
MOSTÍK 

JE S VÁMI 
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 1. 2. do 12. 2. 2021 

Milé děti, 

protože se všechny neúčastníte klubíkových činností, tak pro Vás máme 

několik nápadů na volný čas doma 

Dne 14. února slaví svátek všichni lidé, kteří se mají rádi. Mnozí se 

obdarovávají drobnými dárky a posílají si krásná přáníčka.  Protože k těm 

nejmilejším dárkům patří ty samostatně vytvořené, tak vám nabízíme několik 

nápadů pro valentýnské tvoření. 

Tentokrát naše nápady budou na téma VALENTÝN. 

 

Valentýn je pro každého, 

je to něco překrásného, 

když si svátek užívají 

všichni, kdo se rádi mají. 

 

 

 

 

 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Valentýnský věneček 

 
 

Co budeš potřebovat? 

 Papírový tácek 

 Barevné papíry 

 Lepidlo Herkules v tubě 

 Nůžky 

Jak na to? 

1. Z papírového tácku vystřihni.  

2. Z barevných papírů vyber barvy, které chceš kombinovat. 

3. Vytvoř si 2 šablony srdíček (velká, malá), a ta obkresli na barevný papír. 

4. Srdíčka vystřihni a střídavě nalep po obvodu tácku. 

5. Hotový věneček můžeš zavěsit třeba na dveře. 

  



Srdíčko z vlny 

 

 

Co budeš potřebovat? 

 Tvrdý karton 

 Vlna, nejlépe červená 

 Něco na ozdobení – stuha, korálky, peříčko apod. 

Jak na to? 

1. Z tvrdého kartonu si vystřihni tvar srdíčka. 

2. Srdíčko omotávej vlnou - čím více, tím lépe. 

3. Hotový výrobek doplň drobnou ozdobou. 

4. A je hotovo Je to jednoduché, že?

 



Zápich 

Komu ještě doma zbyla samoschnoucí modelovací hmota, 

může si vyrobit valentýnský zápich. 

 

Co budeš potřebovat? 

 Samoschnoucí modelovací hmota 

 Váleček 

 Vykrajovátko ve tvaru srdíčka 

 Špejle 

 Krepový papír 

 Lepidlo Herkules v tubě 

 Temperové barvy 

 Tavná pistole, izolepa 

 Klovatina 

Jak na to? 

1. Z modelovací hmoty vyválej plát. 

2. Vykrajovátkem vytvoř srdíčka a nech do druhého dne zaschnout. 

3. Srdíčka namaluj a pro lesk můžeš přetřít klovatinou. 

4. Špejle si potři lepidlem a omotej krepovým papírem. 

5. Tavnou pistolí připevni hotová srdíčka na špejli, kdo nemá tavnou pistoli, může použít 
izolepu. 



Tady se podívej na výsledek svého valentýnského výtvarničení 

 

V minulých nápadech jste z modelovací hmoty vytvářely ptáčky u krmítka. Podívej se, jak 

s tímto námětem pracovaly děti v klubíku. 

 
  



Teď něco valentýnského, zdravého a dobrého 

Co budeš potřebovat? 

 Vykrajovátko ve tvaru srdíčka 

 Ovoce, např. meloun, jablko, banán…prostě takové, z kterého se dá vykrajovat 

Jak na to je zbytečné psát. Podívej se na obrázek a hurá do tvoření ovocné dobroty. 

 
  



… a na závěr valentýnská omalovánka 

 

 


