
 

PODZIMNÍ CENTRA 

 
Termín:    25. 10. 2019 

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

 
 

1. TĚSTOVINOVÝ SALÁT 

Budete potřebovat:   200g VAŘENÝCH !!! těstovin 

20dkg šunky  

1ks malá cibule, 2ks rajče, 1ks okurky salátová, 1ks papriky 

sterilovaný hrášek (malá plechovka) 

1ks jogurt bílý nebo zakysaná smetana nebo majolka 

nůž (na krájení), lžíce, prkénko,  mísu na míchání 

uzavírací krabičku na salát 

 

2. NEPEČENÝ PODZIMNÍ DORTÍK  

Budete potřebovat:   2 zakysané smetany 

1 vanička měkkého tvarohu 

1 balení kulatých piškotů 
3 měkké hrušky či hruškový (příp. jablečný) kompot 
2 balíčky vanilkového cukru 
1 balení rozinek 
trocha mleté skořice 
dortová forma, miska na smíchání ingrediencí, vařečka, prkénko, příborový 
nůž 

 

3. PODZIMNÍ SKLENICE  

Budete potřebovat:  bílá čtvrtka ( A4), barevné papíry (složka) 

provázek – asi 1 m, kousek látky (A5) 

pastelky, černý fix, ubrus, lepidlo – tuhé, nůžky 

 

4. PODZIMNÍ SVÍCEN  

Budete potřebovat:   kulatý štětec č. 2 (velmi tenký) 

zavařovací sklenice ČISTÁ cca 8x 6 cm 

40 Kč 

 

5. FANTASTICKÉ KOKA  

Budete potřebovat:   pečící papír 

40,- Kč 

 

6. MUCHOMŮRKA ČERVENÁ  

Budete potřebovat:   pracovní podložka 

temperové barvy – červená, bílá 

štětec plochý, kalíšek, paleta 

plastelína (2 válečky – zelená, hnědá) 

suché plody (množství: do hrsti  – šípek, kaštan, bukvice, žaludy,…) 

 

 

 

 

 



 

 

7. PODZIMNÍ VÁZA  

Budete potřebovat:   1x dýně o průměru 12-15 cm 
2x šnečí ulita (prázdná) 
1x kávová lžička  
1x lihový fix (středně tlustý)  
1x bílá tempera 
1x špejle  
5x podzimní větvičky - délka cca 10-15 cm 
(př.: šípky, hloh, jeřabiny, rakytník, malá jablíčka...)  

 
 

8. SKANDINÁVSKÝ VĚNEČEK  

Budete potřebovat:   65,- Kč 

  

9. PODZIMNÍ LAMPIČKA  

Budete potřebovat:  1x sklenička (400 -450ml) – čistá, umytá, zbavená obalu 

20-30ks šípků 

silná jehla, pevná (režná) nit 

malá čajová svíčka 

půlka sklenice – luštěnin (např. čočka, nebo cizrna, nebo slunečnicová semínka…), 

nebo drobné kamínky 

plochý štětec, hadřík na štětec, igelit na lavici 

 

 

10. DÝNĚ – LAMPION 

Budete potřebovat:  35 Kč 

tempery – žlutá, červená 

barevný papír – zelený 

plochý štětec č. 10 nebo 12 

 

11. ŠIKOVNÝ JEŽEK  

Budete potřebovat:  barevné papíry 

    tužka, fixy, lepidlo Herkules, nůžky 

    5 ks spadaných barevných podzimních listů 

 

12. MASKA Z LISTŮ  

Budete potřebovat:  větší listy červené (žluté, barevné) 

                       Herkules 

                       štětec, nůžky 

 

13. VĚNEČEK Z LISTŮ 

Budete potřebovat:  52,- Kč 

    Herkules, ostré nůžky, obyč. tužka 

     

 

  


