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VÝVĚSNÍ ŠTÍT
VELIKOST: 54 x 21 cm 
SPOTŘEBA: karton, bílá a modrá barva, 
štětec, lepidlo zn. Herkules, řezací nůž
Podle předlohy A vyřízneme z kartonu před-A vyřízneme z kartonu před-A
ní stranu, na zadní stranu stejný tvar vysoký 
jen 13 cm a 2 proužky 12 x 5 cm. Přední 
stranu natřeme bílou barvou, po zaschnutí 
namalujeme modrou barvou podle před-
lohy veverky, linku po obvodu a napíšeme 
nápis. Mezi přední a zadní stranu nalepí-
me kousek od krajů přehnuté proužky a tím 
strany k sobě spojíme. 
PŘEDLOHA: A 
   

MARKÝZA
VELIKOST: 82 x 36 cm
SPOTŘEBA: modrobíle pruhované plátno, 
suchý zip, karton
Z plátna nastříháme 5x oblouček s přídav-
ky 0,5 cm, 2x dvojitý boční dílek s přídavky 
1 cm, obdélník 84 x 40 cm. Jeden dlouhý 
okraj obdélníku založíme 3 cm do rubu, 
podehneme 0,5 cm a prošijeme širokou 
záložku. Kulaté okraje obloučků založíme 
do rubu a prošijeme entlovacím stehem. 
Obloučky přiložíme rubem na rub druhé 
dlouhé strany obdélníku, po celé délce je 
přišijeme za úzkou švovou záložku, hustým 
entlovacím stehem. Mezi šikmé strany boč-
ních dílků všijeme krátké strany obdélníku, 
potom sešijeme krátké svislé strany boč-
ních dílků. Dílky obrátíme, okraje dlouhých 
stran založíme proti sobě a v kraji prošije-
me, horní okraj zůstane volný. Špičku dílku 
přišijeme k obloučku. K hornímu okraji při-

šijeme suchý zip, druhou část připevníme 
na boky domku. Z kartonu vystřihneme 2x 
boční dílek. Dílek vsuneme do látkového, 
okraje založíme proti sobě a sešijeme. 
Na dlouhou stranu obdélníku přišijeme po 
celé délce suchý zip, druhou část připevní-
me na domeček. 

VÁHA Z KARTONU
VELIKOST: 27 x 33,5 cm 
SPOTŘEBA: papírová krabice 27 x 19 
x 8 cm, menší bílá krabice 20 x 14 x 
3,5 cm, rulička od toaletního papíru, 
karton, červený a bílý papír, černý 
a červený fix, lepidlo na papír, lepidlo 
zn. Tenyl, řezací nůž
Z kartonu vyřízneme podle předlohy B
čelo váhy. Do středu horní strany velké 
krabice vyřízneme otvor pro ruličku. Kra-
bici a obě strany čela váhy polepíme čer-
veným papírem. Na čelo váhy nalepíme 
bílý díl, černým a červeným fixem nama-
lujeme stupnici a napíšeme čísla. Čelo 
váhy přilepíme lepidlem Tenyl na zadní 
stranu červené krabice. Z ruličky uřízneme 
3 cm vysoký dílek. Na dno bílé krabice, 
na střed, přilepíme jeden konec ruličky, 
druhý konec přilepíme do otvoru velké 
krabice.  
PŘEDLOHA: B

ZBOŽÍ DO 
OBCHŮDKU
JABLKA
SPOTŘEBA: noviny, akrylové nebo tem-
perové barvy, štětec, špejle, škrob na 
prádlo nebo lepidlo na tapety, lepidlo 
zn. Herkules, kousek hnědé plsti
Z novin zmuchláme koule o velikosti jablek. 
Ze zbytků natrháme malé kousky, namáčí-
me je v lepidle nebo škrobu a kašírujeme 
(oblepujeme) jimi koule. Suché koule oma-
lujeme barvami. Zespodu místo bubáka při-
lepíme kousek plsti, nahoře propíchneme 
otvor a zapíchneme kousek špejle (větvičky) 
natřené hnědou barvou, jako stopku. 

HRUŠKY
SPOTŘEBA: menší a větší polystyrénové 
kuličky a vajíčka, 2 odstíny zelené bavl-
něné příze, kousky hnědé plsti, lepidlo 
zn. Herkules, kousky vrbových proutků na 
stopky, párátka, řezací nůž
U kuliček seřízneme malé plošky, do středu 
plošek větších kuliček nebo vajíček zapích-
neme párátko a na druhý konec napíchne-

me druhou menší kuličku. Na vrchol menší 
kuličky zapíchneme stopku. Polotovar hrušky 
postupně natíráme lepidlem a od vrcholu 
omotáváme přízí, rovnoměrně kolem doko-
la nebo různými směry, jako při namotávání 
klubek. Po zaschnutí nalepíme na spodní 
stranu kousek plsti jako bubáka. 

BANÁNY
SPOTŘEBA: žlutá bavlněná látka, po-
lyesterové rouno na výplň, tmavě hnědá 
plsť 
Ze žluté látky nastříháme podle předlohy 
C 2x tvarovaný díl banánu, horní díl 24,5 C 2x tvarovaný díl banánu, horní díl 24,5 C
x 2,5 cm a spodní 23,5 x 2,5 cm, na stopku 
proužek 5 x 15 cm a z plsti čtvereček 2 x 2 
cm. Díly banánu sešijeme, švové přídavky 
jsou na lícové straně. Na jeden konec při-
šijeme čtvereček z plsti, na druhý přišijeme 
složený a prošitý proužek plátna jako stop-
ku, dlouhou 5 cm, přišijeme ji pouze k jedné 
straně banánu. Otvorem naplníme rounem 
a otvor sešijeme. 
PŘEDLOHA: C

PAPÍROVÉ SÁČKY
SPOTŘEBA: barevný balicí papír, tužka, 
nůžky, pravítko, lepidlo na papír
Papír naměříme, ustřihneme a podle před-
lohy D poskládáme. Krajní strany přeložíme 
přes sebe a slepíme. Slepíme spodní okraj, 
přehneme a přilepíme.
PŘEDLOHA: D 

PRECLÍKY A HOUSTIČKY
Vizovické těsto: 0,5 kg hladké mouky, 
200 ml vody, 2 lžíce octa
Ingredience na těsto smícháme a zhruba 
hodinu hněteme, jinak by při pečení těsto 
uvnitř vytvářelo praskliny a pečivo by neby-
lo pevné a odolné k dětským hrátkám. Těs-
to rozkrájíme na dílky, upleteme houstičky 
a preclíky, potřeme rozšlehaným vajíčkem, 
posypeme mákem, kmínem nebo sezamem 
a pečeme v troubě 1 – 2 hodiny na 100 °C, 
podle velikosti.  

LÍZÁTKA
SPOTŘEBA: bílý modurit (modelit), akry-
lová barva žlutá, červená a oranžová, 
špejle, celofán, šňůrka
Část moduritu necháme bílou a části obar-
víme důkladným propracováním s malým 
množstvím akrylové barvy. Vyválíme proužky, 
stočíme je k sobě a srolujeme do tvaru lízát-
ka. Zapíchneme špejli a podle návodu vý-
robce upečeme v troubě. Hotové lízátko za-
balíme do celofánu a převážeme šňůrkou.
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✄

PŘEDLOHA A – 100 %
Vývěsní štít (část 1.)
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✄

PŘEDLOHA A – 100 %
Vývěsní štít (část 2.)
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✄✄

PŘEDLOHA B – 100 %
Váha (část 1.)
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PŘEDLOHA B – 100 %
Váha (část 2.)

✄
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PŘEDLOHA C – 100 %
Banán

PŘEDLOHA D
Sáček


