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E-kniha Activáček.cz vznikla, aby se stala inspirací pro rodiče, kteří si chtějí s dětmi 

nejen hrát, ale i něco zajímavého vyrobit. Najdete v ní návody pro různá jednoduchá 

tvoření a zábavu pro děti. S dětmi tak můžete vyrábět hračky, dekorativní věci nebo 

dárky pro své nejbližší. Ručně vyrobený dárek od dětí určitě každého potěší. 

Ke všem návodům uvádíme seznam výtvarných potřeb a věcí, které k tvoření 

využijete. Většinu těchto potřeb lze sehnat v našem e-shopu www.activacek.cz, takže 

nemusíte mít strach, že potřeby nejsou dostupné. 

 

Více rad, návodů, inspirace a soutěží najdete na Activáčkově blogu Školní svět - 

www.skolnisvet.cz. 

 

 

 

A pokud chcete mít aktuální informace o zveřejněných článcích a soutěžích, staňte se 

fanouškem Activáčka na Facebooku - http://www.facebook.com/Activacek.cz. 

 

Povoleno je kopírování, sdílení a volné šíření pro nekomerční účely.  

http://www.activacek.cz/
http://www.skolnisvet.cz/
http://www.facebook.com/Activacek.cz
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Prstoví maňásci 

Výroba hraček? Jak jednoduché! Větší děti to 
zvládnou samy a ty menší s Vaší malou pomocí. 
Nevíte jaké hračky? Tak například prstové 
maňásky. 

Výhodou prstových maňásků je to, že jsou malé 
a dají se vzít třeba i na cesty nebo do čekárny 
k lékaři. Při jejich výrobě se děti určitě pobaví 
a budou nadšené, že si vyrobily hračky podle 
svých představ. 

 

Na prstové maňásky můžete použít různé materiály. 

1. Pro malinké děti je pro jednoduchost k dostání sada 5 maňásků, které si 
můžou lehce ozdobit. 

2. Pro jednoduché tvoření zkuste pěnovku. S pěnovkou jste se na našich 
stránkách už setkali, takže to pro Vás i pro děti bude hračka. 

3. Pokud se chcete pustit do složitějších maňásků, můžete použít filcový papír, 
ale to už bude určitě vyžadovat vaši pomoc. 

Co budete potřebovat? 

Na maňásky z pěnovky: 

 Pěnovku Moosgummi 
 Nalepovací očička 
 Samolepky na dozdobení 
 Nůžky na papír 
 Lepidlo na papír 
 Glitrová lepidla na dozdobení 
 Tvrdý papír na šablonku 
 Nebo sadu na maňásky 

 Na maňásky z filcu: 

 Filcový papír 
 Nůžky 
 Bavlnky nebo nitě a jehlu 
 Nalepovací očička 
 Glitrová lepidla, fixy na textil na dozdobení 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/manasci.jpg
http://activacek.cz/produkty/prstovi-manasci-folia-3250/
http://activacek.cz/produkt/penovka-folia-20-29-cm-10-zakladnich-barev-6059/
http://activacek.cz/produkt/filcovy-papir-folia-sada-10-barev-6107/
http://activacek.cz/produkt/penovka-folia-20-29-cm-10-zakladnich-barev-6059/
http://activacek.cz/produkt/oci-s-pohyblivou-panenkou-mix-6-velikosti-6240/
http://activacek.cz/vytvarne-potreby/vytvarna-lepidla/
http://activacek.cz/produkty/prstovi-manasci-folia-3250/
http://activacek.cz/produkt/filcovy-papir-folia-sada-10-barev-6107/
http://activacek.cz/produkt/oci-s-pohyblivou-panenkou-mix-6-velikosti-6240/
http://activacek.cz/vytvarne-potreby/vytvarna-lepidla/
http://activacek.cz/produkty/specialni-fixy-na-zdobeni-textilu-universal-t-shirt-markers-2466/
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 Tvrdý papír na šablonku 

Postup: 

Postup je u obou materiálů stejný. 

Nejdříve si připravte šablonku na tvrdý papír (cca 4 cm na šířku a 8 cm na výšku), 
šablonku vystřihněte, přeneste 2 x na filc nebo pěnovku a postavičku vystřihněte. 

Pokud pracujete s pěnovkou, tak obě části jen slepíte, pokud s filcem, je potřeba 
části sešít. Pozor na spodek postavičky! Musí zůstat rozdělený, aby se maňásek dal 
nasadit na prst. 

Maňásky pak děti dozdobí podle vlastní představy 
– nalepí jim očička, dozdobí samolepkami 
a glitrovým lepidlem. Můžete maňáskům přidat 
i ouška, ocásky, křidýlka, zobáčky a podobně. No 
prostě co Vás nebo děti napadne. 

 

Šablonka: 

 

 

  

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/manasci_postavicky.jpg
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Najdi 5 rozdílů 

Na druhém obrázku vypadá Activáček trošku jinak. Copak se na něm změnilo? Najdi 

5 rozdílů na druhé postavičce Activáčka. 
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Návod na výrobu draka 

 

Zábavnou a zároveň pohybovou aktivitou pro 

děti je pouštění draka. Papírového draka děti 

s Vaší pomocí zvládnou vyrobit doma. 

Vyrobeného draka s nimi můžete hned za 

vhodných podmínek vyzkoušet. Draka lze 

vyrobit jak velkého na pouštění nebo malého 

na podzimní dekoraci, princip je ale stejný. 

  

 

 

 

Co budete potřebovat? 

 lehké dřevěné laťky  
 hedvábný papír 
 krepový papír 
 mašličky nebo proužky látky 
 provázek 
 lepidlo 
 nůžky  
 fixy, pastelky, barvičky, glitrová lepidla 

Postup: 

Nachystejte si 2 laťky – kratší a delší – velikost volte podle požadované velikosti 

draka. Na obou koncích každé laťky si udělejte zářezy pro provázek. Laťky spojte 

provázkem (hřebíčkem). Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky. 

 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/842766_99188331.jpg
http://activacek.cz/produkt/hedvabny-papir-folia-5-listu-mix-barev-6201/
http://activacek.cz/vytvarne-potreby/papir/barevny-a-krepovy-papir/
http://activacek.cz/dalsi-skolni-potreby/lepici-potreby/
http://activacek.cz/dalsi-skolni-potreby/nuzky/skolni/
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak1.png
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Potom natáhněte provázek po obvodu konstrukce – tím celou konstrukci zpevníte. 

 

 

Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na něj obrys draka, tak 

aby byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého 

rohu vystřihněte malé “véčko”. 

 

 

 

Ještě než budete přidělávat papír na konstrukci, ozdobte draka podle svých představ. 

Na hedvábný papír můžete normálně kreslit či malovat – jen dejte pozor, protože 

papír je tenký, aby se Vám neprotrhnul. Ke zdobení používejte syté barvy, abyste 

draka v té výšce viděli . 

 

 

 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak2.png
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak3.png
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Konstrukci draka přiložte na papír – na tu čistou stranu. Přebývající část papíru 

přehněte přes provázek a přilepte lepidlem. 

 

Po zaschnutí lepidla otočte draka pomalovanou stranou k sobě a připravte si 

2 provázky – opět jeden delší a druhý kratší – provázky musí přesahovat délku 

dřevěných latěk. Kratší provázek přivažte k oběma koncům kratší laťky (po lícové 

straně draka) a totéž udělejte i s delším provázkem. 

Jednou rukou chyťte oba provázky – najdete tak bod, ve kterém se překrývají. 

V tomto bodě provázky spojte a přidělejte k němu vodicí provázek namotaný na cívce 

(může být i kousek klacíku – pozor na ostré konce). 

V této fázi drakovi chybí akorát ocas. Ten vyrobíte z provázku a krepového papíru, 

mašliček nebo proužků látky. Ocas nesmí být moc těžký, měl by být zhruba 

dvaapůlkrát delší než drak a připevňuje se k jeho dolní části. 

 

Při pouštění draka pozor! 

Protože drak je křehký, nemusí vydržet silný vítr 

a hlavně déšť. Draka nepouštějte v blízkosti drátů 

elektrického vedení! 

 

  

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/311606_7290.jpg
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/drak4.bmp
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Omalovánky draka 

Vymaluj draka a spočítej, kolik má mašliček na ocase: 

 

zdroj: http://www.omalovankyonline.cz 

  

http://www.omalovankyonline.cz/
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Čepička na marmeládu 

 

Uvařili jste v létě moc dobrou marmeládu 

a chcete s ní někoho obdarovat? Vyrobte 

jí s dětmi čepičku, a můžete tak někomu 

udělat radost sladkým dárkem. 

 

Co budete potřebovat? 

 filcový papír  
 nůžky 
 umělecké nůžky 
 mašli nebo lýko 
 tužku 
 jehlu a nit 
 skleničku marmelády 

  

Postup: 

 

Na filcový papír postavte víčkem 

marmeládu a obkreslete ji tužkou. 

K obkreslenému kolečku přidejte asi 5 cm a 

namalujte větší kolečko, které potom 

vystřihněte. 

 

 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/091312_velky.jpg
http://activacek.cz/produkt/filcovy-papir-folia-sada-10-barev-6107/
http://activacek.cz/dalsi-skolni-potreby/nuzky/skolni/
http://activacek.cz/vytvarne-potreby/umelecke-nuzky/
http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/marmelada1.png
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Můžete vytvořit i ozdobný okraj, se kterým 

Vám pomůžou umělecké nůžky. Asi 1 cm od 

menšího kolečka provlíkněte jehlou mašličku 

nebo nastříhejte malé dírky a mašličku 

protáhněte. 

  

 

V této fázi máte čepičku hotovou a můžete ji přidělat na marmeládu. Dále už je jen 

na Vás nebo na dětech, jak ji dozdobíte – třeba vytvořit nějaké ozdůbky z filcového 

papíru (přilepíte lepidlem) nebo pokreslit fixami na textil. 

  

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/Nov%C3%BD-obr%C3%A1zek.jpg
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Halloween a návod na lucernu 

Poslední říjnový večer je obzvlášť 

v anglosaských zemích ve znamení  

svátku Halloween. U nás tento svátek 

sice nemá takovou tradici a asi ani 

nečekáme, že děti začnou obcházet 

v maskách strašidel a duchů sousedy 

a dožadovat se sladkostí, ale proč si 

nezkrášlit okna hrůzostrašně vypadající 

svítící dýní? 

 

Něco z historie svátku Halloween… 

Jako ostatně spousty dnešních svátků má i svátek Halloween své kořeny 

v pohanském keltském svátku.   Oslavy Halloweenu pocházejí přibližně už 

z období 5. století, kdy jej slavili Keltové ve Skotsku a Irsku jako konec léta a příchod 

zimy.  Svátek se točil kolem duší zemřelých, kterým rozsvícené ohně svítili na cestu 

do světa. 

V dobách rozmachu katolické církve byl svátek nahrazen novým křesťanským 

svátkem Všech svatých nebo blahoslavených. V polovině 19. století se pak svátek 

dostal díky přistěhovalcům ze Skotska a Irska do Ameriky, kde si ho oblíbily hlavně 

děti. 

Symbolem svátku Halloween je vydlabaná dýně. Podle staré legendy žil Hrozný 

Jack, který se vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou, že ho nechtěli vzít ani 

v pekle. Proto od těch dob musí mrtvý Hrozný Jack chodit s vydlabanou tykví 

a hledat společníka. Svítícím vydlabaným dýním se také říkalo Jackovy lucerny. 

zdroj: http://www.velkaepocha.sk/ 

Návod na výrobu Jackovy lucerny 

Co budete potřebovat: 

 dýni (pokud jste nevypěstovali vlastní, tak seženete v zahradnictví) 
 nožík a lžíci pro vydlabání dýní 
 fixy 
 svíčku 
 tácek pro podložení vydlabané dýně 

 

http://www.skolnisvet.cz/wp-content/uploads/pumpkin.jpg
http://www.velkaepocha.sk/cs/200710303661/Halloween-anebo-Dusicky.html
http://activacek.cz/vytvarne-potreby/detske-fixy-a-popisovace/
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Postup: 

1. Z očištěné dýně odkrojte v celku dostatečně 
velkou vrchní část, aby bylo možné dýni 
vydlabat. 

2. Vnitřek vydlabejte nejlépe pomocí polévkové 
lžíce. Snažte se mít stěny dýně co nejtenčí, ale 
zároveň pevné, aby se dýně nerozpadla, ale 
svíčka prosvítila stěnu. 

3. Fixou namalujte na dýni obličej, který nožíkem 
opatrně vyřízněte. Snadněji vám půjdou 
vyřezat pravidelné tvary. 

4. Do vydlabané a vyřezané dýně dejte svíčku 
(pro větší bezpečnost ve skleničce od 
zavařeniny) a vrchní část dýně opět přiklopte. 
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 Vymaluj si dýni 

 

zdroj: http://www.omalovankyonline.cz 

 

http://www.omalovankyonline.cz/

