
 

VÁNOČNÍ CENTRA 

 
Termín:    21. 12. 2017 

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

 

 

1. MALUJEŠ-LI RÁD, POJĎ SI KE MNĚ HRÁT…  

       Budete potřebovat:  lepidlo Herkules + plochý štětec 

    nůžky, voskovky, fixy, obyčejná tužka č.1 nebo č.2 

    tempery černá, bílá, modrá +plochý štětec +paleta 

    podložka 

    hrací kostka, figurka, papírová taška 

    jedna prázdná krabička od sirek velikost 5cm x 3,5cm 

    5,-Kč 

  

2. VÁNOČNÍ MEDOVÁ DOBROTA  

       Budete potřebovat:  300 g perníku na strouhání (již najemno namletého) 

    1 karamelové Salko (příp. normální) 

    200 g másla 

    malé balení medu (cca 3 lžíce) 

    100 g mletých ořechů (vlašské či lískové) 

    mleté ořechy či kokos na obalení 

    vařečka, lžíce, zástěra dle uvážení 

    mísa na smíchání ingrediencí 

    miska či talíř na obalení kuliček 

    uzavíratelná nádoba na hotové kuličky 

 

3. VÁNOČNÍ KOULE ZDOBENÁ STUHOU 

       Budete potřebovat:   taftové stuhy (šíře 2 - 3 cm, 2 - 3 balení v různých vánočních barvách) 

    celá krabička špendlíků (bez hlaviček), nůžky, 

    úzká stužka (šíře 0,8 – 1,5 cm, délka 50 cm) 

    10 Kč na polystyrenovou kouli (prosím drobné mince) 

 

 

4. ZDOBENÝ STROMEČEK  

       Budete potřebovat:   ubrus, lepidlo Herkules, plochý štětec, temperové barvy 

    barevné papíry (vhodná je i zlatá a stříbrná) 

    50 cm přírodního provázku 

    drobné vánoční ozdoby (nerozbitné - např. rolničky) 

    korálky, malý vánoční řetěz, hvězdičku na špičku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. NEPEČENÁ SNĚHOVÁ NADÍLKA  

Budete potřebovat:   1 salko  

   balení kokosu (400 - 500g) 

   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 

 

 

6. VÁNOČNÍ STROMEČEK  

       Budete potřebovat:   lepidlo Herkules 

    plochý štětec 

    1 balíček těstovin (cca 1 cm veliké) 

 

     

7. VÁNOČNÍ VRKOČ  

       Budete potřebovat:   10 špejlí s hrotem 

    10 větviček buxusu nebo jedličky cca 10 cm dlouhé 

    1 malé červené jablíčko 

     rozinky, sušené švestky, sušené meruňky, sušené brusinky - od každého balíček  

    40 Kč 

 

     

8. DEKORACE DO ŠPIČKY  

Budete potřebovat:  klubko přírodního provázku (jutový hnědý nebo zelený nebo červený) 

    lepidlo Herkules, plochý štětec, podložka 

    zlaté a stříbrné malinké ozdobičky nebo korálky 

    41 Kč 

     

 

9. SNĚHULÁK NEJEN NA ZAHRADĚ  

       Budete potřebovat:  temperové barvy, paleta, štětec (plochý široký a kulatý úzký) 
    kelímek na vodu, podložka, zástěra 
    látková stuha (průměr cca 0,5 cm) délka 30cm 
    lepidlo Herkules 
    15 Kč 
 

 

10. KARAMELOVÉ KULIČKY  

Budete potřebovat:  1karamelové salko 

    150 g másla 

    100g strouhaného kokosu 

    80g drcených piškotů 

    kdo má rád, donese si celé mandle do středů kuliček 

    větší plastová miska na těsto, menší plastová miska na kokos, box na hotové  

    kuličky 

     

 



 

 

 

 

11. SNĚHULÁČEK  

      Budete potřebovat:  široký plochý štětec, bílá tempera, podložka 
    50 Kč 
      

 

12. VÁNOČNÍ KOKOSKY  
Budete potřebovat:  80g cukr moučka (odvážené) 
    100g strouhaného kokosu (odvážené) 
    1 vejce 
    pečící papír na 1 plech 
    miska na smíchání surovin 
    krabička na kokosky 
 
     
 

 


