
PODZIMNÍ CENTRA 

 
Termín:    25. 10. 2016 

Čas:     3. a 4. vyučovací hodinu (10,00h – 11,40h) 

 

 

1. LISTY Z LISTOVÉHO TĚSTA 

Budete potřebovat:  příborový nůž 

    koupené vyválené listové těsto na pečícím  

    papíře 

    1 vejce 

    plastový tácek 20x30cm nebo plastový box 

    mák, kmín nebo jiná jedlá semínka na posypání 

     

2. DŽEMOVÁNÍ 

Budete potřebovat:  30,- Kč 

    jehla s větším ouškem 

    chlapci – modrá vyšívací nitka a stužka 0, 5cm  

    široká, 40cm dlouhá 

    dívky v červené barvě stejné věci 

     

3. PODZIMNÍ OBRAZ 

Budete potřebovat:  tekuté lepidlo – Herkules 

    štětec č. 12 

    karton formát A4 

  

4. PODZIMNÍ KUKAČKY 

Budete potřebovat:  2 šišky (nejlépe podlouhlé jedlové) 

    30 cm provázku 

    kaštany 12 ks (popřípadě jiné plody – šípek,  

    žalud…) 

    2 klacíky o délce 10cm 

    Herkules 

 

 

       

 

 

5. PODZIMNÍČEK Z KVĚTINÁČKU K ROZSVÍCENÍ 

        Budete potřebovat: květináček (obyčejný, hnědý) o průměru cca 13 

    cm 

    miska pod květináček (průměr cca o 2   

    cm větší než horní okraj vybraného květináče)-  

    -doporučený průměr 15 cm 

    přírodní lýko (stačí 1/2 svazku) 

    50-70 cm stuhy (podzimní barva) 

    čajová svíčka 

    sušené nebo umělé listy či sušené plody (asi 2  

    hrsti) 

    temperové barvy, plochý štětec, kelímek,  

    ubrus  

    tuhé lepidlo (tyčinka) 

 

6. VIZOVICKÉ PEČIVO 

Budete potřebovat:   nůžky, plastový nožík, 2 špejle,  

   jedno vykrajovátko ve tvaru srdce, kruh … 
   koření – 10ks hřebíčků, 10 ks černého pepře /  
   nové koření, 4 ks badyán  
   látka 15x15 cm 
   svíčka – čajová, úzká 
   5,-Kč  

  

 

7. FOTOKOLÁŽ – JÁ SI POUŠTÍM DRAKA 

       Budete potřebovat:   barevné papíry- zelený, hnědý, červený,  

    oranžový, žlutý,  

                        provázek - 20 cm, čtvrtka A3, drobné lísky,  

    Herkules, vodové barvy, štětec 

    nůžky 

 



 

     

8. PODZIMNÍ SVÍCEN 

Budete potřebovat:  40,-Kč 

    štětec č. 6 a č. 8 

    podložka 

 

9. RŮŽIČKY 

Budete potřebovat:  40 javorových listů – nesušených!!!   

    (nelisovaných) 

    slabý drátek – 2 m 

    malý košíček nebo vázička 

    podložka 

 

10. SVÍCEN PRO PODZIMNÍ VEČERY 

 Budete potřebovat:  menší keramický květináč (nejlépe cihlové barvy 

    bez glazury) – průměr 12 cm 

    aranžovací pěnová hmota (lze koupit v   

    květinářství)-kostka do květináče 

    dlouhá svíčka jakékoliv barvy – průměr 1 – 2 cm 

    přírodniny (např. smrkové větvičky, listy, šípky,  

    sušené květiny, šišky) 

    vylisované listy (otisk na květináče) 

    tempery, štětec 

 

11. JEDNOHUBKY V PODZIMNÍCH BARVÁCH  

Budete potřebovat:  15 dkg šunkového salámu nebo šunky v celku 

    3 kostky taveného sýra 

    malá cibule 

   bageta nebo 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 


