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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20 minut

45 minut

uvnitį

adventní

15

12–14 let

VÁNOéNÍ DEKORACE
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální, k|uêení, obêanská.

Konkrétní cíl:||| Døti se nauêí vnímat výklad vedoucího, seznámí se starými vánoêními zvyky, nauêí se vyrábøt
rŃzné techniky vánoêních dekorací.
Motivace:|||

Chceš dát mamince nebo kamarádce krásné pįání? Chtøl bys mít pokoj pøknø vánoênø vyzdobený?

Potįeby:||| Mech, vøtviêka, lepidlo na|dįevo, karton, kvøtináê, kamínky k|dekoraci, sušený mech, tavicí pistole,
jednobarevné vánoêní ozdoby, lesklé kontury, barevné papíry, nŃžky, stuha, silný drát, chvojí, tenký vázací drát,
vánoêní svøtýlka – malé balení cca 20 svíêek, polystyrenové koule, disperzní lepidlo, písek, akrylové barvy, houbiêku
na|nádobí, štøtec, krejêovské špendlíky, stužky, krajky.
K|tomuto listu patįí pracovní list U20A, kam si každé dítø napíše výrobek, který mu byl nøêím blízký, který se mu dølal
dobįe nebo který rád nøkomu vønoval a|udølal tím radost.
Provedení:||| Mechový stromeêek – jednoduchá technika, kterou zvládnou všechny vøkové kategorie.
Z|kartonu si vystįihnøte trojúhelník a|to v|takové velikosti, jak velký chcete mít stromek. Použijte pevnøjší karton.
Na|karton naneste lepidlo na|dįevo. Rozetįete jej a|pįikládejte umølý mech. Samozįejmø by šel mech nalepit i|taveným
lepidlem, ale pozor – pįi pįitlaêování mechu hrozí popálení prstŃ. Stejným zpŃsobem pįilepte mech i|na|druhou stranu.
Dįevønou tyêku (kmen stromku) pįilepte ke|kartonu tavicí pistolí (kmen by møl zasahovat do|cca tįetiny kartonu, aby
byl stromek dost pevný). I|pįes kmen pįelepte mech.
Mech ještø pįipevnøte pomocí mødøného drátku. Poté pįilepte tavicí pistolí ozdobné korálky.
Stromek zasaìte do|kvøtináêe, který vyložte šedou aranžovací hmotou a|vršek zakryjte (mechem, kamínky apod.) a|je
hotovo…
Technika je pįevzata ze stránek www.brydova.cz, kde jsou k|technice i|postupy obrázkové.
Vánoêní ozdoby – opøt mŃže vyrábøt každý od|6. až do|9. tįídy.
Malovat mŃžete na|lesklé i|matné ozdoby. Na|malování si pįipravte tįpytivé kontury nebo lakové ˬxy. Pro malování
tįpytivými konturami, které schnou déle, je dobré si ozdoby položit do|nøjakého stojánku – tįeba stojánku na|vajíêka
nebo na|svíêku.
Postupnø malujte, nechejte zaschnout, otoête a|zase pomalujte další êást.
Malovat mŃžete jak na|plastové, tak na|sklenøné vánoêní ozdoby.
Do|êerstvø nanesené tįpytivé kontury mŃžete vložit i rŃzné korálky, tįpytivé ozdoby apod.
Lze domalovat i|již hotový vzor na|ozdobø a|rozjasnit tak pŃvodní vzor.
Vánoêní girlanda – práce pro døti z|8. tįíd.
Na|základ dekorace si pįipravte silnøjší drát – tįeba jednorázové ramínko z|êistírny.
Pomocí vázacího drátu pįimotávejte na|základní drát kousky chvojí – asi tak, jako když døláte vøneêek z|pampelišek,
jen místo stonkem omotáváte drátkem.
Pįiložte k|omotané konstrukci vánoêní svøtýlka (v|tomto pįípadø dvacet kulatých žároviêek) a|pįidølejte je
ke|konstrukci rovnomørnø opøt vázacím drátem.
Další įada budou opøt vøtviêky, které by møly schovat kabely od|žároviêek.
Takto vypadá základní korpus další dozdobení je jen na|vás.
Napįíklad mŃžete nastįihat êtvereêky z|krepového papíru. Jejich velikost cca 10×10 cm.
Vždy dva pįiložte k|sobø, složte na|êtvrtinu a|rŃžek v|pįekladu ustįihnøte. Vznikne vám tak otvor na|nasazení na
žárovku. étvereêky si dejte tak, aby se nepįekrývaly, druhý by møl být pootoêený o|30°)
Nasaìte na|žárovku (nemusíte mít strach, tahle svøtélka nežhaví), namuchlejte kolem žárovky a|pįidølejte kouskem
drátku. Dozdobte tavnou pistolí dalšími dekoracemi.
Celé dílo mŃžete dát k|nøjaké kvøtinø na|oknø.
Technika je pįevzatá ze stránek www.brydova.cz, kde najdete opøt i|fotograˬcký postup.
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Malý vánoêní stromeêek z|chvojí – technika pro všechny vøkové kategorie.
Stromeêek, který vytvoįíme z|pįírodního materiálu, proto již od|samého zaêátku práce mŃžeme poêítat s|tím, že jej
budeme zalévat a|udržíme ho tak déle êerstvý. Potom vybereme vhodný kvøtináê, do|nøhož dáme zelenou aranžovací
hmotu, která nasákne a|udrží vodu. Do|hmoty napíchejte vøtve, snažte se zaplnit celou plochu kvøtináêe.
Zeleným aranžovacím drátem stáhnøte vøtve kolem dokola. Díky stažení drátem vytvarujete z|vøtví tvar stromeêku.
Poté tavnicí pistolí pįidølejte libovolné dekorace a|máte hotovo…
Špiêku stromeêku mŃžete nechat rovnø, ale lze ji díky tomu, že je celý stromek stažený drátem, ohnout laškovnø
nastranu... a|na|špiêku zavøsit tįeba hvøzdiêku.
Papír
Nejjednodušší a|nejlevnøjší materiál je papír a|proto mnoho rŃzných technik je z|papíru.
Nejêastøji používaná jsou papírová pįání, vizitky na|sváteêní stŃl nebo jmenovky na|dáreêky.
Velmi pøkné jsou vystįihovánky z|obyêejného bílého kanceláįského papíru, kdy šablonku stáhnete z|internetu a|jen
malými nŃžkami opatrnø vystįihujete jednotlivé dílky. Takto si mŃžete sami vybrat jestli dáte døtem motiv jednoduchý
nebo velmi složitý.
www.i-creative.cz/category/vanoce/
www.domaci-napady.cz/
Pįání – stromeêek trochu jinak
Nejdįíve si vystįihneme potįebný formát na|pįání.
Poté si zaêneme skládat stuhu do|tvaru stromeêku, který nakonec pįilepíme k|papíru. Pro snadnøjší práci použijte
stuhu, která má po|bocích drátky. Zaêínáme odspodu zprava doleva.
Dozdobíme jej ještø hvøzdou a|dárkem, který mŃžeme vystįihnout z|balicího papíru nebo nakreslit glitry v|lepidle.
Obrázkový postup najdete na|www.domaci-napady.cz/category/vanocni-napady-motivy/vanocni-prani/.
Enkaustické pįání
Postupujeme stejnø jako u|enkaustiky, jen zvolíme tvar hvøzdy, kterou enkausticky vymalujeme a|nalepíme na|êtvrtku.
Okraje hvøzdy obtáhneme pomocí enkaustického pera napį. zlatou nebo stįíbrnou barvou nebo glitrovým lepidlem.
Pįání je hotové a|velmi pŃsobivé.
Pįání se stromeêky
Ze êtvrtky uįízneme kartiêku velikosti pohlednice. Ze zeleného, stįíbrného a| êerného papíru vystįihneme vánoêní
stromeêky. Nejlépe se dølají tak, že vezmeme papír, pįehneme jej napŃl a| vystįihujeme pouze pŃlku stromeêku
dvojmo a|po|rozložení získáte stromek celý.
Na| êtvrtku, asi jeden centimetr od| levého okraje nalepíme êtverec z| šedého papíru a| pįes nøj nalepíme postupnø
stromeêky. Stromky lepíme vždy až po|zaschnutí pįedchozího. Bøhem lepení si pomáhejte suchým hadįíkem. Lehce
jím vytlaêíte všechny vzduchové bubliny, které by vám po|zaschnutí vytváįely varhánky.

Pįání se snøhovou vloêkou
Z|papíru vystįihnøte kruh o|prŃmøru asi 8 cm. Kruh pįes stįed tįikrát pįeložíte, êímž ho rozdølíte na|osminy. Na|vrchní
osminu nakreslete vzor. Ten pak vystįihnete, nebo vyįíznete įezákem. Vloêku rozložíte a|vyhladíte pįehyby.
Ze êtvrtky si vyįíznete pįání. Z|êerveného banánového papíru si vytrhejte obdélník o|trochu menší, než je vyįíznutá
êtvrtka. Pįedem si ho jemnø pįedkreslete tužkou. Díky tomu, že obdélník trháte a|nestįiháte, vytvoįí se jemnø „chlupaté“
okraje. Pįilepte papír na|êtvrtku a|suchým plochým štøtcem okraje upravte. Po|zaschnutí pįilepte na|êervenou plochu
vystįiženou vloêku. Peêlivø ji hadįíkem vyrovnejte.
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Pįání s|hvøzdou
Na|êtvrtku nalepte postupnø obdélník z|šedého papíru a|z|pįírodního krémového papíru. Obdélníky vystįihnøte asi
o|2 cm užší, než je pįáníêko. ZŃstane vám tak navrchu a|vespodu bílý pruh. Doplníte hvøzdami vystįiženými stejným
zpŃsobem, jako jste stįíhali snøhovou vloêku. Nejprve nalepte vøtší êernou a|na|ní menší zlatou hvøzdu. Nebojte se
barevnø experimentovat. MŃžete vytvoįit více pįání se stejným motivem a|obmøĢovat pouze barvy. Pokaždé to bude
jiné.
Korálkové zápichy – hvøzdy
Tuto techniku vytváįíme stejnø, jako jsme si již ukázali v|technice korálky, jen výslednou hvøzdu nezavøsíme na|stromek,
ale namotáme drátek na|špejli a|máme pøkný dekoraêní zápich.
Pískované vánoêní koule
Polystyrenovou kouli na|jedné polovinø natįete lepidlem.
Do|mísy dáte pįesátý písek a|pomocí kuchyĢské lžíce jím posypete natįenou plochu koule. Pįebyteêný písek lehce
oklepete a|kouli dáte usušit. Poté opakujete celý postup na|druhé polovinø koule. Dobįe zaschlou kouli celou pįetįete
lepidlem, které ale v|pomøru 1 : 1 zįedíte vodou. Po|zaschnutí lepidla natįete kouli akrylovými barvami. Opøt dejte
dobįe usušit.
Houbiêkou namoêenou ve|zlaté akrylové barvø vytváįíte jemné otisky po|celém povrchu koule. Pracujte lehce, aby
zlato zŃstalo jen na|vrcholcích pískových zrn a|nezakrylo spodní barvu.
Pomocí špendlíkŃ pįichytíte ke| kouli stužky. Stužky a| krajky obtáêíte kolem koule tak, aby se navrchu a| vespodu
ozdoby kįížily. Vše pevnø pįišpendlíte.
Na|závør pįipevníte na|vrcholek koule šĢŃrku na|zavøšení.
Velmi pøkné internetové stránky, kde najdete mnoho nápadŃ jsou:
www.chovatelka.cz
www.chovatelka.cz
www.domaci-napady.cz/nezarazene/vyrabime-vanocni-ozdoby
a|jistø najdete i|mnoho dalších.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįátelství, Pomoc, PamøĹ, Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do| kolektivu a| nevytváįí bariéry
pro døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát
na|individuální pįístup k|tømto døtem a|respektovat obecná doporuêení v|úvodní êásti metodiky.
Vždy se dá vybrat technika, kterou mohou døti zvládnout.
Moje poznámky:|||
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