
MOSTÍK 

JE S VÁMI 

NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 14. 12. do 18. 12. 2020 

Milé děti, 

protože se všechny neúčastníte klubíkových příprav 

na Vánoce, máme pro vás ještě několik nápadů, jak si 

udělat váš domov ještě vánočnější 

 

 

 

Tentokrát budeme tvořit na téma VÁNOCE. 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 

  



Výtvarničení, tvoření 

Vánoční zápichy 

Vánočním zápichem si můžete dozdobit květináč, vázu, vánoční svícen… 

 

Co budeš potřebovat? 

 Samoschnoucí  modelovací hmota Creall 

 Vánoční vykrajovátka 

 Váleček 

 Temperové barvy 

 Štětce 

 Krepový papír 

 Lepidlo Herkules v tubě 

 Klovatina 

 Špejle 

 Izolepa na přilepení ke špejli nebo tavná 
pistole 

 

Jak na to? 

1. Z modelovací hmoty si vyválej tenký plát. 

2. Pomocí vykrajovátek vytvoř vánoční tvary - tvarů si připrav více, budeš je ještě 

potřebovat. 

3. Vykrojené tvary nech do druhého dne vyschnout. 



4. Mezitím si připrav špejle, potři je lepidlem a obal dle výběru barvy krepovým papírem. 

5. Temperové barvy použij ke zdobení vykrojených tvarů, na jemné potření (pro lesk) můžeš 

použít klovatinu, k dozdobení využij třpytky, drobné korálky a další. 

6. Po usušení připevni tvar izolepou nebo tavnou pistolí na špejli obalenou krepovým 

papírem. 

Vánoční věneček 

Krásně namalované vánoční tvary můžeš ještě využít na věneček.  

 

Co budeš potřebovat? 

 Papírový tácek 

 Lepidlo 

 Krepový papír 

 Vyrobené ozdoby 

Jak na to? 

1. Z papírového tácku vystřihni střed. 

2. Zbylý obvod tácku potři lepidlem a obal krepovým papírem, barvu můžeš zvolit dle libosti. 

3. Po obvodu nalep ozdoby, vytvořené při výrobě zápichu. 

4. A je hotovo 

 



Vánoční strom na dveře 

 

Co budeš potřebovat? 

 Větší formát zeleného tvrdého papíru 

 Vyrobené ozdoby 

 Lepidlo 

Jak na to? 

1. Z tvrdého papíru si vystřihni větší tvar stromu, pokud nemáš zelený papír, stačí bílý karton 

přemalovat zelenou temperou. 

2. Na strom nalep ozdoby, vytvořené při výrobě zápichu. 

3.  Stromek můžeš dozdobit i tím, co zbyde po ozdobení vánočního stromku. 

4. Zavěs na dveře, skříňku, prostě kam chceš a také kam můžeš 



Něco z vánočních zvyků a pověr 

 Šupiny z kapra 
Dávají se pod talíř nebo do peněženky, aby se tě držely 
v příštím roce peníze. 

 Lití olova 
Ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost. 

 Zlaté prasátko 
Pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer zlaté 
prasátko. 

 Zvířátka 
Věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro 
zvířátka. 

 Rozkrajování jablka 
Komu tvoří jaderník hezkou, pravidelnou hvězdičku, 
bude dlouho živ a šťasten. 

 



A na závěr ještě vánoční osmisměrka a omalovánka 

 

 



 

 

Dětský klub MOSTÍK vám přeje, ať 
pod stromečkem najdete vše, co jste si přáli, 

a ať jsou ty vaše VÁNOCE krásné a zářivé.  


