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8.4 2. ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Průběh celoročního projektu 

zaměřeného na rozvoj vybraných schopností u členů cílové skupiny 

Tato část práce byla ve školním roce 2012/13 a je i v současnosti využíván nejen 

mnou, ale i dalšími pedagogy mého pracoviště. 

 

Prohlášení:  

Přílohovou část jsem vypracovávala sama, včetně metodických postupů práce na 

výrobku, tam, kde jsou použity metodické postupy práce na výrobku z literatury, 

uvádím její zdroj, Stejně jako zdroje obrázků použitých pro názornou ukázku 

potřebných pomůcek. Aktivity zde uvedené jsem v průběhu roku s dětmi realizovala ve 

školní družině a v hodinách výtvarné výchovy. Většinu námětů, včetně pracovních 

postupů jsem vymýšlela sama. Přílohu zařazuji ke své bakalářské práci jako dokladový 

materiál k praktické části. Účast na pracovní činnosti byla dobrovolná, tam, kde se jí 

účastnily všechny děti, to uvádím. 

Datum:         Podpis: 
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Námořní hra – orientace na smyšlené mapě 

Každá posádka má svou loď, která má několik základních parametrů, jako je 

pohyblivost, nosnost, manévrovatelnost atd. Ty mohou nabývat hodnoty 1 – 3, kdy tři je 

nejlepší možná hodnota. Součet všech hodnot na lodích je stejný. Pouze jsou jinak 

rozděleny. A děti si na začátku hry vybraly loď buď podle parametrů, nebo podle 

obrázku, který se jim nejvíce líbil. Lodě jsou zalaminované a pověšené na skříňce 

v herně tak, aby se k nim děti snadno dostaly. Pod každou lodí jsou zavěšeny proužky 

na náklad. Ten se zavěšuje do volných otvorů pomocí háčků na vánoční stromeček. Děti 

tak mají jasnou představu, jak moc je jejich loď naložená a co všechno na ní mají 

k dispozici. 

Samotná hra pak probíhá na slepé mapě, jejíž součástí jsou maličké 

pohyblivé lodě. Mapa se každý den dokresluje, podle toho, 

kam lodě plují a kterou část moře zkoumají. Jak daleko loď 

dopluje, určuje její pohyblivost. Jeden bod v pohyblivosti = 3 

políčka na mapě. Schopnost otáčet se udává 

manévrovatelnost lodi. Manévrovatelnost lodi 1 umožňuje 

otočení lodi o 1, manévrovatelnost tři až o 3 za den. 
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ZÁŘÍ 

Výroba a hra stolních her 

Pomůcky a materiál: Papír velikosti A2, tužka, pravítko, guma, černý fix, 

pastelky, izolepa, víčka, kelímky, skleněné dekorační kamínky, použité kapsle 

z kávovaru, krabicový karton, tavná pistole, šestistěnná kostka.  

 

Postup práce: 

Člověče, 

nezlob se: Na 

papír nakreslíme 

obrys herního 

plánku tužkou. 

Domeček a 

startovací pole 

obkreslíme 

pomoci víček od 

PET lahví, 

jednotlivá 

políčka pomocí 

pravítka. Tyto 

činnosti 

zvládnou i děti, 

je pouze potřeba 

dohlédnout, aby 

mezi 

jednotlivými 

domečky bylo 

stejné množství 

políček a 

jednotlivá pole byla dostatečně velká. 

Výsledek obtáhneme černou fixou a kulatá políčka vybarvíme pastelkami. 
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Dáma: Na papír tužkou za pomoci pravítka nakreslíme šachovnici. Tuto činnost 

mohou provádět i děti, jen je nutné dohlédnout, aby byly čtverce pravidelné, dostatečně 

dlouhé a šachovnici tvořilo 8x8 čtverců. 

Poté se čtverce obtáhnou černou fixou a každý druhý se vybarví tak, aby se 

střídala černá a bílá pole. 

Z pohádky do pohádky: Na papír nakreslíme tužkou velký okruh, po kterém 

povede základní trasa. Přiděláme odbočky a zkratky. Trasu překreslíme do podoby 

čtvercových políček za pomocí pravítka. Dokreslíme pohádkové postavičky. Na 

křižovatkách vyznačíme, za jakých podmínek se na ně dostaneme (vypíšeme čísla, která 

je potřeba hodit), doplníme další překážky (např. místa, kde se jedno kolo nejede apod.). 

Všechno obtáhneme černou fixou a vybarvíme pastelkami.  
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Bantumy: Na papír nakreslíme pomoci pravítka dvě vodorovné čáry. Na ně 

naproti sobě pomoci kelímků umístíme stejný počet kruhů. Po obou stranách těchto řad 

nakreslíme 

odkládací plochu 

na kameny (tvar 

může být 

libovolný, my 

jsme zvolili velké 

kruhy). Horní řadu 

spojíme 

s odkládací 

plochou napravo, 

dolní s odkládací 

plochou nalevo. 

Ozdobíme a 

pokreslíme podle 

nálady. 

Obtáhneme černou fixou a vybarvíme pastelkami. 
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Všechny takto vyrobené hry zafixujeme přelepením izolepy přes povrch. 

Zároveň je tak také upevníme k podložce.   

  



150 

 

Pravidla hry: 

Člověče, nezlob se: Jako u klasického „člověče, nezlob se“. O začátku hry 

rozhoduje hod kostkou, pro výjezd na hrací plochu je potřeba, aby padlo na kostce 6. 

Vyhrává ten, kdo první dostane všechny své figurky do domečku. 

Hra je určena pro dva až tolik hráčů, kolik jsme nakreslili domečků. Každý hráč 

potřebuje čtyři figurky shodné barvy odlišitelné od ostatních. My používáme skleněné 

dekorační kamínky. Dále je potřebná šestistěnná kostka. 

Dáma: Pravidla jako pro klasickou dámu. Začíná hrát bílý, figurky se posunují 

po diagonálách vždy o jedno pole, zajmout soupeřovu figuru je možno jejím 

přeskočením na volné pole za ní. Figura, která přejde přes celé pole, se stává dámou. 

Dáma se pohybuje rovněž po diagonálách, ale smí přeskočit libovolný počet volných 

polí. Vítězí hráč, který zajme všechny soupeřovy figury. 

Hrací kameny jsme vyrobili z použitých kapslí do 

kávovaru. Jsou velké, hladké, příjemné do ruky, výrazně 

zbarvené a můžeme na nich dětem vysvětlit zásadu znovu 

využívání materiálů a ekologické myšlení při vyrábění 

různých hraček a pomůcek. Nevýhodou je, že se ze všech 

těchto kapslí musí sundat víčka a vyklepat káva, a víčka musíme umýt. Výroba je 
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snadná, děti obkreslí spodní stranu kapsle na karton z krabice, vzniklé kroužky se 

vystřihnou a pomoci tavné pistole přilepí k prázdným kapslím. 

Z pohádky do pohádky: Hra je určena pro dva až osm hráčů. Potřebujeme hrací 

figurky nebo kameny různých barev a šestistěnnou kostku. Hráči se střídají popořadě, o 

prvním hráči rozhoduje hod kostkou. Cílem je dostat svou figurku co nejrychleji do cíle. 

O pohybu figurky rozhoduje hod kostkou a to jak o počtu polí, o která se figurka 

posune, tak o odbočování na křižovatkách. Pokud hráč stoupne na pole křižovatky, kde 

jsou vypsána čísla, hodí si kostkou a tento hod rozhodne, kterou cestou se vydá v dalším 

kole. 

Bantumy: 

 

Na začátku hry umístíme do každého herního políčka tři kameny. Prvnímu hráči 

patří horní řada a s ní spojená odkládací plocha, druhému hráči patří dolní řada a s ní 

spojená odkládací plocha. Hráči se dohodnou, kdo z nich bude začínat, potom se ve hře 

střídají. 

Hráč, který začíná, vezme z libovolného SVÉHO pole všechny kameny, které na 

něm leží a pak je po jednom umístí ve směru posunování kamenů na všechna pole, která 

následují, dokud mu nedojdou kameny v dlani. Pokud při tom dojde až ke svému 

odkládacímu poli, odloží jeden z kamenů také tam. Pokud mu i potom zbývají v ruce 

nějaké kameny, odkládá je popořadě do polí k soupeři, dál ve směru posouvání kamenů, 

dokud mu kameny v dlani nedojdou. 



152 

 

Příklad: První hráč vzal kameny z druhého pole nejblíž ke své odkládací ploše. 

Nyní je musí rozmístit ve směru posouvání kamenů. To je: První na své pole nejblíž 

k odkládací ploše, druhý na odkládací plochu a poslední k soupeři. 

 

Po prvním tahu by hra tedy vypadala takto: 

 

Na řadě je druhý hráč. Cílem hry je dostat co nejvíc kamenů na svou odkládací 

plochu. Hra končí v momentě, kdy v malých herních kruzích nezbývají žádné kameny. 

Vyhrává hráč s větším množstvím kamenů. 

Je dobré se na všech pravidlech dohodnout s dětmi ještě před začátkem hry 

a zopakovat je, i když je všichni znají. Předejdeme tak mnohým nedorozuměním 

v průběhu hry. 

Důvod, proč jsme deskové hry vyráběli, místo abychom je koupili, je jednak 

snaha nezatěžovat přespříliš náš rozpočet na vybavení herny a jednak snaha přiblížit 

dětem hodnoty věcí a práce. U her, které děti pomáhaly vyrábět, zpravidla dochází 

k minimálním ztrátám komponentů a herních kamenů a poškozování herní desky. 

Děti tyto hry také mnohem častěji hrají. 
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Výroba papoušků 

Pomůcky a materiál: tvrdý papír na šablony pro děti, tužka, černý fix, nůžky, 

lepidlo v tubě, barevné papíry velikosti A3 a A4.  

Postup práce: Nejdřív vyrobíme šablony pro děti a pečlivě je vystřihneme. 

Zvolila jsem záměrně velikost A3 a A4, aby se dětem tvary dobře vystřihovaly. Není 

však problém vytvořit papouška menšího. 

 

Rovněž mohu doporučit vytvořit vzorového papouška, na kterém by si děti samy 

odvodily, jak seskládat jednotlivé díly k sobě a které části mají stejnou barvu a tudíž je 

možné je umístit na jeden barevný papír. Papoušek je vymyšlený tak, aby při jeho 

výrobě vznikalo minimum odpadu a u drobných částí z bílého a černého papíru je dobré 

vést děti k tomu, aby se snažily celou plochu co nejvíc využít a zaplnit. Vysvětlit jim, 

z čeho se papír vyrábí a proč je důležité s ním neplýtvat. 

Děti si pak vyberou barevné papíry podle svého estetického cítění. Papoušek 

Ara, podle kterého jsou šablony vyrobeny, je nejčastěji zeleno-červený, v případě Ary 

hyacintového azurovo-žlutý, ale všechny barevné kombinace vypadají velice dobře, 

takže dětskou fantasii může limitovat jen výběr barevných papírů, které máte 

k dispozici. 

Jednotlivé šablony je důležité na papír správně vycentrovat, aby se tam vešly, 

obtáhnout a vystřihnout. Tvary jsou poměrně složité, ale pokud dětem ukážeme, jak 
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správně držet nůžky a že není potřeba vystřihovat tvar v jednom celku, ale můžeme 

odstřihávat okolí po částech, bez problémů tento úkon zvládnou. 

Potom je jednotlivé části správně slepíme k sobě. 

 

Jakmile jsme hotovi 

s lepením, zbývá jen dokreslit 

papouškovi černým fixem nebo 

pastelkou oko a dýchací otvor 

v zobáku. Pokud děti chtějí, je 

možné dokreslit na hotového 

papouška detail peří.  
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Výroba pirátských truhel 

Pomůcky a materiál: prázdná papírová krabice, krabicový karton, nůžky, tužka, 

izolepa, měkký savý papír (toaletní papír), lepidlo Herkules, štětce, akrylové barvy 

(případně temperové barvy a Balakryl), zbytky látky 

Pracovní 

postup: Nejprve 

vybereme vhodnou 

krabici, ze které 

vyrobíme základ pro 

naši truhlu. Pokud chtějí 

děti dělat truhličku 

samy pro sebe, stačí 

prázdná krabička od 

čaje, pro skupinu nebo 

pokud vyrábíme 

rekvizitu nebo truhlu na 

ukládání materiálu, je 

vhodnější vybrat krabici od bot nebo nějakou jinou větší krabici s pevným dnem. 

U krabic, které mají po stranách zahnuté chlopně z papíru, chlopně odstřihneme. 

Klasické krabice se nezavírají víkem, ale pomocí čtyř chlopní v podobě obdélníků 

kartonu v horní části krabice. V tomto případě odstraníme chlopně na kratších stranách 
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a jednu ze strany delší. Uzavíratelné krabičky, např. od čaje, mají obdélníkové víko. U 

nich je potřeba rozstřihnout víko v rozích a papír vyrovnat. 

Správná pirátská truhla má víko kulaté. Chceme-li ho vyrobit, je musíme změřit 

boční hranu krabice. Víko totiž vyrobíme ze dvou půlkruhů spojených širokým pruhem 

krabicového kartonu. Pro to, aby víko na truhle dobře sedělo, je však nezbytné, aby 

půlkruhy měly základnu stejně dlouhou, jako bok krabice a oba měly stejný tvar. 

Doporučuji tedy buď udělat půlkruh podle kružítka, pokud není k dispozici obkreslit 

vhodný kulatý předmět se shodným nebo podobným průměrem, nebo načrtnout půlkruh 

rukou, poté jej vystřihnout, a obkreslit na další část krabicového kartonu. 

Jakmile máme takto vyrobené boční strany víka, spojíme je. Teď už bychom 

měli mít jasno v tom, jestli naše truhla má mít funkční zavírání, protože pokud ano, 

musíme na ně myslet při vystřihování tvaru víka. Na spojení půlkruhů použijeme pruh 

kartonu široký jako širší strana krabice a dlouhý jako obvod půlkruhu. U krabice od bot 

nutno přičíst k délce ještě přesah alespoň 2 cm, aby se dalo víko ke krabici připevnit. 

Pokud používáme krabičku od čaje nebo papírovou krabici, použijeme ponechanou 

chlopeň nebo víko jako základ pro víko truhly a přes něj přilepíme krabicový karton, tak 

aby mělo víko správnou délku. Výhodou u těchto krabic je, že nemusíme řešit 

přidělávání víka ke krabici. Pokud chceme mít truhlu uzavíratelnou kolíčkem nebo 

zámkem, překreslíme na konci kartonu určeného pro víko, zhruba uprostřed, obdélník, 
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který potom poslouží jako úchyt víka. Uprostřed něj jevystřihneme otvor, kterým se 

bude provlékat kroužek na zámek. 

V momentě, kdy máme toto 

všechno nakresleno na karton, 

vystřihneme požadovaný tvar, 

přilepíme přesah ke krabici nebo víčko 

ke kartonu a začneme karton ohýbat, 

aby nám potom šel snáze přilepit 

k půlkruhům po stranách. 

Půlkruh připevňujeme postupně, od strany, kde 

bude víko připevněno k truhle. K přichycení výborně 

poslouží izolepa. Víko vytvarujeme kolem půlkruhu co 

nejpřesněji a asi co dva centimetry přichytíme izolepou. 

Druhý půlkruh se pak lepí mnohem snáz, lepíme jej opět 

od kraje, kde je víko připevněno k truhle.  

Dále vytvoříme ucha a kroužek zámku. Pokud je 

truhla větší, není od věci vytvořit kroužek k zavírání 

z něčeho pevnějšího, např. z roličky po vypotřebované 

izolepě. Ucha vytvoříme z přeloženého krabicového 

kartonu. Musíme naříznout bok krabice v místech, kde 

budou ucha upevněná, a protáhnout ucho skrz. Uvnitř 

krabice pevně přilepíme konce uch ke stěně. 
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Jakmile máme 

takto připravenou 

truhlu, můžeme jí 

zesílit ještě hrany a 

potom zpevníme 

všechny povrchy pomocí kašírování. Lepidlo 

Herkules ředíme s vodou v poměru 1:2, nanášíme plochým štětcem. Je důležité, 

abychom takto překryli všechny 

plochy polepené izolepou a všechny 

spoje. Truhlu kvůli kulatému víku 

musíme kašírovat nadvakrát. Jednou 

zevnitř a jednou z venku.  

Jakmile je truhla zpevněná 

kašírováním, nabarvíme ji podle 

potřeb a přání. Pokud použijeme 

hustší barvu a široký štětec, dá se 

poměrně snadno napodobit dřevěný 

povrch. Dobré jsou akrylové barvy, 

protože jsou voděodolné a nepouštějí, jakmile 

uschnou, nevýhodou je, že je nutné, aby děti 

při jejich nanášení nosily ochranný oděv. 

Jakmile akrylové barvy uschnou, nejdou 

běžnou cestou odstranit. Pokud akrylové barvy 

nemáme, použijeme temperové a překryjeme 

je Balakrylem. Vnitřek truhly polepíme látkou.  

  



160 

 

Výroba lapačů snů 

Pomůcky a materiál: drát tloušťky 2mm, štípací kleště, izolační lepicí páska, 

bavlnky, nůžky, kousek kartonu z krabice cca 7 x 10 cm.   

 

Postup práce: Nejprve naštípeme drát 

tak, aby tvořil kroužky. Konce kroužku slepíme 

k sobě kouskem izolační lepicí pásky. Děti si 

vyberou bavlnku, která se jim líbí (doporučuji 

perlovku v klubíčku. Nejsnáze se s ní pracuje, 

dá se sehnat velké množství barev - včetně 

přecházejících z odstínu do odstínu - a klubíčko 

vyjde zhruba na 20kč. Vyrobí se z něj 3 – 4 

lapače podle velikosti kroužku). 

Bavlnku přivážeme pevně ke kroužku 

v místech, kde jsou jeho konce slepeny k sobě. 

Pokud nám kus bavlnky z konce přečnívá, 

necháme ji tak, později z ní vyrobíme poutko na 

zavěšení. Teď celý drát obmotáme. Činnost není 

náročná na provedení, pokud se děti drží dvou 

pravidel – udržují si provázek mezi lapačem a 

klubíčkem krátký, aby se nezamotal, a jedním 
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prstem přidržují hotovou část, aby se nerozmotávala – pak 

se na ni prakticky nedá nic pokazit. Jediné, co vyžaduje, je 

trpělivost.  

Jakmile je kroužek obmotán i přes izolační pásku 

(tady pozor, po izolační pásce bavlnka neklouže, nedá se 

posunovat a je tedy potřeba omotávat otočku po otočce), 

svážeme konce bavlnek k sobě a odstřihneme minimálně 

1,5m dlouhý konec. Delší je lepší, ale snáz se 

zašmodrchává.  

Pomůžeme dětem navázat očka po obvodu a děti 

pak začnou s vnitřním proplétáním kruhu. Opět výborné 

cvičení na jemnou motoriku. Je potřeba protáhnout konec 

provázku každým očkem, dokud nám nevznikne jakési 

sluníčko. Pak protáhneme konec bavlnky opět prvním 

obloučkem, aby se kruh uzavřel. Nyní provlékáme konec 

bavlnky jednotlivými paprsky. Na konci opět uzavřeme 

kruh. Je podstatné, aby děti provlékaly bavlnku každým 

očkem jen jednou, jinak nepůjde výplet stáhnout.  

V průběhu vyplétání je lepší příliš neutahovat, 

máme pak větší vůli a očka jdou zvětšit, snáze se jimi 

konec bavlnky provléká.   

Pokračujeme horními paprsky až ke středu lapače. 

Tam výplet zauzlujeme na tři uzle a zbývající bavlnku 

odstřihneme. 
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Vyrobíme střapečky. Nejdřív ustřihneme tři 

provázky dlouhé asi 30 cm. Volné konce každého 

provázku svážeme k sobě, takže nám vzniknou tři 

očka. Pak omotáme bavlnku kolem kousku kartonu 

(40x – 60x). Podél hrany kartonu přestřihneme a 

rozdělíme rovnoměrně na tři hromádky. Každou 

z hromádek protáhneme očkem z provázku, které jsme si 

před chvílí připravili. Štětičky ohneme a pevně svážeme.  

Vzniklé střapečky pak zavěsíme na spodní část 

lapače a to tak, že některým z otvorů provlékneme 

smyčku střapečku a touto smyčkou protáhneme štětičku 

(jde vlastně o uzel zvaný liščí smyčka). Pak už jen 

přivážeme poutko a lapač je hotový.   
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Ačkoliv tak nejsou primárně zamýšleny, lapače snů jsou výborný způsob, jak 

s dětmi procvičit jemnou motoriku. Při omotávání kroužku se uvolňuje zápěstí. Kroužek 

musíme omotat celý, takže děti musí cvik opakovat docela dlouho. Na to, jak bavlnku 

protahovat skrz, existuje spousta způsobů, děti si mohou pomáhat navzájem nebo si 

můžou klubíčko odkládat např. na stůl, nic z toho není nežádoucí, ve všech případech 

budou děti bavlnku prstíky shrnovaly na stranu, klubíčko musí protáhnout kroužkem a 

pokud si ho odkládají, musí ho znovu a znovu zvedat. S částí, kdy se navazují 

půlobloučky na kruh, potřebuje většina dětí pomoci. Ale vyplétání středu už opět 

zvládají děti bez problémů samy. Konec bavlnky je třeba držet mezi prstíky a bavlnka je 

velmi dlouhá, musí se několikrát správně popotáhnout, aby ji dítě otvorem dostalo celou 

ven. Opět se procvičuje jemná motorika. 

Uzlík uprostřed a očko na zavěšení je opět práce pro vychovatele, ale výrobu 

střapečků a jejich zavěšení zvládají děti bez problémů. 

Na lapač počítejte s hodinou času i déle, podle šikovnosti dětí. Práci je možno 

odkládat a dělat postupně. Je dobré s tím počítat a mít připraveno místo v poličce, kde 

to bude možné. Pokud rozdělané lapače naskládáme např. do tašky, zaručeně budeme 

další den začínat rozplétáním bavlnek od sebe. 

Výroba lapače vyžaduje od dětí také značnou trpělivost a vůli výrobek dokončit, 

což je něco, co dnes spoustě dětí chybí. Je proto dobré děti motivovat k tomu, aby se o 

dokončení  - ať už s něčí pomocí, nebo samy – alespoň pokusily. Je to pro ně zajímavá 

zkušenost a děti si také udělají lepší představu o hodnotě práce, která se za vyrobenými 

věcmi skrývá. 
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Výroba plachetnic 

Tento projekt je zajímavý tím, že vznikl z iniciativy dětí. Nejdříve jsem s nimi 

vyráběla truhly na poklad, kam si můžou ukládat herní penízky (keramická kolečka). 

Truhly se vyráběly skupinově, kašírovaly se a dopadly velmi dobře. Některé děti si pak 

chtěly ještě vyrobit vlastní malé truhličky z krabic od čaje. A pak přišel někdo se 

zvídavou otázkou: „Když už máme truhlu, budeme vyrábět i lodě?“ 

Pokud vám děti na dotaz: „chtěly byste?“ odpovědí: „Ano!“, tak se lodě prostě 

vyrábět musí. 

Vymyslela jsem proto, jak vyrobit plachetnici z roličky od toaletního papíru. 

Několik dětí však chtělo loď větší a tak jsme během původního projektu vymysleli, jak 

vyrobit plachetnici z krabicového kartonu. Je to poněkud náročnější činnost, ale pokud 

ji rozfázujete krok po kroku, děti ji bez obtíží zvládnou provést. U velkých plachetnic 

ovšem počítejte s větší časovou náročností výroby a tudíž s místem, kam bude možné 

nedodělané plachetnice odkládat, aby to u vás nevypadalo jak na dně Bermudského 

trojúhelníku. 

Pomůcky a 

materiál: 

Malá plachetnice: 

Nůžky, tužka, lepicí páska, 

lepidlo, tavná pistole, 

rolička od toaletního 

papíru, krabicový karton, 

kamínek, kousek barevného 

papíru nebo papírový 

kapesníček. 
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Velká plachetnice: Krabicový karton, roličky od toaletního papíru, nůžky, tužka, 

lepicí páska, tavná pistole, barevný papír, papírový kapesníček.   

Postup práce: Malá plachetnice: Z roličky od toaletního papíru odstřihneme 

podélně dva centimetrové pruhy. Stočíme je ve stejném směru, jako byla původně 

stočená rolička a na obou koncích a uprostřed přelepíme průhlednou lepicí páskou. 

Pokud chceme, aby měla naše plachetnice lodní koš, slepíme vzniklé trubičky k sobě. 

(Právě nám vznikl základ na stěžeň, který si uschováme pro pozdější použití.) 
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Zbytek roličky přehneme a 

nastříháme na centimetrové proužky tak, 

abychom roličku neprostřihli (základ na 

žebra lodi). Z krabicového kartonu 

vystřihneme tvar horní paluby a přední 

ráhno (špičku trčící z přídě lodi). Ze zbytku 

kartonu, který nám zůstal po vystřižení 

paluby, odstřihneme dva menší pravoúhlé 

trojúhelníky a uschováme si je na pozdější 

použití. Příďové ráhno přilepíme zespodu do 

přední části paluby. Je jedno, jakým způsobem se přilepí, tento spoj nepůjde vidět. 

V místech, kde se příďové ráhno spojuje s palubou, přilepíme pomocí tavné pistole 

první z trojúhelníčků. Na palubě, v místech, kde chceme mít stěžeň, vytvoříme pomoci 

propíchnutí tužkou otvor. Tímto otvorem protáhneme stožár, který jsme si dříve 

vyrobili, tak aby přečníval asi 3 cm pod palubu. Pomoci tavné pistole přilepíme na 

boční hranu horní paluby nastřiženou roličku od toaletního papíru tak, aby lehce 

přesahovala a tvořila tak zábradlí. Chvíli držíme u sebe, než tavicí hmota ztuhne. Potom 

to samé uděláme na druhé straně. Pozor, na přídi je opravdu nutné roličku přidržet, 

paluba se tam zužuje a papír je potřeba správně vytvarovat. Záď lodi přiložíme ke 

kousku kartonu a obkreslíme 

půloblouček, kterým zadní 

část lodi překryjeme. Je 

nutno započítat do něj i 

přesah pro zábradlí. Půlkruh 

vystřihneme a pomocí tavné 

pistole přilepíme. Do jeho 

středu pak připevníme druhý 

pravoúhlý trojúhelníček, 

coby kormidlo. 

Lodní koš vytvoříme 

pomoci krabicového kartonu 

a izolepy. Nejprve 

vystřihneme kruh (průměr = 
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průměr stožáru plus dva až tři centimetry na každou stanu). Do jeho středu propíchneme 

tužkou otvor. Z krabicového kartonu vystřihneme delší proužek široký asi 1cm. Pomoci 

izolepy nastříhané na velmi malé kousky přilepíme proužek po obvodu kruhu, tak aby 

vzniklo zábradlí kolem něj. Pak koš navlékneme na stěžeň, tak aby byl zhruba 4 - 5 cm 

od jeho horního okraje. 

V tento moment máme hotový základní tvar lodi a ji budeme už jen 

„dovybavovat“ a upravovat. Začneme na přídi. Pod taranem odstřihneme kousek roličky 

od toaletního papíru, tak aby tvar přídě navazoval na vlepený trojúhelníček. Poté tuto 

část roličky slepíme k sobě. Naše plachetnice se tím uzavře a dostane typický štíhlý 

tvar. 

Už potřebuje jenom plachtu a stojan, aby byla schopna sama stát na podložce. 

Plachta je upevněna v ráhnu. To získáme odstřižením proužku z krabicového kartonu. 

Plachtu odstřihneme z kousku barevného papíru nebo z papírového kapesníčku a 

přilepíme ji k ráhnu. Ráhno připevníme pomocí tavící hmoty na stěžeň nad lodní koš. 

Z barevného papíru vystřihneme ještě vlajku, kterou umístíme na vrcholek 

stěžně nad plachtu a desku s názvem lodi, kterou umístíme na zádi na bok, kousek pod 

zábradlí. 

Na příď nakreslíme kotvu a loď 

pomocí tavné pistole připevníme na 

kamínek, tak, aby sama bez opory stála. 

Velká plachetnice: 

Z krabicového kartonu vystřihneme 

tvar paluby a dlouhé rovné pruhy, 

široké zhruba 2 cm (okolo 20). Dále 

vystřihneme lodní koš (výroba je úplně 

stejná jako u malé plachetnice, jenom 

vystřihneme větší prostor pro stěžeň). 

Vyrobíme stěžeň. Buď můžeme 

použít roličku od plastových sáčků, 

nebo rozstřihnout dvě roličky od 

toaletního papíru podélně napůl. 

Roličky se potom stočí a pomocí 

izolepy slepí k sobě, podobně jako 
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předtím u malé lodi, jen ve větším měřítku. Není potřeba použít všechny čtyři poloviny, 

tři jsou dostačující. 

Do paluby vyřízneme otvor na stěžeň a stěžeň jím protáhneme. Potom vezmeme 

co nejdelší proužek a pomoci tavné pistole jej připevníme zespodu na zádi a na přídi a 

vymezíme tak spodní tvar lodi. Spodní hranu stěžně rovněž pokryjeme tavnou hmotou a 

připevníme jej k centrálnímu proužku. Zároveň tím doopravíme tvar lodi.   

Poté vezmeme 4 až 6 kratších 

proužků (podle délky lodi) a 

přehneme je napůl. Potom je 

přilepíme po obou stranách stěžně a 

potom postupně po celé délce 

vodícího proužku s rozestupy tři až 

pět cm. Potom proužky ohneme a 

tavicí hmotou připevníme k boku 

paluby. Vznikne nám tak „kostra“ 

lodi, na kterou budeme připevňovat 

postupně zábradlí a po celém obvodu 

obložení. Doporučuji začít se zábradlím 

na přídi. Jeden z kratších proužků 

přilepíme na druhé žebro od stěžně a 

postupně jej přilepujeme ke všem 

žebrům až po špici přídě. Proužek, 

který nám přebývá, zatím ponecháme 

volně. Z druhé strany stejným 

způsobem připevníme druhý proužek. 

Přečnívající části na špici přídě slepíme 

a zastřihneme. Vznikne nám tak rovnou 

příďové ráhno. Na záď nám postačí 

jeden proužek, který přilepíme od 

druhého žebra od stěžně směrem na záď a vedeme kolem paluby, až skončíme u 

druhého žebra od stěžně směrem na záď na opačné straně. Jakmile máme zábradlí na 

palubě, odstřihneme přečnívající žebra. Prostor u stožáru ponecháme nezalepený. Jde o 

„vchod“ na loď. 
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Poté začneme s obložením. Nejvíc se mi osvědčilo začít na středovém proužku 

na zádi a po obou stranách pokrývat kostru proužky až po příď, kde přebývající papír na 

proužku zastřihneme a oba proužky slepíme k sobě. Stejným způsobem přilepíme 

proužky pod ním. Postupujeme až po kýl. 

Na stožár navlékneme lodní koš. Stejným způsobem jako u malé plachetnice, jen 

ve větším měřítku, vyrobíme plachtu a připevníme ji nad lodní koš na stožár. Stejně 

funguje i připevnění vlajky. 

  

  
Jediné, co se liší, je „dovybavování“ lodi. Kotvu není úplně optimální nakreslit 

na bok lodi. Mnohem lépe vypadá, když kotvu nakreslíme na krabicový karton a 

vystřihneme. Výsledek se pak na bok lodi přilepí. Dají se vyrábět i další drobnosti – 

například děla, lampa apod. Nemusí jít o nic složitého, stačí trubička vytvořená 

z krabicového kartonu, po stranách připevněná na dva stejné papírové kroužky a 
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prostrčená otvorem v zábradlí v případě děla nebo o 

dva kruhy z kartonu spojené průhledným plastovým 

proužkem z PET lahve (plamínek uvnitř a držák lampy 

jsou z klasického papíru), v případě lampy. 

Kámen, na který by velká plachetnice musela 

být upevněna, aby se nepřevracela, by byl příliš těžký. 

Stejně ale poslouží nižší kelímek nebo kroužek po 

dobrané lepicí pásce. 

Lodě, ať už malé nebo velké, se dají dále 

upravovat – např. polepením, kašírováním, 

pomalováním apod., ale nejde o nutnost, i bez nich vypadá výsledek dobře.   

Na výrobě těchto plachetnic se dá s dětmi probrat úsporné využívání materiálu. 

Krabicový karton je poměrně pevný materiál, který se ne úplně snadno stříhá a děti 

samy tudíž mají zájem na tom, aby stříhaly minimálně. Čehož jde dosáhnout úsporným 

rozložením částí a využíváním odstřižků. Plachty, vlajky, názvy lodí, doplňky, to 

všechno je poměrně drobné a děti na ně mohou využít odpadový materiál, který zbyde 

po papoušcích nebo jakékoliv jiné odstřižky. Navíc většina použitého materiálu je 

odpadová – roličky od toaletního papíru, krabicový karton. Díky tomu se můžeme 

snadno a nenásilně v průběhu tvorby s dětmi pobavit o významu recyklace a znovu 

používání již jednou použitých věcí.     
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Moře 

Problém většiny uvolňovacích cviků je, že si jsou hodně podobné a některé děti 

je nechtějí dělat. Ale i tyto věci se dají pojmout jako zajímavá hra.  

Kreslení mořské vody: Každý správný námořník musí dobře znát moře. A děti 

baví zkoumat věci. Pokud máte možnost, pozorujte, jak se chová voda. Jak teče, jak 

vypadá, když ji přeléváme z nádoby do nádoby, jak vypadá, když do ní vhazujeme 

předměty, jak se chová, když ji nalijeme na nějaký předmět. Nechte děti zkusit v misce 

vytvořit mícháním vodní vír. 

Potom nasbíráme nějaké kameny, vezmeme si měkké pastelky nebo tužky, a 

papír. Můžeme použít i tzv. šmíráky (papíry, které jsou z jedné strany potištěné apod. 

Když dětem hned od malička ukážeme, že používat papír, který už se jednou použil, 

není problém, mnohem snáz přijímají ekologické projekty). 

Na papír rozmístíme kameny – buď podle vlastní volby, nebo rozhozením. 

Kreslíme potom, jak voda teče a vyhýbá se překážkám. Je až překvapivé, jak moc to 

děti baví. A pokud jsme už předtím prováděli pokusy s vodou, mají větší představu, co 

vlastně dělají. Představují si proud vody, snáze přistoupí na to, že mají kreslit čáry 

rychle a lehce z jedné strany papíru na druhou. Spousta dětí si tento cvik ráda zopakuje, 

pokaždé je totiž trochu jiný (kameny vybíráme spíš plošší nebo menší, aby příliš 

nebránily v kreslení). 
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ŘÍJEN 

Výroba knížek 

Pomůcky a materiál: Kancelářské papíry bílé, nůžky, sešívačka, krabicový 

karton, tubové lepidlo, měkký savý (toaletní) papír, lepidlo Herkules, štětce, tavná 

pistole, akrylové barvy 

 

Postup práce: Nejprve si připravíme listy. Na ty potřebujeme bílý papír, nůžky 

a sešívačku. Pokud chceme velkou knihu, překládáme papíry velikosti A4 na polovinu, 

pokud chceme knížku menší, papíry nejprve rozstříháme a teprve potom překládáme na 

poloviny. Potřebujeme si takto připravit alespoň dvacet přeložených listů. V momentě, 

kdy máme přeložené všechny listy, vkládáme je do sebe a to vždy po pěti. Více není 

vhodné, protože tloušťka papíru potom stránky posouvá a nejdou dobře sešít 
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sešívačkou. Jakmile máme listy vloženy, vezmeme sešívačku a u hřbetu je prošijeme. U 

přeložených papírů velikosti A4 doporučuji sešít kraje a středy, u menších formátů 

postačí sešít pouze kraje. Je důležité sešívat stránky co nejblíže hřbetu, aby bylo možné 

knihu dobře otevírat.  

 

Jako další krok je potřeba sešité listy spojit. Nejsnazší a nejrychlejší je to pomocí 

tavné pistole. Další možností by bylo lepidlo Herkules nebo klih, ale to by listy dlouho 

schly a potřebovaly by zatížit. Pokud používáme tavnou pistoli, srovnáme hřbety k sobě 

a spojíme nejdřív místa, kde jsme hřbety sešívali. Chvíli než tavná hmota zaschne, 

držíme listy pevně u sebe. Jakmile máme spojeny sešité části k sobě, nemusíme už listy 

tolik přidržovat, pouze spojíme zbývající volné části tavnou hmotou.   
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Jakmile máme hotové listy, vytvoříme pro 

knihu desky. 

Na ty budeme potřebovat krabicový karton, 

nůžky, tubové lepidlo, toaletní papír, štětec a 

lepidlo Herkules naředěné s vodou v poměru 1:1. 

Desky vytvoříme z krabicového kartonu. Na 

jejich základ naměříme obdélník s kratší stranou o 

centimetr delší než delší strana listů, delší strana 

obalu je dlouhá jako dvojnásobek délky kratší 

strany listů + šířka hřbetu + centimetr navíc. Tupou 

stranou nůžek projedeme oblast ve středu, kde bude 

umístěný hřbet. Je dobré při 

vyřezávání/vystřihování desek myslet na to, aby 

rýhování kartonu bylo ve stejném směru jako hřbet 

knihy, snáze se vytváří ohyb.   

Jakmile máme základ na desky, 

vystřihneme z kartonu centimetr široké proužky, 

které za pomoci tubového lepidla umístíme po okraji 

knihy a 

vytvoříme tak 

základ pro rám. 

Podle vlastního 

zájmu pak 

z kartonu 

vystřihneme ještě 

štítek nebo obrázek, 

který umístíme do 

prostoru na titulní 

straně knížky. Obrázek 

může být plastický, 

seskládaný z více částí, 

vrstvený nebo naopak proděravěný.   
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 Desky pokryjeme savým 

papírem a za pomoci štětce a 

ředěného lepidla Herkules 

metodou kašírování vytvoříme 

jednolitý povrch. Je potřeba, aby 

savý papír přesahoval mírně přes 

okraje a při kašírování byl zahnut 

a přilepen k vnitřní straně obalu. 

Vytvoříme tak jednolitě působící 

desky. Vnitřní stranu desek není 

potřeba pokrývat papírem, stačí 

cca 2 cm široký okraj. 

Poté necháme obal 

zaschnout. Jakmile je obal knihy 

suchý, desky nabarvíme 

akrylovými barvami. Akryl doporučuji proto, že je vodě odolný, dobře se nanáší, má 

dobrou krycí schopnost a je možné jej tónovat. U 

hotového výrobku nedochází k barvení okolí. Děti 

se desek často dotýkají a použití např. temper není 

ideální. Pokud nejsou akrylové barvy k dispozici, 

doporučuji zakoupit průhledný balakryl a obal 

knihy po nabarvení 

přetřít. Děti by  

měly mít při 

barvení starší 

oblečení a 

upozorníme je, že 

případné znečištění 

oděvu je potřeba 

řešit okamžitě, 

akrylové barvy po 

zaschnutí není možné 

běžným způsobem odstranit. Po zaschnutí nabarvených 
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desek do nich vlepíme listy. Pokud jsme na spojení 

hřbetu používali tavnou pistoli, doporučuji její použití i 

na tento úkon, pokud jsme knihu lepili jinak, doporučuji 

Herkules, je ale potřeba, aby kniha stála po dobu schnutí 

na hřbetě s vhodnými podpěrami po stranách.   

Jakmile máme vlepený hřbet listů do desek, 

zbývá poslední krok. Vezmeme dva papíry velké jako 

listy v knize (mohou být i barevné), přehneme je na 

polovinu a vlepíme do knihy tak, že polovina je na vnitřní straně desek a druhá na 

prvním/posledním listu v bloku.  
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Propichované listy  

Pomůcky a materiál: pěnový polystyren (jako podložka), podzimní listy, 

špendlík 

Postup práce: list vyrovnáme na podložce a špendlíkem do něj vypichujeme 

obrázky. Ideální vzdálenost pro vpichy je zhruba milimetr od sebe. Je tak dobře vidět 

obrys obrázku a list se přitom netrhá. 

Pokud spadané listy začínají tvrdnout, je dobré je před samotnou prací na půl 

hodiny položit do vody. Pokud už jsou listy seschlé příliš, jsou křehké a lámou se. 

Každopádně tato technika se dá použít i na papír. Velmi pěkně vypadají listy vystřižené 

z barevného papíru, ve kterých se perforuje žilkování. Dají se však vytvářet i jiné 

obrázky. 

Hotové podzimní listí doporučuji vylisovat nebo nechat seschnout zatížené, aby 

se nezkroutilo. Výborně vypadá umístěno na okno nebo tak, aby přes dírky mohlo 

procházet světlo.  
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Vitrážová gotická okna 

Pomůcky a materiál: bílá čtvrtka, tužka, guma, řezák, nůžky, euro obal, lihové 

fixy, sešívačka 

Postup práce: Nejprve na čtvrtku nakreslíme tužkou gotické okno, tak aby 

zabíralo většinu papíru. Je dobré dětem ukázat fotografie gotických oken, vysvětlit jim, 

co je pro gotickou architekturu typické a jaké mají možnosti. Dobré je, aby děti začaly 

tím, že nakreslí lomený oblouk tak, aby zabíral většinu čtvrtky a dokreslit centimetr od 

ní druhou linii, čímž nám vznikne rám okna. Potom by se děti měly rozhodnout, na 

kolik dílů okno rozdělí a vyznačit kde budou středové sloupy. Následně je dobré zvážit, 

jak chtějí, aby vypadala horní část okna. Jakmile mají takto rozvržené rozmístění částí 

po ploše, je mnohem snazší vymyslet konečnou podobu. Velmi jednoduše se dá okno 

dotvořit pomocí „mnichů“, ale pokud nám nejde přímo o to, aby byla okna striktně 

gotická nebo o zpracování konkrétního existujícího okna, je dobré nechat design čistě 

na dětské představivosti. Jediné, na co je důležité dohlédnout je, aby děti nezapomněly 

ze všech linií udělat rám. Může být i užší než centimetr, ale u užších orámování vzorů 

hrozí více prostřižení.   

Jakmile máme navržený tvar okna, obtáhneme 

výsledek černou lihovou fixou. Potom dětem pomocí 

řezáku nařízneme místa, která budou děti vystřihovat. 

Dětem se pak do nich lépe dostává nůžkami a obrázek se 

tolik nekrčí. Pokud si děti nejsou jisté, co stříhat a co už ne, 

je dobré, aby si nejprve místa, která je třeba odstranit, 

vyšrafovaly tužkou. 

Jakmile jsou odstraněny všechny části, které je 

potřeba vystřihnout, vyrobíme „skleněnou“ výplň. Euro 

obal stejné velikosti, jako byla čtvrtka, na kterou jsme 

kreslili kamenný rám okna, rozstříháme a to tak, že odstřihneme bok určený k zakládání 

do kroužkového bloku. Potom odstřihneme části, které jsou přitaveny k sobě. Vzniknou 

nám dvě samostatné fólie. Pro okno nám postačí jedna. 

Fólii přiložíme k zadní straně okna a připevníme v rozích sešívačkou. „okenní 

tabulky“ vybarvíme lihovými fixy. Je lepší černou barvu používat pouze na obrysy a ne 

na vybarvování ploch, nepropouští totiž dobře světlo. Hotová okna doporučuji zavěsit 

do oken nebo do míst, kde přes ně může prosvítat světlo. 
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Malba na textil – výroba polštářků  

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: polštářky, barvy na textil, voskovky na textil, štětce, 

houbička, šablony (papír s předlohou, laminovací fólie, manikůrní nůžky) 

Postup práce:  

Textil je velice vděčný materiál. Děti s ním pracují rády a rády se vracejí 

k výrobkům, které si takto vytvořily, ať už jde o hračky, polštářky nebo pomalovaná 

trička. Práce s textilem nepatří k věcem, které dělají děti denně, má pro ně tudíž určité 

kouzlo a rozhodně doporučuji něco takového do programu zařadit. 

Textil se dá barvit mnoha způsoby. Jeden z nich je batika, pokud však nemáte 

pro vaření a sušení výrobků úplně prostor, další výbornou technikou je nanášení barev 

na textil. Dá se tak učinit mnoha způsoby, např. pomocí štětce, případně rovnou z tuby 

uzpůsobené pro kreslení. Dalším možností je využití fixů a voskovek určených k malbě 

na textil. Výhodou těchto technik je absolutní volnost námětu, nevýhodou, že se do nich 

nerady pouštějí děti, které si ve výtvarném projevu příliš nevěří nebo nejsou spokojené 

s tím, jak jejich obrázky vypadají. V ten moment je výborné využití razítek a šablon.  

Papírové šablony seženeme v obchodě s výtvarnými potřebami. Jsou určeny pro 

foukací fixy, a pokud je chceme použít na textil v kombinaci s barvami v tubě, je 

potřeba pracovat rychle a nanášet jen minimum barvy, jinak šablona barvu nasaje, 

přilepí se k podkladu, obrázek se rozpije a pokud stihne šablona někde i přischnout, 

roztrhne se a těžko se z výtvoru odstraňuje. Prodává se řada plastových a samolepicích 

šablon, mnohem hůře se však shánějí, bývají poměrně drobné a jsou drahé. Samolepící 

jsou určeny na jedno použití, protože se k nim zespodu přichycují vlákna z textilu a po 

odstranění ztrácí šablona lepivost. Plastové šablony připomínají trochu pravítka 

s nejrůznějšími otvory. Jsou vhodnější spíše pro nanášení barvy štětcem, děti mívají 

problém při nanášení houbičkou promáčknout houbičku až do krajů. A je dobré je 

fixovat k podkladu, díky svému hladkému povrchu snadno podkluzují. Výborný způsob, 

jak připevnit jakoukoliv šablonu k látce je použití papírové lepicí pásky pro malíře. 

Páska drží, nepropouští barvu, neničí ani podklad ani šablony a snadno se odstraňuje. 

Prodává se v několika šířích, je jí hodně a není příliš drahá. Větší děti mohou vytvářet 

ozdobné lemy a vzory, které chtějí nabarvit přímo z této pásky.  

Stojíte-li o originální šablony a máte-li navíc někde hromádku zalaminovaných 

papírů, které už nejsou k potřebě, vyrobte si šablony vlastní. Potřebujete k tomu jen 
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lihový fix na předkreslení obrysů, špendlík a manikůrní nůžky. Laminovací fólie je 

hezkou střední cestou mezi plastovou a samolepicí šablonou. Je tenká, nepropustná, dá 

se použít opakovaně, nicméně trochu klouže po povrchu, takže je ji potřeba připevnit 

k podkladu. Pokud si nevěříte ve výtvarném projevu, můžete si obrázek najít, vytisknout 

a zalaminovat, pokud předlohu nepotřebujete, můžete využít staré zalaminované věci, 

které už nejsou k užitku a které se díky spečení plastu a papíru nedají ani recyklovat. 

To, že mají nějaký původní potisk, vás nemusí trápit, na šablonu nemá obsah žádný 

vliv. Lihovým fixem předkreslíme tvary, které chceme – doporučuji myslet na patřičné 

mezery mezi nimi, aby nám obrázek po vystřižení nevypadl – a potom všechny části, 

které se mají vystřihnout, propíchneme skrz špendlíkem (pokud bychom chtěli 

prostřihávat fólii přímo manikůrními nůžkami, není to problém u větších ploch, u 

menších však můžeme při prohnutí materiálu přetrhnout kraje). Vystřihujeme plošky od 

nejmenších po největší. Po použití šablony je dobré otřít ji papírovým ubrouskem od 

přebytků barev. 

Nanášení barev na šablony doporučuji spíš houbičkou, v případě použití štětce je 

dětem dobré říci, že zvláště u větších ploch není úplně vhodné nanášet barvu natíráním 

jako při malování na papír. Většinou totiž malujeme na bavlněný úplet, který je pružný 

a při tomto pohybu se vytáhne a obrázek je potom zdeformovaný. Vhodnější způsob 

nanášení je tedy kolmo shora, což při neodhadnuté síle dost ničí štětce. Další možností 

je sprej, ale ten doporučuji spíš pro větší děti. 

V neposlední řadě jsou k dispozici ještě razítka. K sehnání je jich nepřeberné 

množství, klasická jsou plastová, na textil se však také výborně hodí i dřevěná. Nemusí 

jít nutně o prvoplánová razítka, v dnešní době je k sehnání celá řada ozdob vyrobených 

ze dřeva, zdobených prořezávanými otvory, které se rovněž výborně hodí. Pokud si 

chceme razítka vyrobit sami, záleží na našich možnostech, dají se vyrobit pomocí 

linorytu, vystřihnout z houbiček nebo různých poloměkkých plastových podložek, 

vyřezat do dřevěných destiček či z rozbitých dětských stavebnic z měkkého plastu nebo 

třeba z půlky brambory. Bramborová razítka nedoporučuji dlouhodobě skladovat, jinak 

je však možné razítka uschovat a používat opakovaně. Zajímavé je i obtiskování 

materiálů s výraznou strukturou, jako jsou listy, provázky, bublinková fólie a jiné. 

Ať už použijeme razítka jakákoliv, není dobré je namáčet přímo do barvy. Barva 

by se dostala do otvorů a razítko by se dobře neobtisklo. Mnohem lepší je nanést barvu 

v tenké vrstvě na razítko houbičkou a pak razítko na textilu patřičně zatížit. Obtisk bude 

výrazný a ostrý. 
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S dětmi jsme vyráběli polštářky. Použili jsme techniku šablonování pomocí 

houbičky. Šablony byly vyrobeny ze starých zalaminovaných, teď již nepotřebných 

materiálů. Po zaschnutí byly obtaženy černým fixem na textil a dozdobeny barvami 

v tubě, voskovkami na textil a fixy na textil.  
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LISTOPAD 

Pavouci 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: Papír A4, nůžky, tužka, šablona pavouka, tabule, psací 

potřeby k tabuli (křída/fix) 

Postup práce: Každé dítě dostane papír A4. Vyučující si rovněž vezme papír a 

ukáže dětem, jak jej přeložit napůl. Děti přeloží papír. Vyučující přeloží papír ještě 

jednou, tak aby děti opět dobře viděly postup. Děti přeložení zopakují. Potom vyučující 

přeloží výsledně složený papír podélně, aby bylo jasné, kde se papír přestřihne. Děti 

postup zopakují. 

Papír rozstřihneme napůl. Vzniknou nám dva malé obdélníky složeného papíru. 

Necháme je tak, nerozbalujeme je a děti požádáme, aby rovněž své papíry zatím 

nerozbalovaly. 

Jeden obdélník uschováme pro pozdější použití, s druhým budeme dále 

pracovat. 

Vyučující si vezme nůžky a vyzve děti, aby si rovněž vzaly nůžky a postupovaly 

zároveň s ním. Každý provedený krok navíc zakresluje na tabuli. 

Vyučující začne odstřižením rohu. Na tabuli zakreslí, který kousek se má 

odstřihnout. Potom odstřihne sousední roh. Opět nakreslí na tabuli. Potom papír otočí a 

celý postup zopakuje na zbývajících rozích. 

Děti odstřihávají rohy na svém papíře. Nyní vyučující vystřihne trojúhelník 

v prostředku delší strany, tak aby byl mezi odstřiženými rohy a žádného z nich se 

nedotýkal. (tato část je důležitá, aby se výsledná vystřihovánka dotýkala a nerozpadla se 

od sebe). Doposud byl postup velice snadný a prakticky se ani nepředpokládaly 

komplikace ve chvílích, kdy děti napodobují postup. Teď je dobré zpomalit a ujistit se, 

že děti stíhají následovat ukázku. 

V tuto chvíli je také dobré na tabuli umazat nebo vybarvit kousky, které jsme 

odstřihli, aby se děti v obrázku snáze orientovaly. Začneme vystřihovat prostor mezi 

nohama pavouka. Měli bychom stříhat malý kousek (asi 2mm) podél odstřiženého rohu 

a potom pokračovat podobným způsobem podél vystřiženého trojúhelníku. Tvar čáry 

nakreslíme na tabuli, aby měly děti lepší představu. Toto stříhání nám vymezuje vnitřní 

okraj nohy, kterou má pavouk nejdál od těla. Kousek od tohoto střihnutí provedeme 

druhé, které se s prvním spojí. Tvar je obdobný a vymezuje z vnějšku nohu, kterou má 
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pavouk blíže k tělu. Opět zakreslíme na tabuli, co děláme, aby v tom děti neměly 

zmatek. 

Ujistíme se, že děti vystřihly část papíru ven, uklidníme je, že nevadí, pokud 

nemají výsledek úplně přesně. Ve skutečnosti, i kdyby bylo z toho, co odstřihnou 

evidentní, že nedojdou k původně zamýšlenému výrobku, nemusí to být důvod, proč by 

měly děti začít stříhat znovu.  

Nyní máme vystřiženu první mezeru mezi pavoukovýma nohama. Celý postup 

ještě třikrát zopakujeme u každého odstřiženého rohu a všechno zakreslujeme na tabuli.  

Jakmile jsou děti s touto činností hotové, stejným způsobem odstřihneme mezeru 

vymezující vnitřní část nohy blíže k pavoukovi a zopakujeme celý postup i u 

zbývajících nohou. Všechno zakreslujeme do našeho plánku na tabuli. 

V tuto chvíli je pavouk prakticky hotový. Teď už jen ve zbývajícím prostoru 

vystřihneme zadeček a hlavohruď. Zadeček tvoří oblouk, který by děti měly bez 

problémů zvládnout, u hlavohrudi je tvar trochu složitější, ale pokud by se ukázal jako 

velký problém, můžou děti místo něj vystřihnout od krajů chelicer k prostředku 

hlavohrudi trojúhelník. I tak zůstane zřejmé, o co se jedná. 

Máme hotový první pokus a pavouka rozložíme. Pokud jsme udělali vše 

správně, vznikla nám řada čtyř pavouků vedle sebe. U tohoto pokusu nám určitě 

vznikne i pár obludek. Důležité je nasměrovat děti, aby se spíš bavily, než vztekle 

zmuchlaly papír s tím, že se to nepovedlo nebo jej vyhodily. Upozorníme je, že budou 

tento výtvor ještě potřebovat, ať si jej podepíší a odloží stranou. 

Na tomto pavoukovi se učí, jak vystřihnout složitý tvar, aniž by jej museli stříhat 

v kuse, o což se spousta malých dětí pokouší a zklamaně odkládají činnost v momentě, 

kdy výtvor přetrhnou, přestřihnou nebo nejsou schopny vystřihnout. Pavouk je v tomto 

směru dobrý, protože jde o složitý tvar s tenkýma nohama, které není vhodné stříhat 

v celku, a všechny kroky na něm se opakují čtyřikrát. Děti tak mají větší možnost 

uvědomit si, co dělají a zafixovat si postup. Navíc nepovedený nebo zdeformovaný 

pavouk může sloužit jako ukázka k tomu, že i když všichni děláme to samé, nemusíme 

dojít ke stejnému výsledku. Nebo z něj můžeme hádat, co jiného by to mohlo být a 

zapojit tak naši představivost. Také si na něm s porovnáním s druhým pavoukem 

můžeme ukázat, že byť se první pokus nepovede přesně, něco nám dá a není důvodem, 

proč činnost nevyzkoušet ještě jednou. V dnešní době jsou děti hodně orientované na 

výsledky činností, nezaškodí, když si uvědomí, že důležitá může být i činnost sama o 

sobě, byť výsledek není úplně líbivý. 
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Potom děti rozdělíme do dvojic a rozdáme jim šablonu pavouka. Ve dvojicích 

jsou děti proto, že ačkoliv jsou šablony z tvrdého papíru, nohy jsou úzké, dlouhé a mají 

tendenci „utíkat“ před tužkou. Je mnohem snazší, když jedno dítě drží šablonu, aby se 

nepohnula, zatímco druhé dítě ji obkresluje. Potom se úlohy vystřídají. Navíc si tak děti 

pocvičí spolupráci v týmu a vyučující nemusí připravit a vystřihnout tolik pavouků, 

kolik by jich bylo potřeba pro celou třídu. 

Děti můžete nebo také nemusíte informovat o tom, že se na prvním pavoukovi 

učíte, jak ho vystřihnout snadno. Záleží, zda vás zajímá, jestli si děti samy spojí 

předcházející činnost s tím, co dělají v tuto chvíli. Každopádně by se měly minimálně 

nakonec dozvědět, že někdy se vyrábí věci proto, aby se něco naučily a někdy proto, 

aby co nejlépe vypadaly. Pro spoustu dětí pak jejich první dílko dostane úplně jiný 

rozměr. A spousta dětí zažije situaci, kdy jim najednou samo dojde, že vědí, jak na to. 

Když za vámi přijdou s tím, že jim ten obkreslený pavouk nejde vystřihnout, prostě 

ukážete na tabuli a řeknete: „vzpomínáš si, jak jsme to dělali předtím?“ Myslím si, že 

právě tenhle moment je v celém procesu výroby hodně důležitý. 

Potom se rozbalí druhý pavouk a porovná s prvním. Děti si mohou pavouka také 

ozdobit (pokud je dost času) a můžeme se s dětmi pobavit o tom, jestli jim práce přišla 

náročná, jestli se jim jevila stejně, když ji dělali podruhé a komu pomohlo, že si nejdřív 

vyzkoušel, jak se dá pavouk vystřihnout po kouskách. 

Nakonec uklidíme všechny odstřižky.  
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Šablona pavouka: 
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Listí 

Pomůcky a materiál: čtvrtka A4, štětec, anilinové nebo vodové barvy 

(anilinové mají jasnější a výraznější odstíny), nůžky, tužka, hnědá tuš, dřívko nebo 

špejle 

Postup práce: Před samotným začátkem práce doporučuji zajít s dětmi na 

procházku, pozorovat listnaté stromy, to, jak jsou barevné a jak ztrácejí listí, nasbírat co 

nejhezčí listy a ukázat si je, všímat si, jaké barvy toto listí má a říci si, co se se stromy 

na podzim děje. Děti si zopakují, co vědí o podzimu, možná se naučí něco nového a 

udělají si představu o podzimních barvách. 

Čtvrtku namočíme ze strany, na kterou budeme nanášet barvu. Buď se to dá 

udělat pomocí štětce a kelímku s vodou nebo namočením v umyvadle. Druhou variantu 

doporučuji u malých dětí (pokud se snaží být pečlivé, velmi snadno se stane, že nanášejí 

vodu na čtvrtku tak dlouho, že jim mezitím uschne ta část výkresu, kterou začínaly, a 

při prudkém roztírání z leva 

doprava některé děti prodřou 

papír). 

Jakmile máme papír 

mokrý, nabereme barvu, kterou 

chceme na listu. Měla by být 

hodně naředěná vodou. Potom 

do mokré plochy barvu kapeme. 

Doporučuji, aby děti pro tuto 

část použily nějaký ochranný 

oděv. Dětem vysvětlíme, že musí pracovat rychle, aby se barva dobře rozpíjela. Vhodné 

je také vysvětlit, že je dobré začít od žluté a postupně přidávat tmavší barvy a že nejde o 

to papír potom od kraje do kraje přetřít štětcem, protože by se nám barvy slily a navíc 

by se na něm mohly vytvořit žmolky papíru. Jakmile máme barvou pokrytu celou 

čtvrtku, dáme ji na topení uschnout. Když je čtvrtka suchá, z rubové strany nakreslíme 

podzimní list. U malých dětí doporučuji mít nachystány šablony, jinak vám z prostředku 

čtvrtky vystřihnou lístek velikosti dlaně. Když jsme s obrysem listu spokojeni, 

vystřihneme jej. Potom list otočíme a pomocí hnědé tuše do něj dokreslíme žilkování. Je 

dobré, aby při tom měly děti možnost podívat se na listí, které nasbíraly venku. Jde to 

na výsledku poznat.  
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Duchové ve strašidelném hradě 

Pomůcky a materiál: černý, bílý, žlutý a oranžový papír, krabičky, papírové 

ubrousky, černý fix, bílá pastelka, tužka, řezák na papír, bílá nit, lepidlo 

Postup práce: Nejprve vytvoříme strašidelný hrad. Ten se dá udělat buď 

trojrozměrný – z krabiček od čajů apod. Nebo plochý – z černého tvrdého papíru. Pokud 

vyrábíme hrad z krabiček, nejprve krabičky potáhneme černým papírem. Pokud děláme 

hrad plochý, tak nejprve nakreslíme a vystřihneme na horním okraji cimbuří. Potom už 

je postup velmi podobný. Každý hrad potřebuje bránu. Zhruba uprostřed ve spodní části 

vystřihneme bránu a to tak, že začneme stříhat střed vrat a potom vystřihneme horní 

oblouky vrat, ale místa, kde dveře drží u zdi v pantech, nevystřihneme. Místo toho tam 

papír ohneme a získáme tím bránu otevřenou dokořán. Můžeme ji nechat buď takto 

otevřenou, nebo ji podlepit žlutým či oranžovým papírem, jako že se v hradě svítí. Vrata 

se dají zvenčí dozdobit bílou pastelkou, případně domalovat ve žluté ploše černou fixou. 

Pavučina v rožku nebo vršek padací mříže je to pravé pro strašidelný hrad. V horní části 

hradu nakreslíme okna. Prořízneme v nich otvor řezákem a děti je už pak snadno 

vystřihnou nůžkami. Okna rovněž podlepíme žlutým či oranžovým papírem. Pokud 

jsme dělali hrad plochý, teď jsme ve fázi, kdy jej začneme zabydlovat strašidly. Pokud 

jsme dělali hrad z krabiček, tak musíme zavřít víko, kterým jsme se dostávali dovnitř, 

když jsme zalepovali okna, a dodělat na horní část cimbuří. 

Duchové a strašidla: Vyrobíme je buď ploché – nakreslením černou fixou na bílý 

papír, nebo trojrozměrné – z papírových ubrousků. A to tak, že část ubrousku 

zmuchláme do kuličky a obalíme zbytkem ubrousku. Vznikla nám tak hlava, kterou 

ovážeme bílou nití. Stačí černou fixou dokreslit obličej a strašidlo je na světě. 

Strašidla přilepíme do oken a různě po cimbuří a strašidelný hrad je hotov. 
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Slet čarodějnic  

Pomůcky a materiál: papír velikosti A4, modrý, oranžový a žlutý suchý pastel (nebo 

voskovka), černý papír, tužka, nůžky, lepidlo 

Postup práce: Potřebujeme vytvořit noční oblohu a potom čarodějnice a netopýry, kteří 

se po ní budou prohánět. Je jedno, čím z toho se začne, pokud máme více dětí, je dobré 

rozdělit je na skupinky, aby se mohly vystřídat při používání suchých pastelů. 

Noční nebe: Na papír A4 nakreslíme oranžové kolečko a kolem něj žlutý kruh suchým 

pastelem. Rozmažeme obrázek prstem. Vznikla nám záře ohně v dálce. Pak vezmeme 

modrý pastel a dobarvíme kolem noc. 

Čarodějnice: čarodějnici, netopýry a černé kočky nakreslíme na černý papír. 

Vystřihávat budeme jenom obrys. Pokud si děti nevěří, vyrobíme jim šablonu, kterou si 

budou moci na papír překreslit. Nemáme-li černý papír, děti si nejprve natřou obyčejný 

papír černou barvou a čarodějnici kreslí po zaschnutí na rub. 

Jakmile jsou čarodějnice nakresleny, vystřihneme je a nalepíme na noční nebe. 
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PROSINEC 

Anděl, čert a Mikuláš 

Pomůcky a materiál: roličky od toaletního papíru, barevné papíry, čtvrtka, 

tubové lepidlo, fixy, provázek, kousek krepového papíru, sešívačka 

Postup práce: Roličky od toaletního papíru obalíme barevným papírem. Na 

Mikuláše červeným, na anděla modrým, na čerta zeleným.  

Mikuláš: z bílého kancelářského papíru vystřihneme obdélník široký asi 5 cm a 

dlouhý asi 12 cm. Uprostřed obkreslíme obvod roličky od toaletního papíru a vzniklý 

kruh vystřihneme. Pomocí žlutého fixu obdélník olemujeme a do volného místa 

nakreslíme dva kříže, tak aby jejich kratší část směřovala ke kruhovému otvoru. Potom 

obdélník přehneme a navlékneme na roličku od toaletního papíru obalenou červeně. Ve 

spodní části připevníme komži lepidlem. Dále z bílého papíru vystřihneme protáhlé 

vajíčko. To bude symbolizovat Mikulášovy vousy. Na ně přilepíme menší ovál 

z růžového papíru – prostor kolem očí, a na něj ještě jeden kolmo – Mikulášův nos. 

Dokreslíme obličej. Ze čtvrtky vystřihneme berlu a mitru. Mitru olemujeme žlutou 

fixou a opět ozdobíme křížem. Mitru přilepíme nad obličej a berlu zasuneme pod 

komži. Pokud nechce držet, můžeme vystřihnout z bílého papíru rukáv a přilepit ji 

k Mikulášovi pod ruku v rukavici. 

Anděl: Na anděla potřebujeme křídla z modrého papíru, na která dokreslíme 

peříčka. Přilepíme je v horní části trubičky od toaletního papíru potažené bíle. Tím 

určíme, kde jsou andělova záda. Dále vystřihneme dva obdélníčky z modrého papíru, 

velké asi 3 x 6 cm, a poskládáme je jako harmoniku, tak aby velikost skladu byla zhruba 

půl cm. Slepíme je v jedné části do vějíře a oba tyto vějíře přilepíme andělovi po 

bocích, jako sukni. Z růžového papíru vystřihneme ovál a nakreslíme na něj obličej. 

Obličej nalepíme do horní části roličky, z opačné strany než jsou křídla. Ze světlého 

papíru nastříháme tenké proužky dlouhé asi 5 cm, konce zakroutíme a takto upravené 

přilepíme kolem horního okraje trubičky jako vlasy. Zbývá vystřihnout hvězdu na čelo a 

ozdobit lem šatů – třeba motivem vloček – a anděl je hotov. 

Čert: čert potřebuje tmavou, rohatou hlavu s výraznýma ušima. Můžeme ji 

vystřihnout třeba z černého papíru a doplnit dlouhým vyplazeným jazykem a vlasy 

z červeného papíru. Oči namalujeme bílou pastelkou nebo nalepíme kolečka z bílého 

papíru, do kterých jen nakreslíme zorničky. Hlavu přilepíme na zeleně potaženou 

roličku. Z provázku upleteme copánek, který před koncem ovážeme. Vznikne nám ocas 
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s oháňkou. K čertovi se nejsnáze připevní sešívačkou. Z obdélníku krepového papíru 

velkého asi 5x10 cm vyrobíme pytel. Krepový papír přehneme napůl a po stranách 

slepíme tubovým lepidlem. Dovnitř dáme pár odstřižků a pytel nahoře omotáme 

provázkem. Bok čerta pomažeme lepidlem a pytel k němu na chvíli přitlačíme. 

Poslední, co čert potřebuje, jsou záplaty, na kabát i na pytel. Z barevných odstřižků 

vybereme pár menších, přilepíme je na krepový i zelený papír a černou barvou 

domalujeme stehy. 
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Výroba miniaturních vánočních stromečků ze šišek 

Pomůcky a materiál: suché šišky, nejlépe borovicové, štětec, zelená barva, 

korálky, lepidlo nebo tavná pistole, krabicový karton, vata 

Postup práce: Borovicové 

šišky natřeme barvou na zeleno a 

necháme uschnout. Z krabicového 

kartonu vystřihneme kolečko, na které 

potom zelenou šišku přilepíme, aby 

stála jako na podstavci. Na jednotlivé 

výběžky nalepíme korálky. Nakonec 

potřeme kolečko z kartonu lepidlem a 

okolo naaranžujeme vatu jako sníh. 

Stromeček se dá případně potřít 

lepidlem a ozdobit třpytkami.  
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Navlékání vánočních ozdob a náramků pro maminky 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: korálky, 

paměťový drát, ketlovací kleště, 

drátek 

Postup práce: Paměťový drát na 

konci zahneme v ketlovacích 

kleštích a vytvoříme koncové 

očko. Korálky nebudou z drátku 

sjíždět a drátek ztratí jeden 

z ostrých konců. Děti podle 

vlastního výběru a uvážení 

vyberou a navlečou korálky. Jakmile mají drátek navlečený, vytvoříme koncové očko i 

na druhém konci drátku. Náramek je hotový. Tato aktivita je snadná a dobrá pro rozvoj 

jemné motoriky. Zvlášť pokud dětem korálky 

vsypeme do velké mísy nebo víka od krabice, 

odkud je musí vybírat. 

Podobně snadno můžeme vytvořit 

jednoduchou korálkovou hvězdu na vánoční 

stromeček. Děti navléknou tři obyčejné drátky 

korálků, je jen potřeba jim na konec každého 

stočit jeden korálek, aby jim navléknuté 

perličky nesjížděly a potom stejným 

způsobem drátek zakončit. Navléknuté drátky 

se překříží ve středech a stočí. Pokud chcete 

mít hvězdičku zajímavější, je možné každý 

druhý konec navléknutého drátku přimotat ke 

středu, nebo přimotat ke středu všechny 

drátky a vytvořit kytičku. 

Děti tuto aktivitu zvládají dobře samy, jen je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby s drátky 

nezkoušely pobíhat a nepíchly se o ně. 
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Výroba ozdob na stromeček 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál:  

Perníčky: krabicový karton, tužka, nůžky, hnědá tuš, běloba, ozdobná stužka 

     

Salonky: kaštany/žaludy, papírové ubrousky, alobal, tubové lepidlo, nůžky, nit 

     

Hvězda na špici: rolička od papírových utěrek, krabicový karton, nůžky, žlutá 

barva 

 

Postup práce: Pokud potřebujete ozdobit vánoční stromeček v místech, kudy 

prochází spousta lidí a hlavně spousta dětí, měly by být ozdoby pokud možno 

nerozbitné a nejedlé. Tady je pár nápadů, jak na to. Vyráběli jsme je s dětmi v družině a 

moc se povedly. 

Perníčky: Na perníčky potřebujeme nějaký pěkný základ. Doporučuji udělat 

několik základních šablon, jako je srdíčko, zvoneček, kapr, kometa, prasátko, hvězdička 

či houpací koníček. Šablony potom obkreslíme na krabicový kartón a vystřihneme. 

V místě, kde budeme budoucí perníček zavěšovat, uděláme tužkou díru skrz. 

Potom na stůl vyskládáme noviny, děti pokud možno oblečeme do zástěrek, 

dostanou hnědou tuš a perníčky natřou na hnědo. Takto natřené perníčky dáme schnout 

na topení, a když uschnou, natřeme je ještě z druhé strany a dáme uschnout znovu. 

Když jsou perníčky suché, zdobíme je bělobou. Zkoušela jsem bělobu nandat do 

injekční stříkačky. Vypadá to sice dobře, ale aplikace je trochu namáhavější a běloby je 

velká spotřeba a perníček musí opravdu dlouho schnout. Mnohem lepší je bělobu 

malinko naředit a nanášet na perníčky pomocí špejlí. „polevou“ zdobíme perníčky jen 

z jedné strany, a jakmile uschne i ta, protáhneme otvorem na zavěšení ozdobnou stužku 

a perníček je hotový. 

Postup může vypadat poněkud složitě, ale samotná výroba postupuje rychle. 

Perníčky jsou malé a každé dítě jich má více. Pokud perníčky průběžně odebíráme a 

dáváme na topení, v momentě, kdy děti dokončují natírání posledního, máme už 

obvykle první suchý a je jej možno natřít z druhé strany. Podobné je to i se zdobením a 

vázáním mašliček. Je jen potřeba mít dost místa u topení a jasně označovat, čí perníčky 

jsou čí. 
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Salonky: Salonky jsou skvělý způsob, jak zlikvidovat část zásob kaštanů a 

žaludů, co nám zbyly z podzimních her. Papírový ubrousek přestřihneme na polovinu (z 

jednoho ubrousku tedy budou dvě salonky, nebo pokud nemáme žaludy a kaštany, bude 

z poloviny zmuchlaná kulička na náplň a z druhé poloviny obal). Na kratších stranách 

takto vzniklého obdélníku nastříháme zhruba 2 cm dlouhé tenké třásně. Z alobalu 

ustřihneme asi 5 cm široký pruh, ze kterého pak odstřiháváme kousky dlouhé jako je 

kratší strana obdélníku z papírového ubrousku. Alobal potřeme po stranách tubovým 

lepidlem a připevníme ke středu papírového obalu. Do takto připraveného obalu 

vložíme kaštan nebo žalud a salonku zamotáme. Na jednom konci přivážeme nit, za 

kterou se salonka připevní ke stromečku. (jsou k nerozeznání od pravých, v prvním 

týdnu jsme našli pod stromečkem několik obalů a kaštanů). 

Hvězda na špici: Hvězda je vyrobená z roličky od papírových utěrek a 

krabicového kartonu. Rolička slouží jako úchyt, za který se hvězda nasazuje na špici. U 

horního konce je ji potřeba asi 4 cm naříznout v půli a obrys hvězdy do ní zasunout a 

vlepit. Do prostoru je potom středem paprsků vlepeno osm pravoúhlých trojúhelníků po 

obou stranách. Slepovala jsem je tavnou pistolí, jednak kvůli problematickému držení 

tolika tvarů než lepidlo zaschne, jednak kvůli nepřesnostem v měření či stříhání 

trojúhelníků, ke kterým někde v průběhu výroby došlo a trochu pak komplikovalo 

slepení hvězdy dohromady. Jakmile máme hvězdu slepenu, stačí ji jen natřít a posadit 

na špici stromečku. Se stříháním a přípravou tvarů, stejně jako s konečným barvením 

mohou pomáhat děti, pokud však používáme tavnou pistoli, je potřeba hvězdu 

zkompletovat za naší asistence. 
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Výroba vánočních přání 

Pomůcky a materiál: čtvrtka, barevný papír, pravítko, lepidlo, nůžky, fixy 

Postup práce: Čtvrtku velikosti A4 rozstřihneme na polovinu a po té na 

polovinu přehneme. Ze čtvrtiny červeného papíru nůžkami se zubatým okrajem 

vystřihneme „okénko“ s kulatým horním obloukem. Pomocí lepidla jej naneseme na 

první stránku přáníčka, tak aby kolem něj zůstával volný bílý papír jako rámeček. Ze 

zeleného papíru vystřihneme tři čtverce, o stranách 9, 8 a 7 cm. Čtverce přeložíme na 

polovinu, otevřeme a přeložíme napůl po obou úhlopříčkách, ale na opačnou stranu než 

jsme překládali papír na polovinu. Pohlídáme si, aby měly děti při překládání srovnány 

správně všechny rohy. Papír opět otevřeme. Pokud jsme sklady přejeli nehtem, má po 

rozbalení papír tendenci složit se boky dovnitř a vytvořit stříšku. Zatlačíme prsty tedy 

zlehka na hrany skládající se dovnitř a stříšku dotvoříme. Potom vezmeme pravý dolní 

roh stříšky a překlopíme jej na levý. Vyznačíme si tak střed trojúhelníku, ke kterému 

budeme oba rohy ohýbat. Jakmile jsme se všemi třemi čtverci provedli toto skládání, 

máme hotové díly na stromeček. Vsuneme špici prostředního do nejmenšího a špici 

největšího do prostředního zalepíme. Stromeček nalepíme do červeného okénka, na 

špici mu nalepíme hvězdu ze žlutého papíru a přání dozdobíme podle vlastních 

představ. 

 

Prosinec je velice nabitý měsíc, dělalo se toho mnohem více, balily se dárky, 

vyráběly se rekvizity na vánoční představení, malovali jsme cukrem na perníčky atp. 
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LEDEN 

Baletky 

Pomůcky a materiál: čtvrtka, 

kancelářský papír, nůžky, tužka, pastelky 

Postup práce: Na čtvrtku 

nakreslíme siluetu baletky a vystřihneme 

ji. Pohlídáme si, aby silueta měla náznak 

baletní sukénky, jinak nám z ní spadne 

krajková sukně. Baletku vymalujeme.   

Potom z bílého papíru vystřihneme 

kruh, přeložíme jej na půl, vzniklý půlkruh 

přeložíme ještě jednou na půl a vzniklý 

čtvrtkruh přeložíme ještě jednou na 

polovinu. Více už nedoporučuji papír 

překládat, začalo by být komplikované její 

prostřihávat. Pomocí nůžek vystřihujeme 

tvary po obou stranách přehnutého papíru 

tak, aby mezi nimi vždy zůstával kousek 

papíru. Nejdřív vystřihneme výrazný 

trojúhelník v místě, kde má teď přeložený 

kruh jakousi špičku. V tomto místě 

budeme sukni na baletku navlékat, je 

potřeba, aby vznikl dostatečný prostor. 

Potom vystřihneme zbytek kruhu. 

Vystřihujeme pokud možno obloučky, aby 

výsledný dojem co nejvíce připomínal krajkovou baletní sukénku. Uklidíme všechny 

odstřižky. Sukni rozvineme a navlékneme na baletku. 
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Skládání origami – jeřábi 

Pomůcky a materiál: měkký barevný papír 

/origami papír 

 

Postup práce:  
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Přitlačte levý a pravý roh k sobě, tak, aby se oba okraje dotýkaly. Stlačte. 

Přetočte model. Opakujte kroky 1 – 4 na každé straně 

DOKONČENÝ 

PTAČÍ  

 ZÁKLAD 
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Výroba ostrovů 

Pomůcky a materiál: krabicový karton, staré noviny/papír určený k recyklaci, 

lepicí páska, měkký savý papír (toaletní papír), lepidlo Herkules, štětce, temperové 

barvy, barevný papír, přírodní materiál (kamínky, větvičky, šišky, čočka atp.), 

polystyren, řezák, provázek 

Postup práce: Nejprve z krabicového kartonu vyřežeme nebo vystřihneme tvar 

ostrova. Potom z papíru určenému k recyklaci nebo ze starých novin vytvarujeme hory 

a další terénní nerovnosti, které na ostrově chceme mít a izolepou je připevníme k 

„půdorysu“ ostrova. Pomocí metody kašírování hory dotvarujeme a zafixujeme 

k podkladu. Používáme stejný postup i poměr ředění lepidla jako u výroby pirátských 

truhel (září).  

Jakmile ostrov uschne, můžeme ho nabarvit a začít jej zaplňovat nejrůznějšími 

vymoženostmi jako jsou malé kameny, palmy, provazové žebříky, pole, lanovka, 

domky, vraky lodí atp. Domky se dobře dělají z kousku polystyrenu. Pokud zjistíte, že 

jste jej jako bonus objevili v úzkých proužcích v nějaké krabici, rozkrájejte jej na malé 

kvádříky, kterým šikmo oříznete hrany na jedné straně a domeček je na světě. Stačí jen 

natřít střechu na červeno. Stromy můžeme vyrobit z nabarvených šišek nebo ze 

zelených pírek zastrkaných do rozstříhaných brček. Stejně tak ale můžeme ze zbytků 

kartonových krabic a odstřižků zeleného papíru nadělat palmy. Z proužku papíru 

širokého asi 3 cm nastříháme proužky nebo obloučky a nalepíme je za spodní okraj ke 

konci proužku z krabicového kartonu a máme palmu. Pokud chceme vyrobit pole, 

skvěle se k tomu hodí drobné 

kamínky, hrubší písek nebo 

malá čočka. 

Fantasii se meze 

nekladou, každý si může svůj 

ostrov vybavit podle svých 

představ. A když pak svá dílka 

zavěsíte na zeď do chodby, 

vytvoříte trojrozměrnou mapu 

ostrovní říše, které se budou 

všichni obdivovat.  
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„Víčkovaná“ 

Pomůcky a materiál: 

plata od vajíček, barvy, víčka 

z PET lahví 

Postup práce: Jednotlivé 

jamky v platu vybarvíme různě 

barevně a plato necháme 

zaschnout. Vybereme víčka 

z PET lahví v odpovídajících 

barvách. 

Pravidla hry: Plato od 

vajíček umístíme na vodorovnou 

podložku, např. na židli nebo na 

zem. Určíme, kde je startovací 

čára, za kterou soutěžící nesmějí a 

pak se postaví děti do řady a 

postupně házejí víčka na plato. 

Nejsnazší varianta je: pokud se 

trefí stejnou barvou víčka do 

stejně barevné jamky, získávají 

bod. Poněkud složitější je 

varianta, kdy má každá barva 

nějaký pevně daný počet bodů a 

hráči se snaží na tři pokusy naházet co nejvíce, nebo varianta, kdy má každé družstvo 

jednu z barev a stejný počet víček jako druhé družstvo a vyhrává to z družstev, které 

nejdříve správně umístí všechna svá víčka. 

Před zahájením hry je dobré dohodnout se s dětmi, která z variant se hraje 

a jaká jsou přesně pravidla, aby se předešlo nedorozuměním v průběhu hry.   
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ÚNOR 

Rybky 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: 

kancelářský papír, barevný/ 

novinový papír, sáčky od čaje, 

balicí papír, černý fix, tubové 

lepidlo, pastelky, nůžky. 

Postup práce: Při výrobě 

těchto šupinatých rybek budeme potřebovat hromadu šupin. Vhodné je nastříhat je 

z barevného či novinového papíru, velmi pěkné, zajímavé a voňavé jsou šupinky ze 

sáčků od čaje. Je dobré, aby měly šupiny více odstínů a barev, lépe tak vyniknou. 

Budeme-li dělat ryby jen z novinového papíru, je možné, že z dálky vůbec nepůjde 

poznat, že se jedná o šupiny. Pokud 

chceme rybku velkou zhruba jako papír 

A4, měly by být šupiny asi 3 cm dlouhé, 

nebo drobnější. Pokud budeme vytvářet 

obří rybu na balicí papír, mohou být 

šupiny samozřejmě mnohem větší.   
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Jakmile máme nachystáno 

dost šupin, vezmeme si papír, na 

který budeme rybu lepit a asi na 

dlaň od kraje papíru nalepíme 

zhruba doprostřed první šupinu tak, 

aby její oblý konec ukazoval ven ze 

stránky. Přes její hranatý 

konec nalepíme další dvě 

šupiny, těsně vedle sebe, tak 

aby jej zhruba do poloviny 

zakrývaly. Do další řady už 

vlepujeme šupiny tři. Takto 

postupujeme, dokud nejsme 

spokojeni s břichem ryby. Není 

nutné do každé řady jednu šupinu 

přidávat, to by nám ryba rychle 

povážlivě ztloustla. Pokud chceme 

pokračovat a rybu nerozšiřovat, můžeme překrývání šupin řešit tak, že jednu šupinu 

v každé liché řadě přepůlíme, nebo vystřihneme šupiny menší. 

Jakmile máme hotové tělo, dokreslíme hlavu, ploutve a ocas a rybu vystřihneme. 

My jsme s dětmi vyrobili nejprve jednu obří rybu z čajových sáčků na balicím 

papíře. Na tomto společném výtvoru jsme si ukázali systém, jakým se šupiny lepí přes 

sebe a potom si každé dítě vyrobilo rybu vlastní. 
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Ptáčci na krmítku 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: 

čtvrtka A4, šablona, tužka, pastelky, 

barevný papír, nůžky 

Postup práce: Dětem 

rozdáme čtvrtku a šablonu ptáčka, 

která je však rozdělená na části. Křídla, nožky, 

tělíčko s ocáskem a hlava. Děti si vše obkreslí, 

k hlavě dokreslí zobák, jednotlivé části vybarví a 

vystřihnou. Potom je slepí správně k sobě tak, aby 

ptáček seděl, letěl nebo třeba zobal, podle vlastního 

uvážení. Pokud chtějí, mohou z barevného papíru 

nastříhat peříčka a ptáčka ještě dozdobit a poupravit. 

My jsme naše ptáčky vystavili na krmítku na 

okně v chodbě a doplnili je 

sněhovými vločkami. 
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Sněhové vločky  

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: bílý kancelářský papír, nůžky 

Postup práce: Jedná se o klasickou sněhovou vločku, využívající osovou 

souměrnost, vystřihovanou z kruhu. Z bílého papíru vystřihneme kruh, přeložíme jej 

napůl, vzniklý půlkruh přeložíme ještě jednou napůl a vzniklý čtvrtkruh přeložíme ještě 

jednou na polovinu. Více už nedoporučuji papír překládat, začalo by být komplikované 

jej prostřihávat. Pomocí nůžek vystřihujeme tvary po obou stranách přehnutého papíru 

tak, aby mezi nimi vždy zůstával kousek papíru. Nejvhodnější jsou půlkruhy a 

trojúhelníky. Poté, co dostříháme, vločku rozložíme a zatížíme, aby se vyrovnala. 

Uklidíme všechny odstřižky. 

Vločky jsou tradičním a velmi oblíbeným doplňkem zimních aktivit. 

Nejvhodnější jsou k zavěšení do oken a dalších světlo propouštějících ploch. 

My je využili jako doplněk ptáčků na krmítku.   
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Skládání origami – hvězdičky 

Pomůcky a materiál: papírové pásky, nůžky 

Postup práce: Vezmeme si čtyři papírové pásky 

široké asi 1 cm a dlouhé asi 30 cm. Na koncích je 

sestřihneme šikmo, aby se nám snáz provlékaly, a 

přeložíme postupně všechny čtyři na polovinu. Proužky 

chytáme za volné konce a provlékáme je mezerami 

navzájem tak, aby vznikla po utažení čtvercová podložka. 

Jen u čtvrtého proužku je potřeba dát pozor, aby dělal 

očko předcházejícímu proužku a zároveň byl provlečený 

očkem proužku prvního. 

Jakmile máme čtvercovou podložku, 

zpevníme ji ještě přeložením a provlečením 

proužků tak, že konce proužků vybíhají ze všech 

stran okolo. Poslední proužek opět protáhneme 

pod prvním a tím se proužky vzájemně svážou. 
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Teď vytvoříme boční růžky. Čtyři budou z horní a čtyři z dolní strany a to 

v místech, kde je před páskem otvor k protažení proužku.  
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Sousední místo je vždy zabráno přehybem, pod který proužek zasunout nejde. 

V těchto místech je otvor na protažení proužku z druhé strany hvězdičky. Vezmeme 

první proužek, který je nad otvorem a spodem jej vytočíme doprava a přehneme. 

Přitlačíme, aby vznikl přehyb, a ohneme proužek vrchem tak, aby vytvořil stříšku. Obě 

poloviny stříšky překlopíme na sebe, konec proužku protáhneme otvorem pod růžkem. 

Tento postup opakujeme u zbývajících tří růžků. Potom hvězdičku otočíme a to samé 

provedeme z druhé strany.   
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Pokud jsme postupovali správně, má naše hvězda osm růžků a všechny konce 

pásků byly provléknuty očky pod pásky ve středu a tam se vzájemně kříží.   

Tyto konce je postupně spodem vytočíme ven a zahnout zpátky pod středové 

křížení podložky, takže jejich konce vyjedou růžky hvězdy ven a vytvoří obloukový 

rožek ve středu hvězdy. Takto nám uprostřed vzniknou rožky čtyři. Potom hvězdu 

otočíme a uděláme to samé na druhé straně.   

Nakonec odstřihneme zbytky pásků přečnívající z rožků. 

  



222 

 

 



223 

 

 

  Hvězdu je možno vyrobit i z různých dekorativních stužek. Vypadá to velice 

dobře, ale s tímto materiálem se hůře pracuje, protože je kluzký a smeká se. Rozhodně 

jej nedoporučuji jako materiál na první pokusy.   



224 

 

 

  



225 

 

BŘEZEN 

Ovečka 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: balicí papír, nůžky, bílý kancelářský papír (vhodné jsou i 

odstřižky), lepidlo v tubě, černý fix 

Postup práce: Na balicí papír nakreslíme velký obrys ovečky. Vyznačíme 

kopýtka a oko, mimo obrys ovečky nakreslíme ještě ucho. Všechno vystřihneme. Ucho 

přilepíme k hlavě pouze za horní okraj, takže zůstává pohyblivé ve směru nahoru a 

dolů. Z bílého kancelářského papíru nastříháme asi centimetr široké a pět až deset 

centimetrů dlouhé proužky. (Dají se takto využít odstřižky z jiných výrobků, není nutno 

stříhat čistou stránku). Proužky stočíme a přilepíme hustě na ovečku. 

Práce je velice jednoduchá, s proužky se dobře pracuje, všechno jsou schopny 

děti dělat samy, v našem případě jsem pouze předkreslila obrys ovečky, aby byl 

dostatečně velký. Na ovečce může pracovat velké množství dětí najednou a je i přes 

svou velikost poměrně rychle hotová.   
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Ovečky 

Pomůcky a materiál: zelený papír, bílá 

prstová barva, černá a růžová pastelka, nůžky 

Postup práce: Ovečku budeme vyrábět 

na zelený papír. Na jeden papír velikosti A4 se 

vejdou 2 až 4 ovečky – podle velikosti dětských 

prstíků a množství vlny, které ovečce vytvoří. 

Nejprve prstem nakreslíme větší ovál v místech, 

kde bude mít ovečka hlavu. Z obou stran k ní 

obtiskneme prst a vytvoříme tak ouška. 

V prostoru za hlavou obtiskujeme prst jeden 

vedle druhého a vytvoříme tělo. Je lepší 

tisknout prsty spíše blízko sebe, než 

přes sebe, struktura vlny tak lépe 

vypadá. Ovečku necháme zaschnout, 

obtáhneme ji po obvodu černou 

pastelkou a přikreslíme jí černé nožky. 

Potom domalujeme na hlavě oči a 

čumáček a nakonec pomocí růžové 

pastelky naznačíme lehce líčka. 

Hotovou ovečku obstřihneme nůžkami. 
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Králíčci 

Pomůcky a materiál: barevný papír, tužka, nůžky, pastelky, vata, tubové 

lepidlo 

Postup práce: Z barevného papíru (nejlépe hnědý nebo krémový) vystřihneme 

obdélník široký 4 cm a dlouhý 18 až 21 cm (1 cm na ohyb, kterým se celý pruh slepí 

v místě u paciček, 6 cm bříško, 10 až 12 cm na záda, 1 až 2 cm na pacičky). Jednotlivé 

sekce na něm vyznačíme tužkou a pacičky nakreslíme a vystřihneme mezeru mezi nimi. 

Dále z barevného papíru vystřihneme zaječí hlavu. Tělo i hlavu je možno vybarvit a 

ozdobit. Potom přehneme papír v místech, která jsme si vyznačili a slepíme jej k sobě 

v místě u paciček. Nad pacičky přilepíme hlavu a vzadu přilepíme malý kousek vaty 

jako ocásek.  
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Krokodýli 

Pomůcky a materiál: 

roličky od toaletního papíru, 

izolepa, novinový nebo 

k recyklaci určený papír, 

sádrové obinadlo, barvy 

(případně kuličky nového 

koření)  

Postup práce: 

Nejprve vezmeme roličku od 

toaletního papíru a 

nastřihneme ji po obou 

stranách skoro až do poloviny, tak aby vznikla 

krokodýlí tlama. Takto upravenou roličku přilepíme 

k druhé ruličce. Zmuchláme novinový papír, jeden jeho 

konec vpravíme do trubičky, která nemá vystřiženou 

tlamu, druhý jeho konec stočíme, aby nám vznikl 

zužující se ocas, a přichytíme ho lepicí páskou. Další 

novinovou stránku rozstřihneme na čtyři díly, 

srolujeme a ze vzniklého pruhu namotáme nohy. Ty ke 

krokodýlovi přichytíme opět lepicí páskou. Pokud 

chceme, aby náš krokodýl měl i výrazné šupiny na 

hřbetě, přilepíme mu na něj kuličky nového koření. 

Dobře se to dělá pomocí tavné pistole, protože šupin je 

na hřbetě hodně a hmota z tavicí pistole rychle tuhne a 

dobře drží tento typ materiálu. Pokud pracujeme 

s novým kořením, přiděláme krokodýlovi také oči a 

nos. Pokud pracujeme bez nového koření a tavné 

pistole, vytvarujeme nos z kousku novin a přilepíme jej 

k okraji tlamy, s očima počkáme na sádrování.   
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Ve chvíli, kdy máme základ krokodýla hotový, nastříháme si sádrové obinadlo. 

Doporučuji nastříhat si pár větších kousků a hodně proužků širokých asi 2 cm. Dobře se 

s nimi přichycují detaily a překrývají nerovnosti, aniž by na nich vznikaly sklady. Práce 

se sádrovým obinadlem je snadná. Obinadlo 

ponoříme do misky s vodou, vytáhneme, lehce 

z něj prsty setřeme přebytečnou vodu, obinadlo 

umístíme na krokodýla a uhladíme. Je důležité, aby 

se obinadlo pokládalo poměrně rychle, částečně 

přes sebe a dobře se uhladilo. Pokud nepokládáme 

obinadlo přes sebe nebo jej neuhladíme, může se 

nám stát, že se nespojí s ostatními obinadly a po 

seschnutí ztvrdne a odpadne. Další nevýhodou je, 

že se pak pro svůj nerovný, pórovitý povrch, bude 

špatně barvit, zatímco uhlazené obinadlo má pěkný 

hladký povrch bez dírkované struktury. Sádrovým 

obinadlem je potřeba pokrýt celého krokodýla a to 

ideálně ve dvou vrstvách, aby byl pevný, ale 

přitom ne zbytečně těžký.   

Zasádrovaného krokodýla je dobré nechat proschnout. Ideálně do druhého dne. 

Jakmile je suchý, můžeme jej nabarvit.   
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Drhané náramky 

Pomůcky a materiál: bavlnky, nůžky, 

zavírací špendlík nebo kobercová páska na přichycení 

Postup práce: Vybereme si bavlnky pro 

náramek. Pokud začínáme, bude stačit, aby byly 

bavlnky tři a aby každá pokud možno byla jinak 

barevná. Náramek se samozřejmě dá plést i 

z mnohem většího počtu bavlnek, ale pro začátek a 

pro přehlednost jsou tři ideální. 

Nejsnazší jsou řádky z uzlíků vpravo. Uzlíky 

na náramku se dělají vždy dvojitě a u proužků jedna 

barva pokračuje, dokud postupně neobmotá dvojitým 

uzlíkem všechny zbývající bavlnky. To je: pokud mám žlutou, zelenou 

a červenou a začínám žlutou, musím udělat dva uzlíky vpravo kolem 

zelené a potom kolem červené, teprve potom drhat zelenou bavlnkou. 

Uzlík vpravo udělám tak, že do levé ruky chytím první bavlnku, kterou 

budu oplétat a pevně ji držím, zatímco do pravé ruky si vezmu pracovní 

bavlnku. Na levé ruce si zvednu palec a bavlnku, kterou právě drhám, 

ohnu kolem něj. Vznikne mi tak jakási čtyřka. Konec pracovní bavlnky 

protáhnu pod vláknem, které držím v levé ruce, a vytáhnu otvorem mezi 

pracovní bavlnkou a bavlnkou, kterou držím v levé ruce. S bavlnkou 

v levé ruce stále nehýbu, zůstává pevně na místě, zatímco pracovní 

bavlnku kolem ní utáhnu až nahoru. Máme první uzlík. Celý tento 

postup zopakujeme ještě jednou. Pokud jsme postupovali správně, na 

bavlnce, kterou držíme v levé ruce, vznikla pecička v barvě pracovní 

bavlnky. V tuto chvíli pouštíme bavlnku z levé ruky a chytneme do ní 

další bavlnku, která je na řadě. Postup je úplně stejný, jako u první bavlnky. 

Jakmile dojdeme s pracovní bavlnkou až na konec řady, pustíme ji, vrátíme se na 

začátek a vezmeme další bavlnku, která je na řadě (nejvíc vlevo) a celý postup 

zopakujeme. 

Pokud se děti naučí proužky doprava, mohou se naučit proužky doleva – stejný 

postup jenom zrcadlově a v ten moment jsou schopny vytvářet vzory. 
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Šití zvířátek z froté ponožek  

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: froté ponožky, nůžky, jehla a nit, duté vlákno, dřevěné 

korálky, vlna 

Postup práce: Nejdřív si vezmeme jenom jednu z ponožek a rozhodneme se, co 

za zvíře budeme šít. Z první ponožky se totiž většinou dělá základ pro tělíčko a z druhé 

ponožky všechny ty detaily jako jsou ouška, choboty, ocásky atp. 

Nejsnazší je šít klasická čtvernohá zvířata, a na ty je základ takovýto: Ze špičky 

ponožky bude hlava. Chodidlo bude tvořit hřbet a pata na ponožce bude zadek zvířete. 

Z části, která se obvykle natahuje na kotník, vytvoříme nožky. Proto je dobré vědět, 

jestli naše zvíře potřebuje dlouhé nohy a jak moc. Na běžné zvířátko jako je medvídek, 

pes, hroch apod. obvykle vystačí část ponožky ke kotníku, na přední i zadní nožky. 

Přední nožky získáme tak, že lem ponožky přeložíme napůl až k patě a odstřihneme jej. 

Když jej pak rozstřihneme po délce napůl, máme základ pro přední tlapky. Zadní nožky 

nebudeme odstřihávat. Posuneme si ponožku tak, aby byla pata přímo proti nám (jako 

bychom se zezadu dívali zvířeti na hřbet) a rozstřihneme lem až po patu, získáme tak 

základ pro zadní nohy. 

Šijeme dvojitou nití. Děti budou hračky všemožně žmoulat, musí něco vydržet. 

Celou ponožku obrátíme na rub a sešijeme zadní nohy po obvodu. Ponecháme 

pouze mezeru u paty, velkou asi na dva prsty, přes kterou ponožku převrátíme zpátky na 

líc a kterou do zvířátka nacpeme duté vlákno coby výplň. Potom je potřeba otvor zašít, 

tak aby okraje látky směřovaly do výrobku, ne ven. Jinak by se zvířátko páralo a 

pouštělo žmolky froté. Nejsnáze toho docílíme, nebudeme-li sešívat šev tak, jak jsme 

dosud sešívali látku k sobě, ale když na každé straně protáhneme jehlu látkou tři 

milimetry od kraje látky a utáhneme. Okraj látky se sám prohne dolů, a protože šijeme 

až kousek od něj, sešije se látka čistě, tak že v ní nejdou ani poznat spoje (pokud dobře 

utahujeme). Poté přehneme po rubu přední nožky a sešijeme je po jedné dlouhé a jedné 

krátké straně, takže druhá z kratších stran zůstává otevřená. Potom nožky převrátíme na 

líc a otevřenou stranou naplníme dutým vláknem také přední nožky. Přišíváme je 

k tělíčku na opačné straně, než je pata ponožky, naproti zadním nohám. Používáme 

stejný steh jako při zašívání otvoru při šití zadních nožek, jen tentokráte střídáme 

propichování látky přední nožky a bříška. Opět děláme stehy blízko u sebe a utahujeme. 
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Špičku ponožky těsně před předními nožkami stáhneme pomocí stehování a 

zavážeme na tři uzly, aby zůstala v požadovaném stavu.   

Máme tak vlastně základ na kterékoliv čtvernohé zvíře, které nemá nějaké 

specifické zvláštnosti přímo ve stavbě těla. O tom, co za zvíře z něj bude, rozhodnou 

doplňky, které na něj našijeme. Každopádně je lepší, když máme představu o tom, co 

chceme šít předtím, než šít začneme. Pokud jsme ji však neměli doposud, teď už se bez 

ní neobejdeme. Šití a přišívání oušek a ocásků probíhá stejně jako u předních nožek, jen 

s tím rozdílem, že ani uši ani ocásek nevycpáváme. 

Poslední, co našemu zvířátku chybí, jsou očka a čenich. Vybereme tři korálky 

(na oči doporučuji podobné, na čenich podle potřeby). Korálky přišíváme tak, že 

protáhneme nit látkou v místě, kde má být korálek přišitý, a pak teprve navlékneme 

korálek na nit. Poté znovu protáhneme jehlu látkou a poté korálkem. Celý postup 

zopakujeme asi 5x. Nit neodstřiháváme, ale protáhneme do míst, kde by mělo být druhé 

oko. Korálek, který jsme právě přišili, se o něco propadne do látky a lépe vypadá. 

Pokud je nit příliš krátká na přišití druhého oka, zapošijeme ji a ustřihneme. Druhé oko 

budeme dělat stejně jako první. Pokud je nit dlouhá dost, navlékneme korálek na ni a 

rovnou pokračujeme v šití. Stejným způsobem přišíváme i čenich. 
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Nejčastější chyby, jakých se děti dopouštějí, jsou příliš volné stehy nebo stehy, 

které jsou od sebe příliš daleko, takže v látce jsou díry, kudy se klube ven vycpávka. 

Děti upozorníme, aby utahovaly a stehy dělaly jeden vedle druhého. Další chybou bývá, 

že děti nepřiloží látku přesně k sobě a pak prošívají jenom jednu část ponožky a 

nesešívají nic k sobě. Je lepší zkontrolovat, že je vše správně srovnané. Hlavně ze 

začátku si děti pletou stehování a sešívání, a když za nit zkusmo potáhneme, ušitá část 

se celá shrne a nařasí. Tyto kousky se potom musí sešít znovu. Stehování přijde na řadu, 

až budeme vytvářet hlavičku. 

Zvířátka vycpáváme tak, aby držela správný tvar, ale zůstala co nejměkčí. Nejde 

tedy o to natěsnat do zvířátka co nejvíc vycpávky, ale odhadnout správné množství. 

Není problém ušít prakticky jakékoliv zvíře, včetně delfína, slona, velblouda, 

chameleona, ale zvláště šijete-li ve větší skupině dětí a máte-li navíc jenom určitý čas, 

po který se šití můžete věnovat, tak tyto „lahůdky“ nabízet nedoporučuji. 

Pokud děti stále projevují zájem o šití, je možnost našít ze zbytků myšky, které 

jsou v podstatě jen kapkovité míčky s oušky a ocáskem z vlny.  

Děti šití zvířátek mají velmi rády. Jednak vyrábějí hračky, jednak je materiál 

velmi příjemný a terapeutický (pokud je neupozorníte na to, že to nemají dělat, 

zlikvidují spoustu materiálu různým natahováním a oblékáním na hlavu apod.), děti se 

jej rády dotýkají. Zvířátka jsou měkounká a hebká, děti je rády mačkají a tulí. Velmi 

rády se také přehrabují v dutém vlákně, které vypadá jako nadýchaná vata.   

Na těchto zvířátcích se děti naučí nejméně tři různé stehy a případné počáteční 

neúspěchy nejdou díky struktuře froté ponožek vidět. Navíc se při hledání zvířátek 

v ponožkách rozvíjí prostorová představivost. Výrobu zvířátek doporučuji také proto, že 

děti díky ní dostávají jiný náhled na hodnotu hraček a mnohem méně likvidují vybavení 

družiny.   
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DUBEN 

Výroba květin 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: barevný papír, nůžky, tužka, lepidlo v tubě 

Postup práce: Z bílého, žlutého či světlého růžového papíru vystřihneme dvě 

stejné květiny. Doporučuji mít dostatek šablon nebo šablonu šestkrát obkreslit na bílý 

papír, a pak ji nakopírovat na papír barevný, který se dá dětem. Záleží na tom, jestli 

potřebujeme, aby se děti soustředily na 

stříhání, nebo na správné využití plochy 

papíru a obkreslování tvarů. Jakmile máme 

vystřiženy dva květy, ze zeleného papíru 

vystřihneme lístky. Nakonec si připravíme 

dva proužky oranžového nebo jasně 

žlutého papíru široké asi 2 cm a dlouhé asi 

4 cm, které na všech kratších stranách 

nastříháme na úzké proužky. 

Jakmile máme toto všechno připraveno, naneseme trochu lepidla do středu 

zeleného tvaru a přilepíme k němu první z květů. Naneseme trochu lepidla do středu 

právě nalepeného květu a přilepíme na něj druhý květ tak, aby jeho lístky překrývaly 

mezery mezi lístky prvního květu. Jakmile máme oba květy přilepeny, do střední části 

květiny naneseme trochu lepidla a vlepíme oranžový proužek, přes který kolmo vlepíme 

druhý oranžový proužek. 

Oranžové třásně ohneme, aby stály kolmo ke zbytku květu a okvětní lístky lehce 

ohneme.  
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Vitráž – motýli 

Pomůcky a materiál: 

tvrdý papír A3 černý nebo bílý, 

barevný papír, nůžky, tubové 

lepidlo, případně široký štětec 

a tuš 

Postup práce: Nejprve 

na čtvrtku nakreslíme obrys 

motýla. Motýli se pro vitráž 

výborně hodí díky členitosti 

svých křídel. Rozkreslíme tedy 

i křídla a počítáme s tím, že musíme po obou stranách linky přidat ještě linku zhruba tři 

milimetry od ní, která bude určovat 

konec orámování, až budeme 

motýla vystřihovat. Stejně tak je 

funkční motýla předkreslit tužkou a 

všechny linky pak obtáhnout 

širokým štětcem namočeným 

v černé nebo hnědé tuši. 

Části, které mají být 

barevné, vystřihneme a podlepíme 

barevným papírem. Nejsnazší je to 

tak, že vystřiženého motýla 

položíme na barevný papír a 

mezery, které chceme zakrýt, 

obtáhneme lehce tužkou. Papír pak 

vystřihneme, ale stříháme 2 mm od 

okraje obrysu. Vystřižený tvar 

vlepíme do rámu křídel. 

Další možností je vzít průklepový nebo tenký papír velikosti A3, celý jej pestře 

nabarvit a potom obkreslit obrysy křídel přímo na něj, vystřihnout a vlepit. 

Motýly potom umístíme do oken.   
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Zrcadloví motýli 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: čtvrtka, tužka, nůžky, temperové barvy, štětce, černý 

papír, lepidlo v tubě 

Postup práce: čtvrtku přeložíme na polovinu, nakreslíme na ni polovinu 

motýlích křídel tak, aby se v místech, kde se motýlí křídla napojují na tělíčko, dotýkala 

ohybu papíru. Tělo motýla zatím do náčrtku nezakomponujeme. Potom pomocí nůžek 

obrys vystřihneme, tak že stříháme obě přeložené poloviny. Vystřihneme tak motýla, 

který je osově souměrný. Vezmeme si tempery a pomocí štětce polovinu motýla 

nabarvíme. Druhou polovinu motýla natřeme čistou vodou a obě poloviny k sobě 

přitiskneme a přiměřeně je zatížíme. Je lepší překlápět barevnou polovinu na mokrou. 

Poté rozevřeme motýlí křídla od sebe. Barva se otiskla a obě poloviny motýla 

jsou si velmi podobné. Navíc při stlačení barva prolíná i s barvami ve svém okolí a 

výsledek velice zajímavě vypadá. 

Motýlka necháme uschnout. Poté vystřihneme tělíčko a tykadla z černého papíru 

v jednom kuse, vlepíme jej do středu křídel a tykadla na koncích stočíme. Motýl je 

hotov.  
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Sádrové „Benátské“ masky 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: potravinová fólie, brčka, nůžky, sádrové obinadlo, 

Balakryl, 

Zdobení: barvy, ozdobné kamínky, pírka, kovové barvy, lístky, papír atp. 

Postup práce: Benátské masky jsou velice krásné a prakticky každé dítě má 

chuť vyzkoušet si, jak by se přes ně dívalo a jak by v nich vypadalo. Také jsou velice 

drahé. Máme-li k dispozici sádrové obinadlo, doporučuji s dětmi udělat workshop, na 

kterém si budou moci nějakou vlastnoručně vyrobit. Pro menší děti doporučuji vyrábět 

škrabošky. Jsou menší, lehčí, díky tomu, že pokrývají jen horní část obličeje, se v nich 

dá dobře mluvit a dýchat a jejich výroba není tak dlouhá jako u masek celotvářových. 

S většími dětmi nebo máme-li skupinu dětí, které baví tvořit a mají nějakou konkrétní 

myšlenku, jak s maskou dále pracovat, není problém vytvořit masky přes celý obličej, 

které nebudou určeny k nošení. 

Škraboška: Děti je dobré rozdělit do skupinek po dvou až čtyřech. V těchto 

skupinkách si nastříhají sádrové obinadlo na papír. Stříháme tak, aby jednotlivé proužky 

byly široké alespoň 2 cm. Doporučuji, aby si děti nastříhaly kolem 10 delších proužků 

(délka kolem 12 cm), kolem šesti čtverců a zbytek obinadla rozstříhaly prostě tak, že 

z něj odstřihují dva centimetry široké proužky. Jakmile má celá skupina proužky 

nastříhané, vezmou první hromádku proužků a dohodnou se, komu se bude maska 

vyrábět první. 

Ten si pohodlně lehne na rovnou 

podložku tak, aby se k němu ostatní ze 

skupiny dobře dostali. Vhodné je tedy uložit 

se na zem pokrytou linem, na trávu nebo na 

stůl. Nedoporučuji ukládat se na materiály, ze 

kterých se bude sádra špatně odstraňovat, jako 

je například koberec. 

Dítě, kterému budeme masku vyrábět, musí ležet obličejem nahoru. 

Z potravinové fólie odstřihneme dostatečně dlouhý pruh na to, aby zakryla vlasy a horní 

část obličeje dítěte, a to od špičky nosu. Ústa ponecháváme volná a doporučíme dítěti, 

aby během výroby dýchalo hlavně ústy. Nemyslím si, že by hrozilo vdechnutí fólie, 

jelikož leží dítěti až na hraně nosu, ne přes dírky. Ale ukázalo se, že když dítě dýchá 
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nosem, při výdechu se nějaký vzduch dostává i pod fólii, nadzvedává ji a vytváří různé 

vzduchové kapsičky, které potom způsobují, že má maska v místě nosu volnější prostor 

připomínající bambulku, která se ne každému líbí a která mnohdy znesnadňuje nošení 

masky, protože maska se o obličej opírá hlavně na nose a na spáncích. 

Maska se dá samozřejmě vyrábět i bez fólie. V tom případě doporučuji hodně 

nakrémovat tvář nějakým mastným krémem, hlavně v místech, kde je obočí, aby 

nedošlo k depilaci. U dětí mi však připadá použití fólie vhodnější, riziko, že se do sádry 

připletou vlasy nebo že při výrobě masky dojde ke kontaktu vody nebo sádry s očima je 

minimální. 

Doporučuji před vyráběním dětem ukázat, jak se maska bude vyrábět, jak se 

mají obinadla překládat přes sebe a jak uhlazovat. Je potom mnohem snazší usměrňovat 

samotný průběh výroby a všichni mají představu, co by měli dělat. 

Při samotném vyrábění masky budeme potřebovat misku s vodou. Umístíme ji 

blízko hlavy, aby na ni dobře dosáhl ten, kdo bude pokládat sádru. Děti by se měly 

dohodnout, kdo ze skupiny to bude, nebo aby s touto částí pomáhal dospělý. 

Samozřejmě, že namáčet a pokládat sádru chtějí všichni. Dá se to zařídit tak, že se děti 

prostřídají u každé nové masky, takže v momentě, kdy má masky celá skupina, všichni 

si pokládání sádry vyzkoušeli. Ostatní ve skupince budou sádru uhlazovat. Je to 

důležité, aby sádra dobře držela dohromady a také proto, aby se na ni po zaschnutí dalo 

dobře kreslit. Dírkovaná struktura obinadla není pro barvení úplně vhodná. 

Doporučuji každý proužek po namočení lehce otřít prsty, aby nebyl příliš mokrý, a začít 

masku orámováním očí a položením proužku sádry přes nos. Orámování kolem očí a 

kolem krajů masky děláme tak, že namočený proužek ohneme po délce napůl a okraje 

tvoříme stranou proužku, na které je přehyb. Jednak takto zajistíme, aby kolem okrajů 

byla sádra pevnější, protože leží ve více vrstvách, jednak se nám nestane, že by měla 

maska někde ostré hrany. Doporučuji dělat velké otvory pro oči. V první řadě je 

nezbytné myslet na to, že se maska bude nosit. Ohraničení očí by tedy mělo nahoře 

zakrývat obočí a pod očima a po jejich stranách nechávat alespoň centimetr místa. 

Pokud jsou mezery pro oči malé, dětem se to sice mnohdy líbí, zvláště chlapečkům 

imponuje představa průzorů ve zbroji nebo úzké zlé oči nějaké příšery, ale přes takové 

oči se nedá dlouho dívat, aniž by to bylo nepříjemné a omezený rozhled komplikuje 

dívání se do stran. Má-li být maska nošena, mezery pro oči udělejte co největší. 

Důležité také je, pohlídat, aby děti nesesunuly lemy očí při uhlazování. 
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Sádru uhlazujeme od středu proužku ke stranám, abychom ji nezmuchlali, a 

nanášíme ji tak, aby se jednotlivé proužky šikmo překrývaly. Jakmile jsme orámovali 

oči, vytvoříme okraje masky. Přeloženým proužkem naznačíme linii čela (pokud 

nechceme masku nějak zajímavě tvarovanou) a linii přes nos a tváře. Potom vyplníme 

prostor mezi orámováním očí a tvaru masky sádrou. Doporučuji, aby měla maska sádru 

ve třech vrstvách. Pokud je sádry více, je maska příliš těžká a není pohodlná na nošení. 

Pokud je jí méně, je křehká. 
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Jakmile je maska vytvořena, věnujeme pozornost tomu, aby byla opravdu všude 

co nejlépe uhlazena, a kontrole, jestli všude drží a jestli někde není příliš tenká. Na 

spáncích a na nose je dobré, aby měla ještě o vrstvu sádry navíc. Pokud je maska tenčí 

pod očima nebo na čele, nic se neděje. Na spáncích by nemusela udržet provázek 

k zavázání masky kolem hlavy. 

Jakmile je maska uhlazena k naší spokojenosti, necháme ji ještě chvíli ležet na 

obličeji. Sádra tuhne poměrně rychle, ale obinadlo se dá ještě nějakou dobu tvarovat, 

kdybychom masku sejmuli příliš brzy, mohla by povolit. Jakmile je maska tvrdá, 

sundáme ji pohybem od nosu přes čelo a dáme doschnout na topení. Dítě, na kterém 

byla maska tvořena, se potřebuje umýt. Obvykle má na tvářích dva velké bílé kníry. 
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Jakmile maska 

vyschne (doporučuji 

nechat ji vyschnout 

do druhého dne), 

potřeme její vnitřní 

stranu Balakrylem. 

Je to proto, aby 

nebyla sádra přímo 

na kůži a nevysušovala ji a aby se nemohla nějaká drobná část sádry uvolnit a spadnout 

nositeli třeba do oka. Z vnější strany masku nabarvíme a ozdobíme podle vlastního 

uvážení. Používáme-li barvy, které pouštějí, doporučuji po nabarvení překrýt 

Balakrylem i je. Kamínky a třpytky však aplikujeme až nakonec, pokud bychom masku 

pokrývali Balakrylem přes ně, ztratily by lesk. Nakonec na spáncích v místech, kde 

končí horní okraj otvorů pro oči, uděláme nůžkami díru skrz, kterou protáhneme stužku 

na zavázání masky. 

Celotvářové masky: Postup je velice podobný jako u škrabošek. Jen na začátku 

rozstříháme brčko, kterým bude ten, na kom se maska bude vyrábět, dýchat. Je potřeba 

se domluvit na znamení, kterým naznačí ten, na kom se maska vyrábí, že je mu něco 

nepříjemné a v tokovém případě se maska okamžitě odstraní. Dětem vysvětlíme, že 

jakmile se to stane, maska se znehodnotí a nelze v ní pokračovat, proto by toto znamení 

neměly dělat z legrace. Fólie se nanáší na celý obličej, tak aby zakrývala i část vlasů a 

v místech, kde jsou ústa, ji prostřihneme a prostrčíme tudy brčka. 

Začátek je stejný jako u škrabošky. Olemování očí a tváře však doplníme ještě 

olemováním úst. Necháme kolem mezeru, rty masce dotvoříme až při dokončování při 

sejmutí. 

Tyto masky mohou mít i úzké štěrbiny pro oči, protože tyto masky nebude nikdo 

nosit. Špatně by se v nich dýchalo, mluvilo a člověk by se v nich rychle zpotil. Proto 

není nutné masky pokrývat zespod vrstvou Balakrylu. Zajímavější je masku ozdobit a 

přilepit pomocí lepidla Herkules nebo tavné pistole k rámu. Rám je součástí obrazu, 

polepíme a dozdobíme i ten. 
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Výroba benátských masek je velice silným zážitkem pro všechny zúčastněné. 

Když už masky vyrábíme, je dobré děti seznámit např. s etikou jejich nošení, s tím, co 

je to komedie dell´ arte, případně si s nimi na její motivy zahrát hru (to je však lepší 

s většími dětmi, 

které už mají jiný 

přístup k hraní rolí). 

S menšími dětmi 

uspějeme spíš se 

soutěží o 

nejzajímavější 

masku nebo 

s karnevalem. 

Pokud na nic 

z toho nemáme 

prostor, určitě 

nezaškodí dětem alespoň ukázat obrázky benátských masek a popovídat si s nimi o 

Benátkách.  
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Quilling 

(všechny děti) 

Pomůcky a materiál: barevné 

papíry, nůžky, špejle, lepidlo Herkules 

Postup práce: Quilling je poměrně 

nová technika, která u nás zatím není příliš 

rozšířená, ale myslím si, že je to jenom 

otázka času. Jedná se vlastně o vytváření 

ornamentů, obrázků a různých postaviček 

z tenkých proužků barevného papíru. Papír 

se dá spolu s pomůckami sehnat 

v nejrůznějších odstínech v obchodě 

s výtvarnými potřebami, a jakožto 

speciálně upravené pomůcky pro zájmovou 

činnost jsou tyto věci patřičně finančně 

ohodnoceny. Popravdě, ani speciální 

namotávací jehlu s hlavicemi, ani pravítko s otvory, ani speciální podložku, dokonce ani 

balíček předpřipravených papírových proužků nepotřebujete. Obejdete se i bez tuby 

lepidla s tvarovanou hlavicí. To, co potřebujete, je obyčejná špejle nebo párátko, nůžky 

a barevný papír (pozor, měkký, aby se dal dobře stáčet) a lepidlo Herkules (odhadem asi 

tak polévkovou lžičku, pokud vyrábíme něco opravdu velkého, nebo pokud toho 

vyrábíme hodně). 

Jediné, co může být trochu problém je vytváření proužků z papíru, zvláště pokud 

máte v plánu dělat quilling s větším množstvím menších dětí. Kdybychom měli 

nastříhat proužky ručně, zabralo by to velké množství času, a to i v případě, že by byly 

děti natolik motivované, aby si je chtěly stříhat samy. Báječně se však osvědčila ruční 

skartovačka. Papír je rozkrájený na proužky široké tři milimetry během dvou vteřin, a 

děti se předhánějí, aby vám s tím mohly pomáhat. Pokud najisto víte, že rozkrájíte více 

než deset stran papíru, finančně se vám rozhodně více vyplatí skartovačka než koupit 

nastříhané proužky. V mnoha školách navíc není ani potřeba skartovačku pořizovat, 

protože už nějakou mají v kanceláři. Je jen potřeba zjistit, jestli dělá z papíru proužky 

nebo drť. 
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Pokud máme proužky hotové, můžeme se pustit do práce. Quilling se dá dělat 

v zásadě pěti způsoby, které se dají libovolně kombinovat.  

1) Vytváření obrázků lepením různě prohnutých proužků po obvodu. Chce 

to poměrně vysokou přesnost a pokud možno předkreslené obrysy obrázku na podkladě 

(nejčastěji čtvrtka), ke kterému se přilepují 

2) Namotávání hustě nastříhaných proužků na špejli. Tímto způsobem 

vytvoříme květiny, jako jsou sedmikrásky nebo astry. Zkontrolujeme, že je proužek širší 

a nastříhaný napříč téměř až ke spodnímu okraji. Musíme dávat pozor, abychom jej 

nepřestřihli a při navíjení na špejli zhruba co centimetr na spodní lem přidali trochu 

lepidla, aby se nám při sundávání květ nerozjel. Tato technika je vhodná k použití 

kdykoliv potřebujeme načepýřený vzhled.  

3) Stáčením do spirálek. Papír se dá stočit v prstech nebo kolem špejle a 

zalepit, nebo nejprve odložit, aby se trochu rozvolnila spirálka, kterou jsme takto 

vytvořili. Jakmile se spirálka trochu povolí, papír na konci slepíme a můžeme jej dále 

pomocí prstů tvarovat. 

Zmáčknutím se dají vytvářet 

slzičky, lístky, kostičky, 

srdíčka apod. 

Tyto tvary se potom 

nejčastěji slepují lepidlem 

k sobě a tvoří jakousi 

papírovou mozaiku. Celkový 

výsledek je vhodné po 

obvodu přelepit páskem, 

který pomůže udržet stočené 

pásky pohromadě 

v požadovaném tvaru.  

Toto je metoda, která 

je pro děti asi nejsnadnější. 

4) Obtáčení přes 

hřeben. Tímto způsobem 

vytvoříme pravidelné záhyby, 

které potom slepujeme 

k sobě. Vznikají tak např. lístky se zajímavou vnitřní strukturou. 
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5) Výroba květin z plátků. V tomto případě nastříháme z papíru okvětní 

lístky a pomocí speciálně tvarované hlavice k jehle na quilling, nebo pomocí pletací 

jehlice s větší kulatou koncovkou přejíždíme po lístku na měkké podložce tak dlouho, 

dokud se neprohne. Tímto způsobem přejedeme všechny připravené lístky a pak je 

slepíme dohromady kolem středu smotaného z proužku. 

Touto technikou se dají vytvářet prostorová přáníčka, šperky, polepovat vajíčka, 

vytvářet dekorace vhodné k zavěšení do prostoru nebo k nalepení na špejli a zapíchnutí 

do květníku, a mnoho dalších. Osobně pro práci s menšími dětmi doporučuji vyrábění 

květin rovnou na špejli nebo ozdobování větších tvarů, např. výborně vypadá quilling 

v kombinaci s benátskými maskami nebo se dá vytvořit obrys sovičky z krabicového 

kartonu a z proužků jí namotat oči, zobáček a drápky. Děti, které jsou trpělivější, na ni 

pak mohou dodělat ještě peří, případně se dá peří na sovičku domalovat. Další vhodnou 

volbou je společný plošný 

výtvor, na kterém se 

všechny děti podílejí. 

Úplně nejsnazší je 

polepování vystřiženého 

tvaru (např. listu, květiny, 

srdce) z tvrdého papíru, o 

něco složitější, za to však 

velice pěkně vypadající je 

lepení a tvarování spirálek 

přímo k sobě. Skvěle takto 

vypadají např. motýli, ale 

dá se takto vyrobit 

prakticky cokoliv. 

Doporučuji však, abyste se 

s dětmi předem domluvili, 

kdo hotový výrobek 

dostane, nebo kdo jím bude 

podarován. Předejdeme tak 

případným 

nedorozuměním.    
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KVĚTEN 

Klobouky 

Pomůcky a materiál: novinový papír, tapetové lepidlo, štětec, provázek, barvy, 

sešívačka 

Postup práce: Noviny rozložíme na jednotlivé listy. Lepidlo rozděláme ve vodě 

tak, aby mělo polotekutou konzistenci a nebyly v něm hrudky. Pokud nemáme tapetové 

lepidlo, dá se použít neředěné lepidlo Herkules. První stranu novin potřeme celou 

lepidlem. Musíme pokrýt celou plochu, proto doporučuji mít velký štětec, nebo aby 

noviny natíralo více dětí. Jakmile je strana polepená, přiložíme k ní křížem druhou a 

uhladíme ji. Také ji natřeme a další stránku položíme křížem do mezery. Opět ji 

natřeme a další stránku položíme kolmo na třetí list. Všechny listy vždy uhladíme, 

abychom měli jistotu, že se dobře slepí. Teď, když tvoří noviny víceméně kruh, máme 

první vrstvu. Takové potřebujeme alespoň tři, lépe čtyři nebo pět. Je potřeba pracovat 

poměrně rychle, aby nám lepidlo nezaschlo, pokrývat celou plochu a noviny uhlazovat. 

Jakmile máme hotovou poslední vrstvu, přiložíme na vrchní stranu novin balicí papír 

nebo noviny, které už polepovat nebudeme, tak abychom překryli všechny listy, na 

kterých lepidlo je. Tuto „vrstvu“ rovněž dobře uhladíme. 

Jakmile je uhlazená krycí část, celý náš výtvor zvedneme a umístíme jej krycí 

vrstvou dolů na hlavu člověka, kterému vytváříme klobouk. Vezmeme provázek a 

omotáme kolem hlavy v místě, kde má čelo. Potom vezmeme nůžky a přečnívající 

novinovou vrstvu ostříháme dokola jako krempu klobouku a dotvarujeme podle 

potřeby. Pokud někde došlo ke stočení papíru přes sebe, můžeme jeho konce sešít 

k sobě sešívačkou. 

Je nutné, aby klobouk co nejdéle schnul na hlavě toho, kdo jej bude nosit. Pokud 

klobouk sundáme a položíme sušit, trochu pod provázkem „uhne“ a po dosušení bude 

menší a bude jej potřeba na jednom místě natrhnout a povolit. Pokud tedy máme tu 

možnost, necháme jej ztuhnout přímo na hlavě. Za teplého počasí je to velice rychle. 

Hotový klobouk můžeme nabarvit akrylovými barvami, polepit krepovým 

papírem nebo látkou a vůbec dozdobit, podle našich představ. 
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Stromečky z drátů a korálků 

Pomůcky a materiál: Tenký měděný 

drátek, drobné korálky, kamínek nebo 

skleněný dekorační kamínek, nůžky 

Postup práce: Drátek rozstříháme na 

kousky dlouhé přibližně 20 cm. Každé dítě 

bude potřebovat 9 -27 drátků, podle toho, jak 

bohatě větvený stromeček chce mít. Na drátek 

je nejlepší navléknout tři drobné korálky tak, 

aby se nacházely v polovině drátku, sevřít je 

mezi palec a ukazováček levé ruky (leváci 

pravé) a oba konce drátku ohnout a chytit do 

špetkového úchopu dominantní ruky. Máme 

tak větší jistotu, že nám konce drátků 

nevyklouznou. Korálky pak začneme otáčet 

(stále ve stejném směru), takže se konce drátků ovinou kolem sebe. S kroucením 

přestaneme ve chvíli, kdy jsou konce drátku smotány úhledně až ke korálkům. Tímto 

způsobem navineme všechny drátky, které jsme si pro stromeček vybrali. Jakmile máme 

hotovo, máme základ pro listy, které budou tvořit korunu stromečku. Abychom získali 

větev, vezmeme tři vytvořené listy, dominantní rukou uchopíme jejich drátěné konce, 

druhou rukou uchopíme korálkové listy tak, aby nám prsty svíraly drátky necelý 

centimetr pod nimi, a postupujeme stejným způsobem jako při stáčení drátku při výrobě 

listů. Jakmile máme stočenou větvičku, listy lehkým tlakem prstů rozevřeme do 

esteticky líbivé polohy. Naděláme větvičky ze všech listů, které máme k dispozici a 

obdobným způsobem je pak vzájemně spojíme v kmen. Dolními konci drátků omotáme 

kamínek, na kterém bude stromeček stát, tak aby tvořily kořeny. Lehkým tlakem prstů 

potom doaranžujeme větvičky. Zvláště pokud kamínek, na kterém stromeček stojí, není 

dost těžký, je důležité rozložit větvičky pravidelně, kvůli stabilitě. 
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Tkaní koberců na stavu 

Pomůcky a materiál: 

Na stav: dřevěné desky, šrouby, podložky a matičky (6 ks), smirkový papír, 

dlouhé hřebíky se širokou zaoblenou hlavou (podle velikosti stavu), tužka, pravítko, 

kladívko 

Na koberec: staré látky, nůžky, provázek, kousek krabicového kartonu 

Postup práce: Stav: 

Rozmyslete si, jak velký stav 

budete potřebovat a kupte desky 

široké zhruba 5 cm a dlouhé podle 

velikosti stavu. (Případně delší a 

nechejte si je nařezat). Třetí rozměr 

desky navrhuji alespoň 2 cm, děti 

mají tendenci se o rám opírat a je 

důležité, aby se v ten moment rám 

neprohnul. Náš rám je vysoký metr 

a půl, široký 80 cm a podložený 

šesti centimetrovými špalíčky, aby 

mohl stát na zemi a stále poskytoval 

dostatečný prostor pro práci. 

Hřebíky, na které se natahuje osnova, jsme zatloukali ve čtyřech řadách, 

s dvoucentimetrovými odstupy (abychom nerozštípli nosnou desku), a to tak, že první 

řada je zatloukána hned od kraje, druhá s odstupem 1,5 cm pro první hřebík, třetí 

s odstupem 0,5 cm pro první hřebík a čtvrtá s odstupem 1 cm pro první hřebík. Vzniká 

tak možnost výběru hustoty osnovy (pro koberec z nastříhaných proužků látky stačí 

hustota ve dvou řadách, pro vlnu je lepší použít všechny čtyři řady). Náš stav má také 

jednu z desek pobitých hřebíky posuvnou, čímž se dá ovlivnit výsledná velikost 

hotového koberce. Deska se přidělává k rámu pomocí šroubů a matic, pro stav jako 

takový však nastavitelná velikost není podmínkou. Jelikož pracuji s velmi malými 

dětmi, nepodílely se na samotné výrobě stavu tolik, kolik by mohli např. žáci čtvrtých 

tříd či starší. Děti velmi ochotně a nadšeně pomáhaly ohladit stav jemným smirkovým 

papírem, aby nemohlo dojít k zaražení třísky při manipulaci nebo k zadrhávání 

materiálu a se sestavováním stavu. Na náš první pokus se tkaním jsme stav nastavili na 
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předposlední možnou velikost, jak jde vidět na obrázku (na maximální jsme jej nedávali 

proto, aby nám zůstalo šikovné držadlo pro manipulaci s celým stavem). 

Koberec: Nejprve natáhneme osnovu a to tak, že provázek protahujeme mezi 

hřebíky střídavě na horním a dolním kraji rámu. Musí se střídat pravidelně, tak jak jdou 

za sebou a nikde se nesmí křížit. Pokud používáte menší počet řad, doporučuji vést 

provázek kolem vzdálenějších z nich. Pokud se někdo nešikovně opře v průběhu práce o 

osnovu tak, že některý z provázků přetrhne, osnova se pak snáze navazuje a při 

dokončování koberce máme větší kus provázku k zauzlování, což je samozřejmě snazší 

než když natáhneme osnovu hned od okraje rámu (jak jsme sami experimentálně 

zjistili). Po té nastříháme kus látky na pruh. Ideálně by měl být pruh všude stejně široký 

(1 – 2 cm) a pokud možno v jednom kuse, aby náš koberec neměl zbytečně mnoho 

uzlíků. Z krabicového kartonu vystřihneme člunek – stačí ubrat na každé straně kartonu 

2 – 3 cm tak, aby ve výsledku vypadal jako velké písmeno I a pruh látky kolem něj 

omotáme. Konec látky přivážeme ke kraji osnovy a provlékáme z jedné strany na 

druhou tak, aby každá lichá nit byla nad a každá sudá pod taženým pruhem látky. 

Jakmile dojedeme na konec osnovy, vedeme nit v opačném směru, jen s tím rozdílem, 

že tentokrát je každá lichá nit pod a každá sudá nad taženým pruhem látky. Takto 

pokračujeme, dokud nám látka nedojde. Jakmile nám látka dojde, nastříháme další a 

navážeme ji ke konci prvního pruhu. Doporučuji pruh příliš neutahovat do stran – 

dochází tím k zužování koberce. Mnohem lepší je také protahovat pruh pod menším 

počtem nití (např. pěti), nedojde k uvolnění osnovy a dochází k menší chybovosti. I tak 
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je dobré průběžně práci dětí kontrolovat a v případě větší chyby část vypárat nebo 

naopak utkat jednu řadu správně. Děti se většinou orientují podle toho, jak je vedený 

pruh látky v předchozí řadě. 

Počítejte s tím, že tkaní koberce je práce na delší dobu (na pokračování) a děti se 

u ni musí prostřídat. 

Jakmile je koberec dotkaný, postupně přestříháváme provázky osnovy a 

zakončujeme je uzlíky, které jednak tvoří na kraji koberce třásně a jednak drží koberec 

pohromadě i mimo rám. Doporučuji je tudíž udělat pevné a udělat jich více. Např. tři. 

Tkaní koberce je výborný způsob jak pomáhat dětem rozvíjet jemnou motoriku, 

ale děti se mohou naučit také trpělivosti nebo předávání informací o tom, jak na výrobě 

koberce postupovat. 
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Mlhovina: 

Pomůcky a materiál: gáza, temperové nebo jiné husté barvy, lepidlo Herkules, 

černý papír nebo tvrdý papír a tuš, stříbrné hvězdičky různých velikostí 

Postup práce: Než začneme s touto aktivitou, je dobré si s dětmi popovídat o 

hvězdách, vesmíru, mlhovinách, ukázat jim fotografie a obrázky, a nechat je popsat, jak 

na ně tyto úkazy působí, jak se jim líbí a co jim připomínají. Řadu těchto obrázků 

nalezneme na internetu, velice pěkné má k dispozici např. NASA. Namotivovat děti ke 

kreativnímu pojetí vesmíru či noční oblohy není těžké. Děti toto téma přirozeně zajímá 

samo o sobě, v případě námořní hry se dá krásně navázat motivačním vyprávěním o 

navigování plachetnice v noci. 

Pokud nemáme k dispozici tvrdý černý papír, vyrobíme si vlastní pomoci tuše a 

tvrdého papíru a necháme jej pořádně uschnout. Gázu pokapeme menším množstvím 

hustých barev a zalijeme lepidlem Herkules. Pořádně ji promneme, aby se lepidlo 

dostalo všude a barva vytvořila 

batikový efekt. Po té gázu rozložíme 

a naaranžujeme na černý podklad. 

Jakmile jsme s tvarem mlhoviny 

spokojení, rozmístíme na ni několik 

hvězdiček a nějaké hvězdičky 

přilepíme i na černou plochu okolo. 

Nejlépe vypadá, když jsou 

hvězdičky rozmístěny nepravidelně 

a velkých hvězdiček je jen pár. Vše 

necháme pořádně uschnout. 

Obzvlášť dobře vypadá, když se pak 

výtvory vystaví dohromady, takže 

tvoří kus nočního nebe posetého 

hvězdami.  
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Hry s dechem: „Lovci perel“ 

Pomůcky a materiál: provázek, krabičky (např. obaly od kinder vajíček), kulaté 

drobné předměty (např. kuličky, žaludy, kaštany) 

Příprava hry: Tato hra vyžaduje větší, členitější prostor, kde se dá upevnit 

provázek tak, aby tvořil síť. 

Pravidla hry: Dítě se nadechne a potom se vydá po provázku ke schránkám 

s perlami. Vydechuje vzduch a říká při tom: „Á.“ (Je to asi nejvhodnější použitelné 

písmeno, je dobře rozeznatelné a je opravdu nadmíru obtížné nenápadně se nadechnout, 

když ho říkáte). 



255 

 

Jakmile dítěti vzduch dojde nebo se mu podaří otevřít nějakou z krabiček, ve 

které je perla a vyjmout ji, pouští se provázku a vrací se na start. 

Je lepší pouštět do sítě děti postupně, např. je rozdělit do dvou týmů a povolit, 

aby v síti byl vždy jen jeden z každého týmu. Děti mohou svého kamaráda 

povzbuzovat. Rozhodně tak omezíme riziko, že se někdo zakopne  o provázek a snáz 

zkontrolujeme, komu doopravdy došel vzduch. Hru můžeme uvést příběhem o tom, že 

v jedné podmořské jeskyni se nalézají vzácné perlorodky, ale málokdo se tam odváží 

potopit, protože je snadné zaplést se v uličkách jeskyně a utopit se. Doporučuji nejprve 

vyzkoušet, jak moc „perla“, kterou do krabičky umístíme, brání otevření krabičky (např. 

u větších kaštanů se to ukázalo jako problém). 

Hra se dá udělat zajímavější a „reálnější“, když koupíme balíček perleťových 

bílých skleněnek. Vypadají jako opravdové perly. V tom případě ale doporučuji počítat 

s tím, že jde o dárek pro děti a upozornit děti předem, že má každý možnost získat právě 

jednu perlu. (Děti totiž tuto hru dost silně prožívají a mohou nastat potíže – například 

náhodné zmizení perly než stihnou děti dojít ke startu, případně rozčarování a pláč, 

když mají perly vracet – což se vám u žaludů či kaštanů nestane, tam se spíš děti 

předhánějí, kdo bude doplňovat Kinder vajíčka pro ostatní, než přijde na řadu). 
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ČERVEN: 

Výroba ještěrek ze slaného těsta: 

Pomůcky a materiál: hladká mouka, sůl, voda, případně voňavé koření (např. 

skořice) větší mísa na zadělání těsta, papír na pečení, párátko či nůžky na detaily 

Postup práce: Mouku a sůl smícháme dohromady a pomocí vody vypracujeme 

v husté těsto. Doporučuji použít soli hodně (poměr mouka – sůl 2:1). Děti pak nemají 

tendence těsto jíst a výrobky se nemají tendenci kazit, ani když je nemáme možnost 

vysušit v troubě a necháváme je vyschnout na slunci. 

Do těsta můžeme přidat skořici, 

jednak pro vůni, jednak potom mají 

výrobky hezkou jemně hnědou barvu. 

Ještěrky jsou pro výrobu z tohoto těsta 

velice vhodné. Jednak jsou poměrně 

snadné, protože jsou vyrobeny z válců, 

které i malé děti bez problémů zvládají 

vytvořit, jednak jsou vizuálně hezké a pro 

děti tedy atraktivní. Další výhodou je fakt, 

že těsto má tendenci sesedat, pokud 

vytváříme výrobky vyšší než 2 – 3 cm, což 

u ještěrek není problém, protože jsou 

v tomto směru ideálně vysoké. Dobře 

vysychají, protože nejsou příliš široké a 

nejsou příliš členité, takže se dobře 

sundávají z podkladu, na kterém schly 

nebo byly pečeny (papír na pečení je výborný jako pracovní podložka, protože je levný, 

velký, dá se i s výrobky dát do trouby a díky svému lehce mastnému povrchu se z něj 

hotové výrobky dobře sundávají. Navíc není problém, aby každé dítě mělo svou vlastní 

podepsanou podložku a nedocházelo ke sporům, čí výrobek je čí).  

Většina dětí je navíc po úspěchu s výrobou ještěrky motivována dále s těstem 

pracovat a vytvářet další vlastní výrobky. Hotové výrobky je možno barvit. 

(Tato aktivita je motivována přednáškou Ing. Vodákové.) 
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Odlitky ze sádry: 

Pomůcky a materiál: Plastelína, sádra, voda, kelímek, lžíce, věci na 

obtiskování nebo tvoření tvarů v plastelíně (ulitky, mušličky, drobné plastové hračky, 

větvičky, rostliny, zajímavě tvarovaná semena, špejle, párátka apod.). Pokud si chceme 

hrát na archeology, pak ještě krabice od bot, jemný písek a štětečky 

Postup práce: 

Nejprve plastelínu 

prohněteme v rukou, aby 

změkla. Poté z ní vytvoříme 

placku, do které budeme 

vytvářet otisk nebo linii toho, 

co chceme odlít ze sádry a 

poté z dalšího kousku 

plastelíny vytvoříme kolem 

otisku okraj. Rozmícháme 

podle návodu část sádry 

s vodou a pomocí lžíce 

vyplňujeme plastelínové 

formičky. Doporučuji rozdělávat 

pouze malé množství sádry, 

protože hmota rychle tuhne. 

Pokud pracujeme s menšími 

dětmi, je lepší, aby sádru 

nemíchaly, trvá jim to příliš 

dlouho a výrobky se potom 

lámou. Do tuhnoucí sádry se dá 

umístit magnet a vytvořit tak 

zajímavou magnetku na lednici. 

Sádru necháme pořádně 

zatvrdnout a potom opatrně 

sloupneme plastelínovou 

formičku. Výsledný odlitek se dá 

barvit, např. vodovými barvami, nesmějí však být příliš mokré, jinak se rozmělní detaily 
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odlitku. Pokud se nějaký odlitek rozlomil, dá se s ním kreslit na chodník jako s běžnou 

křídou. Pokud sundáme formičku opatrně, dá se použít opakovaně. 

Zajímavou možností je vyrobit více výrazných odlitků, umístit je do krabice od 

bot a zalít řidší sádrou, aby zatuhly v podkladu. Po té, co necháme obsah krabice 

zaschnout, zasypeme celou plochu jemným pískem, tak aby byly všechny odlitky 

zakryty. Děti si pak mohou hrát na archeology a pomocí měkkých štětců odkrývat 

zasypané „zkameněliny“, případně je překreslovat. Při odkrytí jedné „zkameněliny „ 

automaticky dochází k vrstvení písku na dalších. Pokud chceme, aby nám 

„archeologická krabička“ dlouho vydržela, je dobré sádrový podklad před zasypáním 

pískem nalakovat, protože i přes jemné zacházení a opatrnost zrnka písku odlitky 

postupně ohlazují. „zkameněliny však musí být před nalakováním opravdu dobře 

vyschlé, aby nezačaly po čase plesnivět. Je lepší, když si děti mohou hrát na archeology 

někde venku, protože přes veškerou snahu a výšku krabice dochází k odpadávání písku 

po okolí. 
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Sypané lahve: 

Pomůcky a materiál: Skleněné lahve, sůl, jemný písek, koupelová sůl, koření, 

lžička 

Postup práce: Do větší mísy vysypeme kuchyňskou sůl a dáme dětem 

k dispozici také jinak zbarvené prášky. Koupelové soli mají líbivé barvy a strukturou 

jsou kuchyňské soli velmi podobné. Jsou však hodně drahé a potřebujeme jich většinou 

stejné množství jako soli kuchyňské. Proto doporučuji zamyslet se i nad levnějšími 

variantami, jako je jemný písek, kuchyňská sůl obarvená sladkou paprikou apod. Koření 

a písek mají mnohem přirozenější a zemitější odstíny a většinou jsou mnohem jemnější 

než sůl, dají se však se solí mísit a dá se tak vytvořit řada odstupňovaných odstínů. 

Menší děti však mnohem nadšeněji sáhnou po možnosti použít výraznější barvy. Je 

důležité dětem na začátku vysvětlit, jak sypat barevnou sůl spíše ke sklu, aby byla 

v lahvích vidět. Láhve plníme až po okraj, jinak se při přemisťování obsah smísí a 

pracně vytvořené vrstvy se zničí. 
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Závěrečná námořní hra 

(všechny děti) 

Celoroční hra potřebuje patřičný závěr. V tomto případě jsme využili celý den, 

pomoci studentů gymnázia i obětavých kolegů a na základě ostrovů, které děti 

objevovaly v námořní hře po celý rok, vytvořili prakticky po celém areálu školy deset 

stanovišť, které měly děti příležitost projít a řešit v nich nejrůznější úkoly (počítalo se i 

s variantou do deště, kdy by jednotlivá stanoviště musela být rozmístěna po budově 

školy, naštěstí nám však počasí přálo a k této variantě jsme se nepotřebovali uchýlit). 

Celá hra vyústila jednak v záchranu hodné čarodějky z ostrova Tmy a také v hledání, 

nalezení a rozdělení si pirátského pokladu. 

Organizace: Děti budou rozděleny do tří posádek a ke každé bude přidělen 

jeden pomocník z řad gymnazistů. Tito pomocníci nepotřebují kostým, budou dětem 

trošku pomáhat, když si nebudou vědět rady, budou se bát nebo se na něčem 

„zaseknou“. Taky budou na děti dávat pozor, když se budou pohybovat po areálu, aby 

se někam nezatoulaly. 

V areálu bude rozmístěno několik stanovišť, kde budou děti plnit různé úkoly a 

taky tam budou ukryty tři poklady – pro každou skupinu jeden, aby se nehádali nálezci s 

ostatními. 
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Stanoviště: Všechna stanoviště budou označena krátkým popisem v Comenia 

script, v dostatečně velkém fontu, aby si je děti mohly samy přečíst.  

Většinu stanovišť budou tvořit ostrovy, které děti znají z mapy z celoroční hry: 

 

1. WHITEPORT – místo, odkud všechny posádky vyrážejí. Toto 

stanoviště můžeme pojmout jako místo, kde se dají uskladňovat věci, které děti získají, 

nebo místo, kde se dá dát do pořádku loď, když dojde k úhoně. Tato možnost je 

mnohem lepší. Děti budou mít k dispozici herní penízky, které mohou investovat do 

vybavení lodi, její opravy či do nákupu pomocného vybavení. Pokud by dětem penízky 

došly, dají se získávat na jiných ostrovech za splnění úkolu. 

Na tomto stanovišti se děti rozdělí do posádek, vytvoří si vlajky na loď. Loď je 

tvořena silným provázkem s vypolstrovanými držátky pro posádku. Vlajky jsou 

papírové, děti je mohou vybarvit a na loď se připevní sešívačkou. (každá vlajka má 

hodnotu jednoho života, pokud loď o všechny vlajky přijde, potopila se a posádka 

nemůže pokračovat ve hře, dokud nezíská novou. O dodržování tohoto pravidla se stará 

gymnazista přidělený k posádce. Cena vlajky je 1 mince, cena lodi 15 mincí). Děti se po 

areálu mohou pohybovat pouze v lodi, pokud tedy nejsou na ostrově. Na ostrově má loď 

na starosti gymnazista (smotá si ji do kapsy). 
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Další věci, které se dají koupit, jsou: injekční stříkačky na vodu - kus za 1 minci, 

houbičky – kus za jednu minci 

Na začátku hry sem dorazí učednice z BLACK PORTU a hru zahájí. Pokud by 

byla nějaká posádka příliš rychlá s výrobou svých vlajek, mohou si vyzkoušet pohyb 

s lodí, než „vyrazí do terénu“. 

Potřeba zajistit: Vyrobit tři lodě, připravit pastelky a vlajky, sehnat houbičky a 

injekční stříkačky na vodu, vyrobit tři váčky na peníze a připravit do každého dvacet 

herních mincí 

 

2. BLACK PORT – informace k lokaci: 

ostrov, kde je většina budov postavena z tmavého 

kamene. Nachází se tady také chrám, kde do nedávna 

měli zlatou sošku, která je velice důležitá. Poblíž je 

totiž Ostrov tmy, na kterém ožívají noční můry. Zlatá 

soška byla součástí ochranné bariéry, která udržovala 

oživlé noční můry mimo náš svět. Zlatou sošku však 

při drancování ukradli piráti a od té doby mohou 

noční můry Ostrov tmy opouštět a napadají neopatrné 

námořníky. Aby se nerozlezly po okolí, na Ostrov 

tmy odjela nejmocnější čarodějka a brání nočním 

můrám v odchodu. V záloze je připravena její 

učednice, aby odjela na Ostrov tmy, pokud noční 

můry čarodějku přemůžou. Jediným východiskem je 

pro ně nalezení sošky. Teď jim piráti poslali drzý 

dopis, ve kterém si kladou podmínky, za jakých jsou 

ochotni sošku vrátit – což je seznam dosti těžko 

sehnatelných věcí, které jsou navíc každá z jiného 

ostrova.  

Úkoly a kostýmová povinnost: Jedná se vlastně o dvě stanoviště. Black port a 

Ostrov tmy. Jsou zde potřeba dva lidé!  

KOSTÝM: Tmavé, pokud možno černé oblečení (u dívek doporučuji dlouhou 

sukni), spoustu doplňků, které se tváří jako amulety. (peříčka, přívěšky, korálky apod. 

Kostým je možno doplnit nějakým symbolem nakresleným na obličej, měli by ho ale 

mít v ten moment oba účinkující. Dále bude potřeba nějaká lampička (pokud možno 
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svítící bez ohně!) a nejspíš lapač snů nebo něco podobně se tvářícího na zavěšení. Toto 

stanoviště bude umístěno uvnitř, ostrov tmy je dobré zatemnit. 

Potřeba zajistit: drzý dopis od pirátů, hádanky a rébusy, které budou děti řešit, 

provázek a šest šátků či pásek na oči pro děti, černé látky na zatemnění místnosti, 

lampičku, drobnosti na dotvoření atmosféry 

ÚKOLY: Na začátku hry by měl dorazit učedník čekatel do WHITE PORTU s 

prosbou o pomoc, protože 

nemůže věci sám shánět a 

navíc se obává, aby nešlo o 

záminku pirátů vystrnadit 

všechny zbývající bojeschopné 

námořníky pryč z ostrova a 

pustit noční můry na svobodu. 

Předpokládáme, že děti 

nabídnou pomoc samy, pokud 

ne, učedník je poprosí, aby 

zkusili věci sehnat, případně slíbí nějakou odměnu. 

Na stanovišti BLACPORT: Učedník dává dětem 

hádanky. Může jít o klasické hádanky nebo záludné otázky 

(učedník bude mít k dispozici moudrou knihu nebo svitek (s 

nápovědou na co se ptát)). Zdůvodnit se dá i tím, že se pokouší 

rozluštit informace, které jim dříve čarodějka o Ostrově tmy 

řekla nebo že čarodějka už bohužel mluví jen v hádankách a 

proto je důležité, aby byly děti schopny jí porozumět. Pokud děti 

nezodpoví, nepustí je dál na ostrov Tmy. (Pozor, z ostrova Tmy 

je potřeba také něco získat). Pokud děti zodpoví, budou vyslány 

na ostrov Tmy s žádostí, aby čarodějce zkusili připomenout, kdo 

je a proč na ostrově je. Sama ve tmě totiž ztrácí paměť, a jakmile 

zapomene, noční můry ji přemůžou. 

Děti půjdou na ostrov Tmy poslepu, se zavázanýma očima, pomocí provázku, 

kterého se budou přidržovat. Cestou na ně dává pozor učedník a gymnazista průvodce 

(jde nám o zážitek, ne o to, aby se děti přizabily). Šátky se dětem sundají až na 

stanovišti na ostrově. 
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Na ostrově Tmy je TMA, svítí tam jen malá lampička, úkolem je smysluplně 

mluvit s čarodějkou a zapamatovat si co nejvíc ze zprávy, kterou mají předat. 

Pro hráče čarodějky: Postava žije ve tmě obklopena nočními můrami. Živýma! 

A postupně ztrácí paměť. Měla by působit trochu zmateně a tak nějak pořád připraveně 

na to, že jí bude něco chtít skočit na záda. Nedůvěřuje nikomu a ničemu kolem sebe. 

Úkolem dětí je komunikovat. A vysvětlovat. Nakládejte s postavou, jako by neměla 

žádné informace o ničem. Pokud děti řeknou: dej nám prosím kámen, odpovědí není to, 

že jim kámen podáte, ale: jaký kámen? Na co? Proč ho po mně chcete? Kdo jste? Co 

tady děláte? atd. 

Není na škodu domluvit se s učedníkem na nějaké minulosti postav, a pokud děti 

něco připomenou, rozpomínat se. Ale ne automaticky na všechno! JE TO SPÍŠ 

PODNĚT PRO DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY. 

Osud této 

postavy hodně závisí na 

dětech. Pokud jí nic 

nepřipomínají, nechodí 

tam často a nevěnují se 

jí, měla by někdy kolem 

11 hodiny být skoro v 

nekomunikativním 

stavu nebo ležet a 

nehýbat se. Kolem půl 

dvanácté nejspíš zemře 

a vystřídá ji učedník. V 

tom případě seženeme nového učedníka, který dětem vysvětlí, že jeho předchůdce je na 

ostrově Tmy a je potřeba aby plnily úkoly, které neplnily předtím. 

(Možné úkoly: donést novému strážci amulet, doručit zprávu na další ostrovy 

atp.) Pokud budou děti věnovat čarodějce pozornost, měly by se postupně dopracovat až 

ke zlaté sošce a pak přinést na ostrov Tmy sošku a čarodějku tím zachránit a odvést 

zpátky mezi lidi. (takto se dá zachránit i učedník na ostrově tmy, pokud jim čarodějka 

umře. Bez sošky to ale nepůjde). 

 

3. PORT DORIA – informace k lokaci: Jde o dobře opevněné přístavní 

město, s děly mířícími na moře. Vládne mu přísný, ale spravedlivý komodor Doria, 
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který se snaží ctít zákon a pořádek a potírat pirátství jak jen může. Na náměstí je studna, 

na které stojí zlatý (nebo takový jaký seženete) pohár, ze kterého se může kdokoliv 

napít, a pohár zase vrátit. Ve městě, kde vládne komodor Doria, se nekrade. Komodor 

Doria má spoustu práce. Chrání oblast, kterou často napadají piráti – tj. Black port, 

Nasarch a úžinu kolem Mlžných ostrovů. Bohužel nemůže být na dvou místech 

současně. 

Komodor Doria potřebuje základnu s věznicí, bude tedy mít nejspíš lokaci u 

nějaké místnosti se vstupem ven (takovým místem bude nejspíše družina). 

KOSTÝM A ÚKOLY: Komodor Doria by měl pokud možno vypadat opravdu 

jako komodor. Měl by vzbuzovat respekt a k dětem se bude chovat podle toho, jak se 

budou chovat děti. To znamená, že pokud se budou chovat slušně, bude i on vstřícný a 

slušný. Pokud se budou chovat jako sebranka, bude s nimi jednat jako se sebrankou. 

Může dokonce někoho zatknut a zavřít do vězení. Pokud budou chtít děti dostat někoho 

z vězení, musí za něj zaplatit kauci (10 herních penízků), říct, kde udělal provinilec 

chybu a jak ji napraví. Pokud je nic nenapadne, dá jim úkol komodor Doria. Provinilec 

je propuštěn po splnění úkolu. (úkol nemusí plnit posádka, může ho plnit i provinilec 

sám, v rámci pobytu ve vězení). Pokud děti nemají dost penízků, mohou si zkusit nějaké 

vydělat nebo si je „odpracovat“. Na ostrově u Lai Cho San je možnost splnit nějaký 
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úkol za penízek. Není však cílem hry takto „vydělávat“. Děti by se o to měly snažit až 

v momentě, kdy jim nějaké penízky budou chybět (např. na opravu lodi nebo na kauci). 

Pravidla pro souboj s piráty: Komodor Doria může „vyplout na moře“ a 

sestřelovat piráty dělovými koulemi (ponožkové míčky). Na moři jich má k dispozici 

právě 5 a musí se samozřejmě trefit. Nemůže však vystřílenou munici sbírat. Musí se 

vrátit do přístavu pro novou. Pokud je v přístavu, může házet po pirátech míčky, dokud 

mu nedojdou. 

Sbírání míčků je jeden z 

úkolů, kterými může pověřit děti. 

Dětem je dobré vysvětlit, že jejich 

loď nemá dělo, tudíž po pirátech 

nemohou střílet samy (jinak se hra 

zvrhne v nahánění pirátů a piráti 

přestanou být strašidelní a to 

nechceme), ale mohou s 

komodorem spolupracovat. Každý 

člen posádky může nést právě 

jednu dělovou kouli, takže by měla 

být posádka schopna přepravit 

jednu várku vystřílenou mimo 

přístav. 

Pirát, který je zasažen 

míčkem, se „potápí“ a musí se 

dopravit do některého z pirátských domovských přístavů (Port Royal, ostrov Lai Cho 

San). Do té doby nemůže děti obírat a nemůže olupovat ostrovany. Pokud měl u sebe 

nějaké věci, položí jednu na místě, kde byl zasažen na zem a posádka ji může sebrat. 

Pokud je zasažen v přístavu, je „vyloven“ a zatčen a musí odevzdat komodoru Doriovi 

všechny věci, co měl u sebe. (jakmile komodor Doria vyjede na moře, uteče a pokračuje 

v pirátění). 

Úkol: Hra na postřeh: Přiřazování klíčů ke správnému zámku nebo chytání klíče 

na provázku. 

Potřeba zajistit: dělové koule, studna, pohár, klíče a zámky, klíče, provázek 
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4. NASARCH – informace k lokaci: Malý polo opuštěný ostrůvek poblíž 

Mlžných útesů. Touto oblastí často projíždějí piráti, takže zde nežije moc lidí, jen pár 

rybářů. 

KOSTÝMOVÁ POVINNOST A ÚKOLY: natažené sítě, ryby, pruty s háčky, 

nádoba s „želvími vejci“. Rybář/ rybářka – hodně obyčejný oděv, spíš odrbanějšího 

vzhledu, možno doplnit šátky provazem nebo falešnou záplatou, dívce doporučuji sukni 

pod kolena, ale ne po zem a šátek přes ramena, muži klobouk a šátek kolem krku, košili 

s vyhrnutými rukávy. 

Na tomto stanovišti bude také potřeba něco získat, rybář má však mnoho práce, 

je ale ochoten pomoci, pokud děti pomůžou jemu. 

Je zde několik možností úkolů:  

a) utkat řadu koberce (každý, tj. Tolik řad, kolik je členů posádky – mohou se 

střídat nebo si pomáhat, ale nemusí. Organizace je na nich. Pomocník může pomáhat 

nebo uplést řadu za sebe, ale nesmí plést místo dětí.)  

b) navázat k sobě kousky provázků – aby mohl rybář spravovat sítě.  

c) hledat návnadu/háček (nejspíš v obalu od kinder vajíčka) podle určitých 

pravidel (např. Je možné donést vždy jen jeden apod.) 

Jakmile se 

podaří splnit úkol, 

rybář může 

nabídnout dětem, 

že si mohou každý 

zkusit vylovit něco 

z tůňky. (v tůňce 

budou balíčky s 

očkem „želví 

vejce“ - a v nich 

hračka želvy – 

dárek pro děti, ale 

v jednom z balíčků bude místo želvy kinder vajíčko s klíčkem od visacího zámku a 

informace, kde mají hledat mapu k pokladu. Rybář bude mít k dispozici tři várky přesně 

na počet dětí a pomocníka, každý smí vylovit jen jeden balíček. Lovit bude i pomocník 

a pak si vymění obsah balíčku s dítětem, které našlo klíček, aby někdo nebyl smutný, že 

nemá želvu. Kvůli pokladu by k lovu nemělo dojít hned po zahájení hry, ale také ne 
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příliš pozdě. Pokud by děti dorazily na Nasarch hned na začátku hry, může jim rybář 

slíbit rybolov, pokud pro něj splní nějaký úkol a pro něco je poslat. Sám může sedět s 

prutem a lovit, to by mělo děti zaujmout. Každopádně by děti neměly lovit dříve, než 

navštíví Ostrov tmy, aby nedošlo k tomu, že půjdou hledat poklad místo plnění úkolů. 

Poklad je míněn jako odměna, ne jako cíl hry.) 

5. PORT ROYAL – bohatý přístav, kde se dá sehnat skoro cokoliv. Ale ty 

ceny... 

Jde o pirátský domovský přístav. (proto se tady dá také sehnat kde co. POZOR, 

POSTAREJTE SE, ABY TAM NIKDY NEBYLO K DOSTÁNÍ VŠECHNO A KURZ 

SMĚNY BYL DOSTATEČNĚ NEVÝHODNÝ!) Piráti zde mohou nechávat část toho, 

co naloupili. Jinak je vhodné vracet věci na ostrovy, odkud jsou, jinak by za chvíli 

došly. Věci je ale potřeba vracet tak, aby to neviděl děti. Pokud se stane, že na sebe 

narazí piráti a děti na ostrově, ve chvíli, kdy tam piráti vrací získané věci, piráti se tváří, 

že na ostrov přišli loupit a buď to zkusí věci vrátit jindy, nebo je potřeba improvizovat. 

Případně mohou ostrované pomoci pirátům v odchodu ujišťováním, že už nic nemají a 

jsou úplně na mizině, nebo v odchodu dětem voláním: “Pomoc, rychle sežeňte 

komodora Doriu!“ 

Pozor! Port Royal se tváří jako počestný přístav. To znamená, že sice od pirátů 

skupuje věci, ale není to otevřeně pirátské doupě. Komodor Doria ostatně sídlí za 

rohem. Pokud přijede na obhlídku a piráty tam zmerčí, obyvatelé ostrova s klidem 

prohlásí, že ty lidi v životě neviděli a že netušili, že jde o piráty. 

Na Port Royal se dá nejenom měnit a kupovat v nevýhodném poměru, ale také 

se tady dá prohrávat herní penízky a nabyté předměty. Na ostrově je musí děti rovněž 

něco získat, ale majitel místní herny to není ochoten dát. Vsadit ve hře? To už je ovšem 

jiná věc. Mělo by se zde dát buď otáčet karty – na střídačku majitel herny, hráč – kdo 

bude mít dříve srdcovou, nebo hrát ruleta nebo tahat provázky skrz slámky, kdo vytáhne 

minci. 

Hráči zde mohou hrát, i když předmět nepotřebují a vsázet buď penízky, nebo 

předměty, které je potřeba získat. (komodor Doria může v rámci hovoru hazard 

odsuzovat). Je to taková malá zkouška odolávání, děti by zde neměly prohrát úplně 

všechno. 
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KOSTÝMOVÁ POVINNOST A ÚKOLY: Majitel/ka herny je v podstatě 

usedlý pirát/pirátka. Oblečení by tudíž mělo být výrazné, pěkné, zdobené. Dobrá volba 

je červená barva nebo nějaký výrazný šperk, který poukazuje na fakt, že si majitel žije 

nad poměry. 

Dívka klidně může mít kalhoty doplněné šerpou, nebo šaty, dobrým doplňkem 

mohou být také penízkové šátky. Pro muže je možná také šerpa, šátek „na piráta“ nebo 

klobouk, případně prsten nebo nějaká výrazná brož u krku. Úkolem je být milý, až lehce 

podbízivý a vymámit z dětí ve hře, co se dá. Pokud přijede komodor Doria, udělat vše 

proto, aby zůstal port Royal oficiálně slušným přístavem. V případě, že by o ostrov 

nebyl žádný zájem (což mi přijde víc než nepravděpodobné), a postava by měla jen stát 

a dívat se, jak posádky obloukem objíždějí Port Royal, přidá se k pirátům. 
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6. LAST STAND – ostrov velice daleko od všech ostatních, v oblasti 

volného moře. Brání pirátům v nájezdech na ostrovy z opačné strany než komodor 

Doria. Jde o opevněnou pevnost s děly, na kterou byla značná část její posádky poslána 

za trest nebo proto, aby odčinila nějakou chybu či „vyžehlila nějaký průšvih“, případně 

se na čas ukryla a přitom dělala něco pořádného. Velitelem na této pevnosti je slečna 

Starková. Žena s nejasnou 

minulostí, jizvou přes obličej a 

značnými výhradami vůči 

komodorovi Doriovi. S piráty 

však nespolupracuje. Last 

Standu vládne železnou rukou. 

Pro boj s piráty platí stejná 

pravidla jako u komodora 

Dorii, jen s tím rozdílem, že 

nejsou-li děti v dohledu, může 

si sesbírat vystřílenou munici. 

KOSTÝMOVÁ POVINNOST A ÚKOLY: Slečna Starková bude určitě stát o 

dovezení zásob, doručení pošty nebo o službičku typu: Vzkažte komodoru Doriovi, že 

je suchá treska a smrdí mu nohy. 

Úkoly: Na tomto stanovišti mohou být úkoly vázané na střelecké schopnosti a 

práci s mapou. (Střílení fazolek či papírových kuliček na terč, Shazování plechovek 

střelbou míčkem atp., práce s kompasem a mapou na čtverečkovaném papíře – 

dohlédneme na to, aby při střelbě fazolek brčkem na cíl děti něco nespolkly). 

Kostým: spíš něco praktického, klidně i z různých zdrojů, vhodné jsou i kalhoty. 

Piráti jsou tu na denním pořádku, na zdobené sukně není prostor. Praktický pásek 

výhodou, nějaká symbolická zbraň rovněž. Slečna Starková navíc potřebuje červenou 

tužku na rty na nakreslení jizvy přes tvář. 

7. PORT LYKIA - malebný ostrov porostlý hustou džunglí. Na pobřeží je 

vesnice lidí žijících po způsobu lovců. Cení si síly, odvahy a zručnosti, tvrdí se, že 

uctívají měsíc. Na jejich ostrově je přísný zákaz obchodování a zpracovávání vzácných 

kovů, návštěvníci, kteří na tento ostrov zavítají, musí vše kovové odložit. 

Každý, kdo chce vyjednávat s vůdcem místních lidí, s ním musí nejprve svést 

přátelský souboj na tři zásahy měkčenou zbraní (mirelon). Pokud se mu podaří 

zasáhnout, je vpuštěn do vesnice. 
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KOSTÝMOVÁ POVINNOST A ÚKOLY: Původní myšlenka byla, že jde o 

ostrov lykantropů. Nicméně, kostým je vhodné přizpůsobit počasí. Nějaký kožešinový 

nebo chlupatý doplněk je super, postava by se však neměla upéci. Dá se zaimprovizovat 

nějaký kožešinový pásek nebo suknice. Pokud se povede prostší nebo divošský styl, 

bude to fajn. Vyvarujte se složitostí, postava se bude muset hodně hýbat. 

Alternativou k souboji je hra na uhýbání nebo nějaký úkol zkoušející vytrvalost 

nebo sílu. (tým má dohromady udělat sto dřepů, někam doběhnout apod.) Možné je 

zařadit také znalost přírody, poznávání stop či zvířat podle obrázků. 

Pokud děti stanoviště zajímá nebo se sem často vracejí, je možno tyto úkoly 

obměňovat. 

 

  



272 

 

8. Ostrov Lai Cho San - Malebný ostrov porostlý palmami, na jehož 

pobřeží stojí krásný bělostný palác zdobený sochami a fontánkami. Zde sídlí umělkyně 

Lai Cho San. 

Lai CHo San je ve skutečnosti pirátka, která sbírá a uctívá umění. Kromě 

uměleckých děl se jí líbí také komodor Doria. Po dětech bude chtít recitaci poezie, 

tanec, obrázek nebo sehnání uměleckých předmětů do sbírky, případně doručit dopis 

komodorovi. 

ÚKOLY A KOSTÝMOVÁ POVINNOST: 

Úkol: Umělecky se projevit. Jedna z možností je vyrobit mísu slaného těsta a 

úkolem dětí zde bude vytvořit nějaký „umělecký předmět“. Ten se jim následně vypálí a 

odvezou si jej domů. 

Tato lokace musí být v místnosti kvůli dostupnosti vody, hudby, výtvarných 

potřeb atp. 

Kostým: něco asijského typu, zdobeného a krásného, hodilo by se mít nějaké 

umělecké rekvizity do sbírky. 
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STANOVIŠTĚ, KTERÁ NEJSOU PRO HRU NEZBYTNÁ, ALE 

OZVLÁŠTNÍ JI A DĚLAJÍ JI ZAJÍMAVĚJŠÍ: 

 

9. OSTROV MOŘSKÝCH PANEN - Skalnaté ostrůvky osaměle 

vystupující z mořských vln. 

Na ostrově mořských panen bude mořská panna (překvapivě). Mořská panna je 

plachá, pokud na ni budou dětičky řvát nebo se na ni poženou, schová se pod plachtu a 

není. Zmizela v moři. Pokud budou děti v klidu a dostanou se až k ní, zjistí, že mají 

trochu problém v komunikaci. Mořská panna nemůže mluvit, nerozumí lidské řeči. Děti 

se s ní musí domluvit pomocí posunků. Mohou jí kreslit obrázky, ale ne psát. Na písmo 

se mořská panna dívá nechápavě. 

ÚKOLY A KOSTÝMOVÁ POVINNOST: 

Úkol: Dopravit k mořské panně z kbelíku kdesi v dáli vodu do nádobky, aby se 

mohla mořská panna trochu namočit. Provést se to dá několika způsoby, buď pomocí 

lžiček, nebo pomoci houby. 

Mořská panna má také na ostrově své přátelé (nějaké roztomilé mořské zvíře: 

delfína, rybičku, krakena - cokoliv), kterého je potřeba namočit a děti na něj budou 

stříkat vodu ze stříkačky, dokud nebude mokrý.  
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Jakmile se toto povede, mořská panna jim dovolí zkusit najít perlu. Položí před 

děti papírové perlorodky a děti mají tři pokusy, aby mohly perlu objevit. Mořská panna 

bude mít škeble, do jedné umístí perlu a děti mohou na tři ze škeblí ukázat. Mohou se 

radit, ale jakmile je jednou ukázáno, je škeble otevřena a jakmile je otevřeno, musí děti 

ostrov opustit a případně zkusit své štěstí jindy. 

Kostým: Vršek od plavek, přiléhavé kalhoty, látka, kterou se obalí nohy mořské 

panny, aby měla ocas, případně ploutev vystřižená z modrého mirelonu, doplňky 

z mušlí a škebliček výhodou. 

Potřeba zajistit: sada škeblí a alespoň tři perleťové kuličky (perly), modrá 

plachta, pod kterou se může mořská panna schovávat, pokud skočí do moře. 

10. MLŽNÉ ÚTESY - nad mořem se neustále převalují bílé obláčky husté 

mlhy. A v nich se dají občas zahlédnout nejasné obrysy skal. 

Zde není potřeba žádná postava. K dispozici budou kameny vystřižené 

z krabicového kartonu v počtu členů posádky plus jeden na každé straně území (je to 

jedna z lokací, kde je nutné, aby občas prošli piráti a postarali se, že jsou kameny 

opravdu na obou stranách. Posádka se může bezpečně přemístit pouze po kamenech. 

Úkolem pomocníků je dohlédnout na to, aby děti nepodváděly a opravdu se přes území 

přesunuli po kamenech. Případně se sem dá umístit postava žraloka, která „sežere“ 

člena posádky, pokud se po kamenech pohybovat nebudou. Pokud chce posádka 

uloveného zachránit, platba je 15 penízků. 

Kostým pro žraloka: nenápadné oblečení do černé, modré či šedé barvy, obrys 

žraloka z kartonu 

11. OBCHODNÍK S KOŘENÍM - poblíž jednoho z přístavů jste zahlédli 

nešťastně vyhlížejícího člověka, který probírá zbytky nákladu z potopené lodi. 

ÚKOLY A KOSTÝMOVÁ POVINNOST: 

Úkol: Loď obchodníka s kořením přepadli piráti, část nákladu uloupili a zbytek i 

s nešťastným obchodníkem vyklopili do moře. Obchodníkovi se podařilo část nákladu 

vylovit a usušit. Zbytek ještě shání. Bohužel se však v moři hrozně nastydl a teď 

nepozná, co za koření je v sáčcích a otevřít je nechce, aby se koření ještě více 

nepoškodilo. Děti mohou jednak při svých cestách hledat sáčky s kořením, které se 

zatím nepodařilo obchodníkovi najít, jednak mohou zkoušet rozpoznat koření po čichu. 

Kostým: Bílá košile, tmavé kalhoty, vesta, případně šátek kolem krku. 

Potřeba zajistit: plátěné sáčky s kořením, cedulky se jmény koření.  
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Piráti: Piráti se 

volně pohybují po 

celém herním území. 

Pokud se setkají 

s dětmi, přepadnou je 

(zastaví jejich loď a 

hrají s nimi kostky.) 

Piráti u sebe mají dvě 

sady kostek, jednou 

házejí piráti, druhou 

děti, komu padne více, 

vyhrává. Pokud vyhrají 

děti, pokračují v cestě, pokud piráti, seberou dětem nějaký předmět, herní penízek nebo 

vlajku z lodi. Záleží na dětech, co jsou ochotny dát. Tímto způsobem mohou piráti 

získat i dělové koule, které děti vezou komodorovi Doriovi nebo slečně Starkové. 

Pokud mají piráti dělové koule, mohou střílet na proplouvající lodě – ty po zásahu musí 

předat jednu vlajku, nebo střílet po komodoru Doriovi nebo slečně Starkové. Zasažené 

postavy se musí vrátit do svého přístavu a teprve potom se vracejí do hry. Pokud jsou 
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dělovou koulí zasaženi piráti, odkládají na zem jeden z předmětů, který zrovna mají u 

sebe a musí jít do některého z pirátských domovských ostrovů, než se znovu vracejí do 

hry. Pokud je pirát sestřelen v okolí Port Doria, je zatčen a odevzdává komodoru 

Doriovi všechny předměty, které má zrovna u sebe. Je přemístěn do vězení, v momentě, 

kdy komodor Doria vypluje na moře, se potom pirát vrací do hry (uteče). Úkolem pirátů 

je také vracet odebrané věci na ostrovy, kde se tyto předměty získávají, aby během hry 

nedošly. 

KOSTÝMOVÁ POVINNOST A VYBAVENÍ: hrací kostky a kostým piráta. 

Je dobré vrstvit oblečení, užívat hodně červené, černé a zlaté, výborné jsou doplňky 

jako plastové bambitky, třírohé klobouky, šátky, náušnice, šerpy apod.  

ZÁVĚR HRY: Jde vlastně o nejdůležitější část celé hry. Jakmile děti mají 

všechny požadované věci, smění je s piráty za sošku. Je dobré, aby proběhlo nějaké 

vyjednávání, případně pomoc kladných postav ze hry. Děti pak nemají pocit, že vlastně 

o nic nešlo. Pokud nás tlačí čas a dětem se nepodařilo získat vše, je možnost přemístit 

sošku na stanoviště Lai Cho San, s tím, že sošku od pirátů odkoupila a je ochotna ji 

vyměnit za něco jiného, případně si od dětí něco jiného nechat vyrobit, nebo zazpívat 

apod. Děti potom odnesou sošku na ostrov tmy a vyvedou z něj čarodějku, která jim 

poděkuje, že jí zachránily život a pomohly ochránit ostrovy před nočními můrami. Tuto 

část doporučuju neuspěchat, je to místo hry, kde si mohou děti prožít úspěch a kde 

dochází ke katarzi. Potom je dobré udělat pauzu, vzít děti na oběd nebo na svačinu, dát 

postavám možnost trochu se zmátořit, případně si posklízet a zkontrolovat věci. A 

potom s dětmi vyrazit na hledání pokladu. Doporučuji zajistit, aby poklad byl už v té 

době schovaný a nikdo jej nevzal a aby pokud možno byl připraven poklad pro každou 

skupinu a ve skupinách se i hledal. Stejně dobrý nápad je otevírat poklady společně. 

Jednak se předejde situaci, kdy nejrychlejší děti popadnou nalezenou truhlu a 

nejpomalejší o radost z nalezení přijdou, jednak pokud dojde k tomu, že se nějaká truhla 

nenajde, stále zbývá nějaký poklad, který si děti mohou mezi sebou přerozdělit, a nikdo 

ze hry nevyjde bez odměny. Děti jsou schopny samy vymyslet, jak zajistit spravedlivé 

rozdělení mezi všechny, když se jim poskytne prostor. V našem pokladu bylo pár 

sladkostí, umělé diamanty a pár drobností jako přívěšky nebo tužky. Děti si hru velice 

užily, účinkující postavy rovněž a všichni jsme si odnesli krásný zážitek, na který 

budeme dlouho vzpomínat. 

.  
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