
VÁNOČNÍ CENTRA 
Termín:    21.12.2016 

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

 

 

1. BOMBASTICKÉ KOUPÁNÍ ANEB PĚNIVÉ BOMBY DO KOUPELE 

Budete potřebovat:  dvě větší misky (plastové, skleněné) 

   metlička (na vaření) 

   esenciální olej (pokud máš oblíbený, popř. bude připraven) 

   hrst sušených bylinek, květů, třpytky (není nutné) 

   60 Kč 

2. VÁNOČNÍ SVÍCEN SE ZASNĚŽENOU ŠIŠKOU 

      Budete potřebovat:   temperové barva (bílá), plochý štětec  

    kalíšek na vodu, zavařovací sklenice s víčkem (700 ml), pracovní podložka 

    krátké větvičky jehličnanů („koncové vidličky“) – asi 20 ks 

    svíčka (kulatá nebo rovná), úzká stuha (šíře do 1 cm, délka asi 4 m)  

    10-20 ks menších ozdob (dle výběru tvůrce: přírodní, slaměné, papírové, umělé 

    baňky (ne! skleněné) 

 

3. ZVONEČEK SNĚHULÁČEK 

Budete potřebovat:  obyčejný květináč bez glazury (max. do  průměru 9cm) 

    barevná ponožka (nejlépe jednobarevná,proužkovaná nebo puntíkovaná) 

    ubrousek s drobnými (nejlépe vánočními) motivy 

    látková stužka (šířka cca 1 cm, délka cca 3 m) 

    černý fix 

    temperové barvy, plochý štětec, kelímek, ubrus 

    nůžky, Herkules 

    5Kč 

 

4. VÁNOČNÍ VĚNEC NA DVEŘE 

Budete potřebovat:  polystyrenový věneček max průměr 25cm 

    větvičky jehličnanů 

    doplňky na ozdobení věnečku barevně se hodící 

    k červené a zelené barvě 

    stuha na zavěšení (délka minimálně 60 cm) 

    krabička špendlíků 

 

5. VÁNOČNÍ SVÍCEN 

        Budete potřebovat: 1 dlouhá svíčka 

    stužka (cca 40cm) 

    chvojí, větvičky (drobnější) 

    20 Kč 



6. NADÝCHANÁ VÁNOČNÍ KOULE 

Budete potřebovat:   polystyrenová koule o průměru cca 10cm 

    odličovací tampony (velké balení) 

    obyčejné špendlíky (1 – 2 balení) 

    zlatá stuha o šířce 5cm a délce 30cm 

     

7. VÁNOČNÍ OZDOBA  

       Budete potřebovat:   polystyrenová koule o průměru 6cm nebo 8cm 

    flitry – 1 balíček cca 100ks, v téže barvě stuha na zavěšení   

    1 krabička špendlíků 

 

8. STROMEČEK 

       Budete potřebovat:  klubíčko jutového provázku (Motouz jutový) 

           podložka 

          lepidlo Herkules 

          štětec č. 8 

1 x pomeranč 

 

9. VÁNOČNÍ TRIČKO 

Budete potřebovat:  bavlněné tričko jednobarevné 

    (modré, zelené, červené) 

    10 Kč 

    1 savé noviny  

 

10. NEPEČENÉ SNĚHOVÉ KOULE 

Budete potřebovat:  1 salko  

    balení kokosu (400g) 

    1 balení mandlí (100g) - nejlépe blanšírovaných 

   plastovou mísu na zamíchání surovin 

   malou plastovou nádobu na obalení kuliček 

   vařečku, lžíci, podle uvážení zástěru 

   uzavíratelnou plastovou nádobu na hotové kuličky 

 

11. ANDÍLEK 

Budete potřebovat:  klubko přírodního provázku (motouz) 

    lepidlo Herkules 

    plochý štětec  

    podložka 

    17 Kč 

 


