
 

PODZIMNÍ CENTRA 

 
Termín:    26.10.2018 

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

 

 

1. PAVUČINA S PAVOUČKEM   

Budete potřebovat: tempera - černá, bílá  

                                                  vlna (může být i více barev) - celková délka cca 8 m 

                                                  štětec (nějaký větší, který mají děti ve výtvarných boxech - č. 8, 10)                                                

špejle (stačí 4 ks), nůžky 

 

2. KRMÍTKO PRO PTÁČKY  

Budete potřebovat:  podložka, tempery                                  

2kalíšky od velkých čajových svíček (průměr 5-6cm)                                      

nebo 4 kalíšky od malých čajových svíček                                                          

1 hrst semen pro ptáky                                                                                         

1 jablko napůl rozkrojené                                                                                                 

lepidlo Herkules + plochý štětec                                                                                                                                                                            

3. VESELÝ ZVONEČEK  

       Budete potřebovat:               tempery, paleta 

tenký štětec  č. 6 nebo č. 8 

kelímek na vodu 

20Kč 

 

4. PODZIMNÍ CIBULÁČEK- veselý papírový zápich 

       Budete potřebovat:   nůžky, lepidlo, penál 

42,-Kč 

  

5. HELLOWEEN DÝNĚ - veselý papírový zápich  

       Budete potřebovat:              ostré malé nůžky na nehty, lepidlo, penál  

    30,-Kč 

    

6. KARAMELOVO-SMETANOVÝ DORT  

       Budete potřebovat:   mascarpone 200g, karamelové sušenky Lotus - 2 velká balení  

1 smetana na šlehání 380ml 

nastrouhaná čokoláda nebo oříšky na posypání dortu 

forma na pečení dortu + pečící papír na vyložení, nádobu (misku) na ušlehání 

(kdo má doma, tak ruční šlehač), lžíce 

  

7. PODZIMNÍ MLS   

Budete potřebovat: mascarpone 200g 
    zakysaná smetana 150-200g 

menší plechovka s kompotovaným ovocem (mandarinky, jahody…)s možností 
otevření bez otvíráku     

    nebo čerstvé ovoce např. hroznové víno 
                                                         sušenky KOKA polovina balení (nebo jiné sušenky) 
                                                         čokoláda na vaření 1/2 tabulky  
                                                         mísa střední velikosti, lžíce, struhadlo 
                                                         10,-Kč 
 



 
8. KOUZELNÁ PODZIMNÍ LAMPIČKA  

Budete potřebovat:  kulatá krabička od taveného sýru 

pečicí papír 

čajová či LED svíčka 

lepidlo (tyčinka + Herkules) 

temperové barvy, paleta, plochý štětec, kelímek 

ubrus, zástěrka 

nůžky, pravítko, tužka 

3 barevné papíry (nejlépe v podzimních barvách) 

drobné podzimní lístky (ne suché!) 

75 mm ohebného drátku 

 

9. JEŽEK S OVOCEM   

       Budete potřebovat:  barevný filc (případně barevný papír –tuhá čtvrtka)  
v barvách – červená, žlutá, hnědá, zelená 
ubrus, tužka, lepidlo, černý fix 
možno si přinést i malé modely podzimního ovoce 
max. do 2cm, 2 malé oči  

 
10. LAMPIÓNEK  

Budete potřebovat:  50,-Kč 

     nůžky, lepidlo Herkules  

     

11. ZOO Z LISTŮ  

      Budete potřebovat:  4 ks větvičky (tloušťka o průměru 0,5 -1cm a délka 20cm) 
    10 – 15 ks lisované podzimní listí (různé tvary a barvy) 
    temperové barvy, kulatý štětec č. 8 

paleta, kelímek na vodu, ubrus, zástěra, nůžky, pastelky, 
tenký černý lihový fix 
lepidlo - tekutý Herkules i tyčinkové lepidlo – Kores, Herkules 

    5,-Kč 
      
12. ŠŇŮRKOVANÁ  

Budete potřebovat:  70,- Kč 
ozdoby v přírodních barvách (dřevěné, sysálové…) nebo přírodniny  
(kaštany, žaludy, jeřabiny…), knoflíky (dřevěné nebo v podzimních barvách)-max 5ks
  

 
13. STRAŠIDELNÝ LES, NŮŽKY PŘINES … 

Budete potřebovat:  lepidlo Herkules, plochý štětec, ostré menší nůžky na drobné vystřihování 
     čtvrtka A3, fixy, barevný papír –1x tmavě zelený,2x hnědý, hadřík na utírání, 
                                                  ubrus 
                                                   8,-Kč 
 

14. JEDNOHUBKY V PODZIMNÍCH BARVÁCH   
Budete potřebovat:  15dkg šunkového salámu nebo šunky v celku 
     3 kostky taveného sýra, malá cibule, 
    bageta na 3 rohlíky 
    paprika, okurka nebo jiná zelenina na ozdobení 
    plastová miska na smíchání surovin 
    struhadlo, prkénko (stačí malé), vařečka 
                                                  příborový nůž, uzavíratelná nádoba na hotové jednohubky   
  
 
   
 


