
VELIKONOČNÍ CENTRA 

 
Termín:    12. 4. 2017 

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

 

 

1. BE BE ROLÁDA  

Budete potřebovat:  1 balení světlých jemných a 1 balení kakaových BE-BE sušenek (rodinná balení – 

    130g)  

    vanička měkkého tvarohu  

    plastová miska na umíchání krému  

   příborový nůž, polévková lžíce, vařečka  

   zástěra dle potřeby  

   alobal na zabalení rolády (asi 40cm)  

   plastová nádoba s víkem na hotovou roládu  

   10,-Kč (další suroviny na krém) 

2. KOHOUTCI         

Budete potřebovat:  2-3 vyfouknutá vejce 

    klubíčko žluté vlny 

    barevná peříčka (cca 10 kusů) 

    Herkules 

    plochý štětec 

    ubrus 

    volitelné:  malý košíček na uložení kohoutků 

      sisalová dekorativní tráva 

 

3. VELIKONOČNÍ VĚNEČEK  

       Budete potřebovat:   40 ks dřevěných kolíčků na prádlo 

    2 klubíčka atlasové stuhy  - různé jarní barvy 

    tuhé lepidlo 

   

     

4. „VÍTÁME TĚ JARO“  

       Budete potřebovat:   různé jarní ozdoby: motýlek, beruška, ptáček, květiny, mašličky 

    1,5m stuhy 

    2 špendlíky s hlavičkou 

    37,-Kč 

5. TO K VELIKONOCŮM PATŘÍ  

Budete potřebovat:   nůžky, obyč. tužka 

    1 voskovka tmavé barvy 

    lepidlo Herkules 

    plochý silnější a kulatý tenčí štětec, paleta, tempery - hlavně hnědá!  

    podložka či ubrus 

    2x vejce natvrdo (ve skořápce) 

    30,-Kč 

 

 



6. VELIKONOČNÍ PÓRKOVÁ POMAZÁNKA  

Budete potřebovat:   sýr Apetito smetanový – cca 6 kostek 

    pórek 1 ks 

    10 dkg libovolné šunky- krájené 

    menší mísa na zpracování 

    vidlička, nůž na krájení 

    menší prkénko 

    uzavírací krabička na pomazánku 

     

7. NÁDIVKOVÉ MUFFINY  

Budete potřebovat:   malé prkénko a nožík 

    jeden rohlík nebo housku (může být i celozrnný/á) 

    1 vejce 

    100 g uzeného (nebo uzené tofu pro bezmasou variantu) 

    1 jarní cibulku nebo petrželovou nať  

    20 Kč  

 

8. PROVAJÍČKO  

Budete potřebovat:  klubko přírodního provázku  

    lepidlo Herkules 

    plochý štětec 

    podložka 

    30,-Kč 

 

9. JARNÍ ZÁVITKY  

Budete potřebovat:  tavený sýr (krabička – např. Apetito) 

    1 pomazánkové máslo  

    svazek jarní cibulky 

    svazek ředkviček 

    10 dkg krájené šunky 

    20 dkg tvrdého krájeného sýru (př. Eidam) 

    uzavíratelná krabička na hotové závitky 

    ostrý nůž, vidlička, prkénko, mísa na zpracování 

 

10. JARNÍ MLSÁNÍ  

Budete potřebovat:  1 sáček piškotů 

    2 zakysané smetany 

    2 vanilkové cukry 

    200 g čerstvého ovoce – 1 druh (maliny, borůvky nebo jahody) 

    1 miska- průměr 20cm 

    polévková lžíce 

     

11. KOUZELNÁ LAMPIČKA  

Budete potřebovat:  čajová svíčka 

    zavařovací sklenice bez víčka  

   jehla a bílá nit 
   lepidlo  
   nůžky 
   10,-Kč 
 



 
 

12. VAJÍČKO ZDOBENÉ STUHOU  
Budete potřebovat:  taftové stuhy (šíře 2 - 3 cm, 2 balení v různých jarních barvách) 
    celá krabička špendlíků (bez hlaviček), nůžky 

    asi 10 ks malých jarních ozdůbek (kytičky, motýlek, ptáček,…) 

    22 Kč na polystyrenové vejce (prosím drobné mince) 

 

 

 

 

 

     

 


