
 

VÁNOČNÍ CENTRA 

 
Termín:    20. 12. 2018 

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

 

1. PEČENÝ ČAJ   

Budete potřebovat: penál, trubičkové lepidlo 

                                             63,-Kč 

 

2. ČERTOVSKY DOBRÉ CUKROVÍ 

Budete potřebovat:  1plechovka Pikaa (příp. Salka )                                   

balení kokosu (400 – 500g)                                                                                           

50g kakaa                                                                                                             

50g kešu ořechů                                                                                                                                                                                                                                                                     

vařečka, miska na smíchání surovin                                                                          

uzavíratelná nádoba na hotové cukroví                                                                        

zástěra dle uvážení         15,-kč                                                       

3. ZVONEČEK ZDOBENÝ STUHAMI  

       Budete potřebovat:               15,-Kč (drobné mince) na polystyrenový zvonek  

                                                         taftové (klasické) stuhy šířky 2,5 – 4cm 

                                                         2 – 3 vánočních barev, celková délka stuh 5 – 6 m 

                                                         krabička špendlíků (bez velkých hlaviček) 

                                                         nůžky 

 

4. VÁNOČNÍ ZVONEČEK  

      Budete potřebovat:               ubrus, kelímek, menší kulatý štětec                                                                                             

                                                       temperové barvy (nesmí chybět běloba), přírodní provázek – asi 2- 3 m,  

                                                        červená mašle – asi 1m, 1 větší kulička s otvorem na provléknutí   

možno si přinést  i menší nalepovací hvězdičky stříbrné nebo zlaté         10Kč 

 

5. ŠTROMEČEK  

       Budete potřebovat:               1 větší borovicová (kuželovitá) šiška 

    malý hliněný květináček (aby se na něj šiška posadila a moc nezapadla) 

    vánoční stužka (šířka do 1cm, délka 0,5 m) 

    přírodní jutový provázek (stačí polovina klubíčka) 

    malinké ozdobičky( zlaté, stříbrné,... vel. asi 0,5 – 1cm) 

    1 hvězdička do velikosti asi 2cm 

    lepidlo Herkules, plochý štětec, tmavě zelená tempera, podložka 

     

6. VÁNOČNÍ POMAZÁNKA  

       Budete potřebovat:   1x balíček cherry rajčat 

                                                         1x zralé (měkké) avokádo 

                                                         1x citron 

                                                         1x stroužek česneku 

                                                         1x lžička soli – ( kdo má rád, může i uzeného lososa) 

1x balíček toustového chleba může být i tmavý 

miska, vidlička, formička na vykrajování cukroví cca 6-7 cm 

dóza na jednohubky (dostatečně velká) 

 

 



 

 

 

7. KOUZELNÉ PŘÁNÍČKO  

Budete potřebovat:  jehla s větším ouškem 

                                                  10x korálek nebo drobnější knoflík (1-1,5 cm - různé barvy) 

                                                  pravítko 

                                                  obyčejná tužka        

    lepidlo v tubě (tyčinkové) 

 

8. ZIMNÍ KRAJINA  

       Budete potřebovat:  větší zavařovací sklenice (otvor průměr 8-10cm) 
permanentní černý fix 
bílá tempera 
houbička na nádobí (kousek molitanu 3cmx3cm) 5 Kč 

 
9. ANDÍLEK ZE ŠIŠKY  

Budete potřebovat:  1 špejle 

                                                  plochý štětec  - č. 8 nebo 10 

                                                  bílá a červená tempera  17Kč 

                                                        

10. SVÍCEN Z POMERANČE  

      Budete potřebovat:  1ks pomeranče 
                                                         1x balení hřebíčku 
                                                         1ks čajová svíčka 
                                                         1ks špejle 
                                                         nůž krátký 
      
11. VESELÝ SNĚHULÁČEK  

Budete potřebovat:  nůžky, tužka, pastelky  
                                                  fixy, 5 kolíčků 
 

12. TATRANKOVÉ CUKROVÍ  
Budete potřebovat:    2 tatranky                                                                                                                                                       
                                                   80 g másla                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                   strouhaný kokos či umleté oříšky na obalování 

                                                            struhadlo, vařečku, lžíci 
                                                                  plastovou misku na smíchání surovin 
                                                                  plastovou misku (menší) na obalování  
                                                                  plastovou nádobu s víkem na hotové cukroví 

  
13. „A BYLO SVĚTLO…“  

       Budete potřebovat:               manikúrové nůžky, klasické nůžky 

40 Kč    

    
14. SANTOVA BOTA  

Budete potřebovat:    1x červený krepový papír 
                                                    Herkules + štětec 
                                                    staré noviny, podložka 
                                                    50cm (stuhy látkové) 1cm široké 
                                                    30cm (stuhy látkové)  3-5 cm široké 
                                                    stuhy ve vánočních barvách bílá, červená, zelená nebo jejich kombinace  
                                           
                  


