
PODZIMNÍ CENTRA 

 
Termín:    25. 10. 2017 

Čas:     3. a 4. vyučovací hodinu (10.00h – 11.40h) 

 

 

1. JABLÍČKA TI NEPŘINESU 

       Budete potřebovat:  malá párátka  20- 30ks maximálně 6,5cm dlouhé 

    hnědou  a zelenou temperu+  kulatý štětec  

     lepidlo Herkules + plochý štětec  

    nůžky, pracovní podložka 

     listy podzimních barev (nesušit) velké 3ks asi jako dlaň  a malé do 10ks  

    šípky či drobná šiška max 3cm, slupky od oříšků 

    28,-Kč na materiál 

2. NEPEČENÝ PODZIMNÍ DORTÍK 

       Budete potřebovat:  2 zakysané smetany  

    1 vanička měkkého tvarohu 

    1 balení piškotů 

    3 měkké hrušky či hruškový (příp. jablečný) kompot  

    balíček rozinek 

    2 balíčky vanilkového cukru 

    1 balení mleté skořice 

    dortová forma 

    miska na smíchání ingrediencí 

    vařečka 

    prkénko 

    příborový nůž 

    alobal na zakrytí dortu 

 

3. SOVIČKA  

       Budete potřebovat:   16 Kč (v mincích) na materiál  

    krabička špendlíků, nůžky, 

    vylisované listy stromů 5 - 10 ks, 

    stužka v podzimní barvě (asi 50 cm), 

    pracovní podložka 

 

4. SEMÍNKOVÝ TALÍŘ  

       Budete potřebovat:   1 barevná tuš (jakákoliv barva), plochý štětec, lepidlo Herkules 

    různé druhy semen v malých sáčcích – fazole, hrách, čočka, mák, rýže, slunečnice … 

 

5. PODZIMNÍ PRIBINÁČEK  

       Budete potřebovat:   1 měkký tvaroh ve vaničce 

    1 vanilkový cukr  

    1 smetana ke šlehání (31%)  

    plastová nádoba na míchání  

    metlička  

    lžíce  

    plastová uzavíratelná nádoba na hotového Pribináčka 

    zástěra dle uvážení 

 



  

6. PODZIMNÍ MLSÁNÍ  

Budete potřebovat:   2 rohlíky 

    1 salátová okurka 

    1 mrkev 

    4 malá rajčátka 

    4 olivy 

    1 vajíčko natvrdo 

    větší krabička na uložení  

     

7. OKRASNÁ DÝNĚ  

Budete potřebovat:   1 dýně-jakýkoliv druh do průměru 25-30cm 

    aranžovací hmota na mokrou aranž (adekvátně k velikosti dýně) 

    1 frézie, 1 gerbera či jiné květy ze zahrádky 

    polévková lžíce na vydlabání dýně 

     

8. PODZIMNÍ VĚNEČEK  

Budete potřebovat:  klubko přírodního provázku (jutový nebo v přírodních barvách) 

    lepidlo Herkules 

    plochý štětec 

    podložka 

    polystyrenový věneček (vnitřní průměr kolem 11cm) 

    drobný přírodní podzimní materiál – kaštany, šípky, malé klacíky (větvičky),  

    žaludy… 

 

9. DÁRKOVÁ KRABIČKA  

       Budete potřebovat:  rulička od toaletního papíru (3 ks) 
    balící/ozdobný papír (velikosti A4) 
    pravítko, tužka, nůžky 
    tyčinkové lepidlo (Kores/Herkules)  
    stužka/provázek (40 cm) 
    pastelky/fixy/gelovky – vyber si! 

 

 

10. SVÍCEN  

Budete potřebovat:  zavařovací sklenice nebo skleněná nádobka od vysvícené svíčky (asi 20cm) 

    zelená větvička, mech na dno sklenice 

    1m bílé krajky (šíře 4cm i více) 

    bílá svíčka nebo čajová svíčka 

    jutový provázek (asi 0,5m) 

     

11. PODZIMNÍ STRAŠÁK 

      Budete potřebovat: sklenice od okurek 
    nůžky 
    plochý štětec 
    černý permanentní fix 
    přírodní lýko - pytlík 
    lakované nebo dřevěné plody (houby, šípky, žaludy, oříšky) 
    10,- Kč 

 

 
 
 
 



12. PODZIMNÍ VZPOMÍNKA  
Budete potřebovat:  malý keramický květináč 
    drobné chvojí a jiné přírodniny na vyzdobení (šípky, kaštany…) 
    bílá široká svíčka (adekvátně k velikosti květináče) 
    stužka v přírodních barvách (šířka libovolná, délka kolem 30cm) 
    5,- Kč 
     
 

 

 

     

 


