
PODZIMNÍ DÍLNIČKY

Milí mladí přátelé,

bohužel se společně opět setkáváme pouze v on-line světě počítačů a mobilních telefonů. 
I když se nám to nemusí úplně líbit, nic jiného nezbývá. Musíme tak chránit sebe i své 
blízké. To ovšem neznamená, že musíme jen doma sedět za pecí. Máme tu krásný 
podzim se vším co k němu patří a já proto přináším pár nápadů, jak si ho rozzářit a 
zpestřit. 

1) Už jste letos pouštěli draka? Že žádného nemáte? Nevadí – přikládám jednoduchý 
návod, jak si ho doma vyrobit vlastnoručně.

2) Inspirace na podzimní dekorace pro šikovné ruce!

3) Co si vykouzlit na papír krásné obrázky s barevnými podzimními listy?

4) Už jste letos dělali zvířátka z kaštanů? Ne, tak je nejvyšší čas!

Tohle vše a ještě mnohem víc můžete vyzkoušet během chladného inverzního podzimního
počasí. Ve chvíli, kdy se sluníčko prokouše mlhou, neváhejte a vydejte se vyzkoušet 
svého nového draka nebo si vyjděte na procházku do lesa. Ještě rostou i houby!  
Podívejte na ty krásné úlovky.



LÉTAJÍCÍ DRAK
Tradice pouštění  draků má prý původ ve starověké Číně,  kde mniši  z
hedvábí a bambusových hůlek vyráběli draky,kteří se prý dokázali udržet
ve vzduchu až několik dnů.
Abychom  měli  z  pouštění  draka  opravdu  radost,  je  třeba  při  výrobě
postupovat  pečlivě  a  dodržovat  přesnost.  Drak  by  měl  být  vyroben  z
lehkého materiálu a jeho kostra (kříž) musí být dokonale souměrná.

Materiál:
• Dvě lehké dřevěné laťky
• Arch tenkého bílého papíru nebo papír hedvábný
• Barevné papíry nebo krepák
• Tenký špagátek na kostru
• Motouz na pouštění draka

Nářadí a pomůcky:
• Ostrý nůž
• Nůžky
• Obyčejná tužka
• Fixy a barvy
• Lepidlo na papír
• Kolíčky na prádlo

1. Tyčky tvořící kostru draka uřízneme v poměru délek 3 : 2 (např 60 a 40 cm nebo 90 a 60 cm).

2. Kratší tyčku položíme přes delší ve 2/3 délky a svážeme špagátkem do kříže.

3. Po obvodu kostry napneme špagátek tak, aby se tyčky neprohýbaly a špagátek nebyl nikde
 prověšený. Aby špagátek neklouzal, můžeme si na koncích tyček udělat zářezy.

4. Kostru položíme na arch papíru a se zhruba 3 cm přesahem obkreslíme a obstříhneme.

5. Přesah ohneme, potřeme lepidlem a přilepíme přes provázkový obrys draka, zajistíme kolíčky a
necháme uschnout - důležité je, aby papír byl důkladně vypnutý po celé ploše.

6.Obličej draka můžeme pomalovat nebo polepit barevnými papíry.

7. Ocas draka vytvoří špagátek s navázanými „bábrlaty“ - kousky krepáku nebo barevných papírů
poskládané do harmoniky a přivázané v půli  pravidelně po celém provázku, z bábrlat můžeme
vytvořit i uši – pozor,aby byly kousky stejně velké, (aby se drak nepřevažoval na jedno ucho).

8. Ze zadní strany draka navážeme na delší tyčku ovládací provázek. Ovládací provázek omotáme
na kus lepenky nebo dřívka, holou rukou by se drak hůře ovládal a mohl by se vysmeknout.
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PODZIMNÍ DEKORACE

Potřebujeme přírodniny všeho druhu a různý drobný doplňkový materiál. Misky, květináče,
vázičky, věncové základy a další  dle fantazie pro umístění dekorace. Důležitá je tavná
pistole. 
MENŠÍ DĚTI POPROSÍ O POMOC RODIČE NEBO STARŠÍ SOUROZENCE.  





A CO TŘEBA JEN NĚCO DO VÁZY?

Pro ty co se necítí na velké dekorace je řešením i něco takového.



KOUZLENÍ S BAREVNÝMI LISTY

Potřebujeme: listy (nejlépe usušené a vylisované)
lepidlo, lepenku
papíry, čtvrtky
voskovky, fixy
dobrou náladu :-D

List dáme pod papír a přejížděním voskovkou nám vznikne barevný otisk

Z listů nalepíme např. zvířátko a obrázek dokreslíme dle fantazie



Krásná kytička ze sušených listů bez lisování



STARÉ DOBRÉ KAŠTANY A JINÉ PODZIMNÍ PLODY

Z kaštanů si zvířátky dělal určitě již někdy každý z nás, ale můžeme je doplnit i
o další plody, které lze nasbírat při procházkách a doplnit dalším materiálem.



ZÁVĚREM

U nás doma se tvoří každý den. Bereme to jako lék proti trudomyslnosti a 
věřím, že budu inspirovat nejen mnohé děti, ale třeba i maminky.

Pokud se bude chtít někdo svými výrobky pochlubit, budu moc ráda. Fotky 
svých děl můžete posílat na můj e-mail

eva.prerostova@zspacejov.cz

Věřím, že se brzy uvidíme a ráda všechny, kteří se podělí o svá díla zase 
ocením nějakou maličkostí. Přeji krásný podzim, hlavně pevné zdraví a pokud 
se neuvidíme ve škole, sejdeme u dalších dílniček v době adventu na téma – 
Vánoce.

Všechny moc zdraví

Eva Přerostová

P.S. 
Všechna dílka určitě ukážu i vyučujícím výtvarné výchovy a pracovních činností
a myslím, že jedničky vás neminou :-))
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