
 

MOSTÍK 

JE S VÁMI 
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 4. 1. do 15. 1. 2021 

Milé děti, skončily vánoční prázdniny, plné splněných přání, a opět se někdo 

z vás vrací do školy. Pro ty děti, které se však nemohou klubíkových činností 

účastnit, máme několik nápadů, jak si mohou čas doma po vyučování 

zpříjemnit a vyměnit si tak vánoční výzdobu za zimní

Tentokrát budeme tvořit na téma SNĚHULÁCI. 

Jedna koule maličká, druhá trochu 

větší, třetí koule veliká, na sebe se 

věší. Napícháme uhlíky, velké jako 

knoflíky. Oči, pusa, z mrkve nos, větší 

než-li nosí kos. 

 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Provázkový sněhulák 

 

Co budeš potřebovat? 

 1 klubíčko bavlnky nebo 
provázku (nesmí být umělý) 

 2 nafukovací balónky 

 Tekutý škrob nebo lepidlo 
na tapety 

 Nůžky 

 Tavná pistole 

 Lepidlo 

 2x černý papír A4 

 1x červený papír 

 2 větvičky  

 Malá LED svíčka 

Jak na to? 

1. Nafoukni si oba dva balónky – jeden trochu větší na tělo (asi 15 cm) a druhý menší na hlavu 
(asi 10 cm). 

2. Do misky si nalij tekutý škrob nebo lepidlo na tapety a do něj postupně namáčej provázek, 
kterým poté obmotávej první balónek. Můžeš také balónek potřít lepidlem a pak omotávat 
na balónek provázek. 

3. Stejně postupuj i u druhého balónku. 



4. Balónky nech odpočívat, dokud škrob nebo lepidlo zcela neztvrdne (asi 24 hodin). 
V průběhu této doby balónky občas otoč, aby provázek uschnul opravdu všude, jinak by se 
po vyfouknutí balónku koule zdeformovala. 

5. Jakmile jsou koule suché, píchni několikrát špendlíkem nebo párátkem do balónku a ten 
se začne postupně vyfukovat. Zbytky balónku vytáhni skrz nějakou větší díru ven. 

6. Koule slep tavnou pistolí nebo lepidlem k sobě a můžeš se pustit do zdobení. 

Zdobení sněhuláka 

1. Na klobouk budeš potřebovat 2 černé papíry. Jeden papír přehni v polovině a rozstřihni 
na dva menší obdélníky formátu A5.  

2. Na druhý papír nakresli a vystřihni kruh. 

3. Ze zbytku černého papíru ještě vystřihni oči, ústa a knoflíky, a tavnou pistolí nebo lepidlem 
je přilep na sněhuláka. 

4. Z červeného papíru udělej mrkev a rovněž přilep. 

5. Do koulí můžeš z boku zasunout 2 větvičky ruce a dovnitř spodní koule vložit LED svíčku. 

6. A máš hotovo 

Svítící sněhulák 

 

Co budeš potřebovat? 

 LED svíčka 

 Filc nebo čtvrtka na klobouk 

 Barevnou stužka 

 Lepidlo typu Herkules, štětec, nůžky, tužka 

 Lihový fix černý 

 



Jak na to? 

1. Na čtvrtku si nakresli klobouk nebo čepici pro sněhuláka a vystřihni, poslouží Ti jako 
šablona. 

2. Nalep na filc a opět vystřihni. Pokud nemáš filc, můžeš použít barevný papír. 

3. Na svíčku nakresli lihovým fixem sněhulákovi oči a pusu jako „uhlíky“. 

4. Ustřihni stuhu asi 20-25 cm dlouhou a přilep ji kolem svíčky, v horní části chvíli přidrž.  

5. Sněhulákovi přilep klobouk nebo čepičku a dle fantazie jej nazdob. 

Víčkoví sněhuláčci 

Co budeš potřebovat? 

 Sudý počet bílých víček z PET 
lahví 

 Čtvrtka 

 Černý fix 

 Temperové barvy 

 Lepidlo 

Jak na to? 

Stačí se podívat na obrázek a dát se 
do vlastního tvoření z výše 
uvedených pomůcek. 

 

Ale opravdového sněhuláka postavíme jen ze sněhu. Pokud venku sníh 

napadl, stačí se dobře obléknout a dát se do práce 

Jak postavit sněhuláka? 

1. Vyber ten správný sníh 
Opravdu, na sněhu záleží. Aby sníh dobře držel pohromadě, je ideální použít vlhký sníh, který 
padá při teplotě kolem 0o C. Když je sníh příliš prachový, stačí jej trochu pokropit vodou. 

2. Koulení 
V ruce vytvoř sněhovou kouli, polož ji do sněhu a koulej s ní tak, aby na sebe nabalovala další 
vrstvy sněhu. Nejdříve si pomáhej rukama a pěkně sníh utlač, až bude koule větší, ta si potom 
pomůže sama vlastní vahou. 

3. Základna 
Z první, té největší koule vytvoř základnu. Ta by měla být tak velká, jako polovina výšky 
požadovaného sněhuláka. 

4. Tělo a hlava 
Stejným postupem vytvoř další dvě koule. Jedna, z té bude tělo, bude poloviční než ta největší 
na základnu. Druhá, z té bude hlava, bude poloviční než ta na tělo. 



5. Stavíme! 
Základnu (největší kouli) postav na místě, kde chceš, aby sněhulák stál. Ideálně tam, kde 
nebude nikomu překážet. Na základnu polož tělo a lehce přimáčkni. Na spojení pomůže i trocha 
dalšího sněhu. Stejně tak připevni i tu nejmenší kouli – sněhulákovu hlavu. 

6. Zdobíme! 
A teď ta nejlepší část: dej sněhulákovi osobnost - bude to sněhulák holčičí nebo sněhulák 
klučičí? Je jen na Tobě, jak sněhuláka nazdobíš, a také nemusíš použít jen ten tradiční hrnec, 
mrkev a pár uhlíků místo úsměvu a očí. 

Inspiruj se třeba podle následujících obrázků 

 

 



 

 

Dětský klub MOSTÍK vám přeje 
co nejkrásnější první dny nového roku 2021 

a hodně zábavy.              


