
 

VÁNOČNÍ CENTRA 

 
Termín:    19. 12. 2019 

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

 

1. VESELÝ SNĚHULÁK 

Budete potřebovat:  čistá sklenička od přesnídávky 

menší barevná ponožka 

bílá tempera 

plochý štětec,  kelímek, ubrus 

černý lihový fix 

5 Kč 

 

2. VÁNOČNÍ MACRAME  

Budete potřebovat:  25 Kč 

    hřeben   

 

3. PAPÍROVÝ ANDÍLEK  

Budete potřebovat:  bílá čtvrtka ( A4), modrá čtvrtka (A4) 

    penál, tenký černý fix, nůžky, tuhé lepidlo 

ubrus, stříbrné nebo zlaté hvězdičky, vata 

                          na vlasy – koudel nebo přírodní lýko nebo stříbrné třásně 

 

4. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA  

Budete potřebovat:   temperové barvy, fixy 

ubrus, kelímek, úzký štětec 

49,-Kč (drobné mince) na betlém 

4– 5 ks větviček (malé – „koncové vidličky“) 

krabička na hotový výrobek 25 x 10 cm (např. krabice od bot) 

 

5. JEDLÝ KOKOSOVÝ SNĚHULÁK  

Budete potřebovat:   balení kokosu (400 - 500g), 1 salko  

plastovou mísu na zamíchání surovin 

malou plastovou nádobu na obalení, vařečku, lžíci 

podle uvážení zástěru 

papírový tácek – obdélník 

celofán alespoň 50 cm 

jakoukoliv stuhu asi 20 – 30 cm dlouhou 
10 Kč  

 
6. BETLÉM  

Budete potřebovat:   1 skořápka od vlašského ořechu 

3 korkové zátky od vína (tělo postaviček) 

4 dřevěné korálky (hlavy postaviček - 1 malý pro Ježíška, 3 větší) 

zbytky látek 

lepidlo Herkules, tuhé lepidlo 

 

 

 

 



 

7. VÁNOČNÍ VĚNEC  

Budete potřebovat:   papírový talíř (cca 20 cm) 

tmavě zelený papír  A4  3x 

světle zelený papír A4 3x 

červený papír A4  1x 

žlutý papír  A4 1x 

nůžky, lepidlo, červená stuha  

 

8. ZVONEČEK PRO ŠTĚSTÍ  

Budete potřebovat:   nůžky, lepidlo Herkules 

tenký štětec č. 6 nebo č. 8 

hadřík 

20 Kč 

 

9. KRAJKOVÉ OZDOBY  

Budete potřebovat:  váleček 

    vykrajovátka (hvězda, stromek …) 

    krajka 

    provázek nebo úzká stužka (4mm) 

    krabička s vatou nebo ubrouskem na ozdoby 

    20 Kč 

     

10. VŮNĚ VÁNOC  

Budete potřebovat:  červená čtvrtka A4, zelená čtvrtka A4 

koření (celý sáček)  

badyán (hvězdička) 

                                   skořice celá 

                                  hřebíček 

                                   nové koření 

    křížaly z jednoho jablka a sušené plátky z jednoho pomeranče 

zrnková káva (celá zrnka) – celý sáček (cca 18,-Kč v Albertu) 

Herkules, malý štětec, nůžky 

igelit (ubrus) na lavici, zástěra 

penál  

18 Kč 

 

11. SNĚHULÁCI  

Budete potřebovat:  1 kg rýže, 3 barevné knoflíky, nůžky 

15 Kč 

 

12. TĚŠÍME SE NA HORY  

Budete potřebovat:  tenký černý lihový fix 
nůžky  
Herkules 
štětec  
30 Kč 

  

 

 

 

 

 



 

 

13. VOŇAVÝ STROMEK  

Budete potřebovat: 1 balení dekorační skořice cca 12 ks (vánoční sortiment v OBI)   

5 hvězdiček badiánu, 5 ks sušeného pomeranče 

lepidlo Herkules a štětec 

30 Kč na umělý mech již zakoupený 

 

14. VÁNOČNÍ VRKOČ  

Budete potřebovat:  malé jablíčko 

špejle – 5 ks, párátka – 20 ks 

cca 250 g sušeného ovoce (rozinky, švestky, meruňky, třešně, višně, jablíčka, hrušky – 

nejlépe směs toho, co má Vaše dítě rádo) 

cca 0,5 m tenké stuhy (šířka do 1 cm, „vánoční“ barva) 

hřebíček (koření) – 10 ks 

8 Kč 

 

 

  


