
Vyrábění pro školáky 

Ahoj, máme tu nedobrovolné volno, venku je nevlídně, a tak vám nabízíme kromě školních povinností 

ještě nějakou tu zábavu pro volný čas – tipy na výtvarné tvoření, výrobky z papíru, přírodnin či recepty 

na nějakou tu mňamku. Nezapomeňte (pokud to vládní nařízení zatím povolují) chodit ven a při té 

příležitosti si můžete nasbírat podzimní přírodniny (barevné spadané listy, kaštany, žaludy, malou 

větvičku, šípky...). Doma si z nich podle návodu něco pěkného vyrobte. Jen tak pro vaši radost a třeba 

tím potěšíte i vaši maminku…(-:  

PS: Nasbírané čisté listy si doma zatěžkejte knihou či těžší krabicí, aby se vám nezkroutily a dalo se 

s nimi lépe pracovat.. 

Tady je pár nápadů, jak využít tvořivě svůj volný čas. Svůj výrobek můžete nafotit a podělit se o něj          

s námi ve škole po skončení karantény…  

Tak začínáme.. 

 

Podzimní motýl 

Potřebujete: podobně velké barevné javorové listy, barevné podlouhlé lístečky, čtvrtku, lepidlo 

Herkules, černou fixu nebo stopky z listů 

Postup: Položte si na papír menší podlouhlý lísteček a po obou stranách přiložte javorový list. Vidíte 

tělo a křídla motýla? Přilepte vše Herkulesem či jiným univerzálním lepidlem a nakonec vytvořte 

tykadla. Mohou být z úzkých lístečků, stopek od listů či je domalujte černým fixem. Je to jednoduché a 

přitom efektní! Pokud máte ještě chuť, voskovkami nebo vodovými barvami můžete namalovat pozadí 

barvami dle vaší fantazie…. 

 

 

 

 



 

Věnec z vylisovaných listů 

Potřebujeme: různobarevné vylisované listy, větší bílou čtvrtku (A3), lepidlo, hrstičku suché trávy či 

větvičku se šípky, stužku na ozdobení 

Postup: Obkreslete si na velkou čtvrtku kruh („kolo“) podle klasického velkého kuchyňského talíře a 

uvnitř něj obkreslete další kruh (další „kolečko“), např. podle malého talířku (podšálek pod hrnek na 

kávu) či podle menší misky. Kdo už umí pracovat s kružítkem, použije ho. Vznikne vám podklad pod 

věnec, který si vystřihnete. Nabarvěte si ho pastelkou nebo voskovkou hnědou barvou, aby vám 

neprobleskovala mezi listy bílá… Pak už je to na vaší fantazii. Vystřižený kruh polepujte vylisovanými 

různobarevnými lístečky tak, aby byl celý zaplněný. Vznikne krásná dekorace, kterou si můžete pověsit 

do pokojíčku, na okno či vchodové dveře. Pak už jen dozdobíte podle toho, co doma či na zahradě 

najdete..Můžete pár malých větviček se šípky nebo hrstičku ozdobné trávy ovázat mašličkou a připevnit 

na věnec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pavouci na Halloween 

Potřebujeme: 1 – 2 ruličky od toaletního papíru, černý papír, pravítko, temperové barvy, štětec, 

černou fixu, obyčejnou tužku, velký barevný papír na pavučinu (nemusí být). 

Postup: ruličky od toaletního papíru nabarvíme černou barvou (použij tempery nebo vodové barvy). 

Než ti barva uschne, vezmi velký papír A3 (nejlépe nějaký světlý – žlutý či světle modrý) a nakresli si na 

něj pavučinu (viz obrázek níže). Vezmi barevný papír černé barvy a nastříhej si proužky, které poslouží 

jako nohy pavouka. Pokud už umíš měřit podle pravítka, naměř si pruhy o šířce 1,5 cm a vystříhni. 

Dlouhé budou přes celou šířku papíru. Pokud ještě měřit neumíš, prostě si podle pravítka narýsuj 

tužkou na černém papíře 8 podobně širokých proužků (asi jako tvůj rozpláclý palec(-). Vystřihni a 

polož si proužky na stůl. Na ně polož ruličku a všechny proužky přelož po obou stranách tak, jak to vidiš 

na obrázku. Pak je nalep pod ruličku. Zbývá dotvořit oči a pusu. Pokud máte doma koupené oči 

z papírnictví, nalep je nahoru. Pokud ne. Vystřihni si malé kolečko z bílého papíru (obkresli si doma 

malé víčko např. od kapek na kašel apod.) a černou fixou dokresli očičko. Červenou pastelkou nebo 

fixou domaluj pusinku a pavouk je na světě(-: !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A teď něco dobrého na zub: 

Mňamkové banánové jednohubky v čokoládě 

Potřebujeme: 2-3 banány, 1 balení piškotů, 1 čokoládu na vaření, 1 lžíci másla 

Postup: Banány oloupeme a nakrájíme na kolečka. Vkládáme mezi dva piškoty a spojíme párátkem. 

V kastrůlku rozehřejeme nalámanou čokoládu spolu s vrchovatou lžíci másla a nezapomeneme míchat. 

Do ještě teplé čokolády namáčíme jednohubky a pokládáme je na tácek nebo talíř vyložený pečícím 

papírem. Pak své výtvory uložíme do ledničky, aby se proležely. U nás doma většinou do druhého dne 

nevydržely, protože jsme chodili často ochutnávat (-: 

 

 

 

Podzimní ovocný salát 

Potřebujeme: ovoce, které nám chutná a které máme zrovna doma: jablíčka, švestky, hrušky, hroznové 

víno, pomeranč, zakysanou smetanu nebo smetanový jogurt (nebo oboje, když máme ovoce hodně), 

semínka nebo oříšky, lžíci medu nebo přírodního cukru, 2 lžíce vymačkané citrónové šťávy 

Postup: ovoce nakrájíme na malé kostičky (z hroznového vína a pomerančů, pokud je máme, vybereme 

větší jadérka). Zalijeme smetanou nebo jogurtem, ochutíme citrónovou šťávou, sladidlem a navrch 

posypeme semínky.  

Obměna: Pokud máme málo čerstvého ovoce, můžeme si do salátu přidat kompot, který najdeme ve 

spíži a který nám maminka dovolí použít (do salátu se hodí jakýkoliv kompot, který nám chutná)… 

 



 

 

Jedlé muchomůrky 

Potřebujeme: 4 natvrdo uvařená vejce, 4 rajčata, 2 čtverečky taveného sýra nebo 1 pomazánkové 

máslo, lžičku plnotučné hořčice, malou cibulku (nemusí být), tatarská omáčka nebo majonéza, sůl 

Postup: Vejce oloupeme a ve 2/3 seřízneme špičku (prostě horní část vejce odřízneme nožem). Lžičkou 

vydlabeme žloutky a přidáme je do misky spolu s nastrouhanými vršky vajec, které jsme předtím 

odkrojili. Rozmícháme spolu se sýrem, solí a hořčicí. Komu nevadí cibule, může si tam nakrájet ½ menší 

cibulky. Ochutnáme, a když jsme se svou prací spokojeni, naplníme touto směsí vydlabaná vejce. Pak 

už jen seřízneme rajčátka (když jsou menší, tak jen rozkrojíme napůl). Vydlabeme vnitřek a přiklopíme 

na naplněná vajíčka jako pokličku. Na klobouček naneseme puntíky z tatarské omáčky (či majonézy) a 

muchomůrky jsou hotové. Poskládáme je na talíř a máme výbornou svačinku či večeři pro více členů 

rodiny. S čerstvým chlebem je to mňamka! (-: 

 

 



Odkazy na další tvoření pro děti: 

https://cz.pinterest.com 

https://hrave-tvoreni.webnode.cz 

https://vytvarne-namety.cz 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne 
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