixem. 

5. Černým fixem nakresli oči a tvar pusinky sněhuláka. 

6. Ještě pomocí kulatého špendlíku připevni nos a adventní sněhulák je hotový. 



 

Vánoční vystřihovánky na okno 

Nazdobená okna nám vytvoří slavnostní vánoční atmosféru a papírové vystřihovánky jsou levné 
a rychle hotové.  

 

 

 

 



Co budeš potřebovat? 

 Šablony vystřihovánek 

 Nůžky 

 Izolepa 

Jak na to? 

1. Vyber si z nabízených šablon vystřihovánek, rozmysli si, jak chceš okno nazdobit a dej se 
do pečlivého vystřihování.  

2. A už jen lepíme 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

  



Věnec ze slaného těsta 

V minulých tématech pro činnosti jsme se slaným těstem již pracovali. 
Komu se to líbilo, může si tentokrát vyrobit vánoční věnec, který si může zavěsit na dveře. 

 

 Jak si těsto lehce připravíš? 

Do mísy nasypej hrnek hladké mouky, přisypej půl hrnku soli a dobře promíchej.  Postupně 
přilévej vlažnou vodu. Na těstu si dej záležet - hněte se asi tak 15 minut. Pak těsto zabal 
do igelitového sáčku, aby neoschlo, a nech ho odležet 15 minut na chladném místě, třeba 
v ledničce. 

Výroba věnce 

Těsto si rozděl na 4 části. Ze tří částí vyválej stejně silné a dlouhé válečky, které následně zapleť 
do copánku. Copánek spoj a vytvoř tak věneček, který je připravený pro zdobení. K dekoraci 
věnečku můžeš využít vánoční vykrajovátka. Pokud chceš mít zdobení barevné, využij k tomu 
potravinářskou barvu (návod níže). V troubě při nízké teplotě věneček usuš. 

Těsto lze i uměle dobarvit přidáním potravinářského barviva (to lze koupit 
v drogerii).  Barvivo se přidává na začátku - smíchej ho v půl hrnku vlažné vody, barviva přidej 
takové množství, jak sytou barvu chceš mít. Platí pravidlo, čím víc barviva, tím sytější barva. 

Tak a teď máš hotový kalendář a víš, kolik času do Vánoc zbývá. Ozdobená okna u vás doma 
zkrášlují byt a věneček na dveřích signalizuje, že se blíží nejkrásnější den v roce.   



A co něco dobrého? 

Malované perníčky 

 

Maminka určitě má ten svůj osvědčený recept na vánoční perníčky. Přesto přidáváme recept, 
ze kterého jsou vytvořeny perníčky, které vidíš na obrázcích. Víme, že děti rády a dobře 
malují, tak zdobení perníčku štětcem by mohlo hodně bavit i Tebe.  

Co budeš potřebovat? 

 65 dkg hladká mouka 

 25 dkg moučkový cukr 

 13 dkg teplý med 

 25 dkg 100% tuk Omega - nastrouhat 

 1,5 dkg jedlé sody 

 1 malá lžička skořice 

 čtvrt lžičky perníkového koření 

 4 celá vejce 

 1 malý vařený brambor – nastrouhat 

 



Vypracuj těsto a nech v chladu odležet. Poté těsto vyválej, vykrájej různé tvary a pokládej 

na pečící papír. Peč asi 8 minut při 180 stupních. 

Upečené perníčky po vychladnutí zdobíme malováním bílkovou polevou: 

 17 dkg moučkového cukru – nutné prosít 

 1 bílek 

 Lžička citronové šťávy 

Mícháním vytvoř polevu pro zdobení - jak na to? 

Vyber si štětec, podívej se na obrázky a dej se do práce. Pokud chceš změnit barvu, tak použij 

potravinářské barvivo. Pro další zkrášlení perníčků použij třeba dekorační zdobení, které se 

prodává ve všech supermarketech. 

 

  



Teď trochu pohybu   

Při malování perníčků dlouho sedíme a tělo má potřebu se protáhnout. V odkazu je video, 

podle kterého si můžeš i s celou rodinou zacvičit a protáhnout celé tělo 

Stačí na název Jógová rozcvička pro děti - Aneta Borovičková - YouTube kliknout a mělo by 

se otevřít okno s videem - můžeš začít  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE


Nakonec adventní omalovánka 

 

Krásný PŘEDVÁNOČNÍ ČAS přeje 
Dětský klub MOSTÍK 


