
 

VELIKONOČNÍ CENTRA 

 
Termín:    28.3.2018 

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

 

 

1. VELIKONOČNÍ VĚNEČEK  

       Budete potřebovat:  6 vyfouklých vajec (nejlépe bílé barvy) 

5 ubrousků s drobnými jarními či velikonočními motivy 

užší stužka jarní barvy (délka cca 5 m) 

plochý štětec, temperové barvy, paleta, kelímek, nůžky 

lepidlo Herkules, 2 špejle 

pracovní podložka  

    

 

2. DŘEVĚNÝ ZAJÍČEK UŠÁČEK 

       Budete potřebovat:   přírodní lýko (1/2 balení) 

barevná stužka (asi 50 cm), větší knoflík (průměr asi 2-3 cm) 

pracovní podložka, hnědá – žlutá – bílá temperová barva 

plochý štětec, kelímek na vodu, černý lihový fix 

20,- Kč na polystyrenové vejce (drobné mince) 

 

 

3. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO S KUŘÁTKEM  

       Budete potřebovat:   1 bílá čtvrtka A4, 1 žlutá čtvrtka A4 

     lepidlo tuhé, nůžky, tužka, černý fix, ubrus 

úzká mašlička, menší klubíčka vlny různých barev 

malé doplňky – korálky, kytičky, lístečky (průměr asi 1- 2 cm) 

 

 

4. JEN POČKEJ, ZAJÍCI  

Budete potřebovat:   klubíčko přírodního provázku nebo silnější příze (v přírodní nebo jarní barvě) 

    černý lihový fix (středně silný) 

    slabší stužka veselé barvy na uvázání mašličky (cca 30cm) 

    48,-Kč 

 

 

5. VELIKONOČNÍ SLEPIČKA 

       Budete potřebovat:   lepidlo Herkules 

    plochý štětec 

    klubíčko jutového provázku v přírodní barvě 

    40,-Kč  

 

 

6. HRK, HRK , NEŽ BYS OKEM MRK  

       Budete potřebovat:   piškotový korpus(kulatý)-hotový ze supermarketu 

2 plechovky mandarinek - kompot 

1 smetana na šlehání, 1 ztužovač šlehačky a 1vanilkový puding bez vaření-dr.Otker 

 

 

 



7. DUHOVÉ KRASLICE  

Budete potřebovat:  3 bílá vyfouklá vejce 

    pečící papír (1 list – velikost na plech) 

    pěna na holení (nejlevnější) 

    2-3 barvy k sobě se hodící – o hustotě gelu – gelové, potravinové, třpytivé 

    2 špejle, krátké pravítko 

    1 balíček papírových kapesníků 

    krabička na odnesení kraslice 

     

8. KOUZLÍME SE STŘÍPKY  

       Budete potřebovat:  3 vyfouklá vejce 
lepidlo Herkules, úzký plochý štětec 
malá podložka, zástěra 
úzká stuha / ozdobný provázek cca 60 cm 
jehla, nůžky, tužka 

    5 ,-Kč 
 
9. PIZZA ŠNECI  

Budete potřebovat:  menší miska na smíchání ingrediencí, polévková lžíce 

    pečící papír (cca 30 x 30cm) 

    listové těsto (rozválené) 

    2 lžíce kečupu, 2 lžíce hořčice 

    oregano, bazalka či jiná bylinka 

    salám nebo šunka na plátky (cca 10dkg) 

    strouhaný sýr (cca 10 dkg) 

     

10. VELIKONOČNÍ POMAZÁNKA  

      Budete potřebovat:  4 vejce uvařená natvrdo 
    1 cibule (může být i jarní) 
    1 balení pomazánkového másla 
    prkýnko, vidlička, nůž, menší miska, uzavíratelná krabička 
      
11. Z OŠKLIVÉ KRÁSNÝM  

Budete potřebovat:  5 vyfouknutých vajíček - nejlépe bílé 
temperové barvy, tuš černá 
špejle do špičky 2x 
štětce - kulaté 2x, barevný papír - černý a hnědý 
hadřík, kelímek na vodu, podložka, nůžky 
papírová schránka na 10 vajec  
! připravit doma 
papírová schránka - horní víko vnitřní i vnější strany nabarvit temperou namodro, 
dolní obě strany vnitřní i vnější nazeleno 
15,-Kč 

 
 
 


