VÝTVARNÝ PROJEKT
ŠKOLNÍ DRUŽINA

,,VÁNOČNÍ OZDOBY“

Termín: listopad a prosinec
I ve školní družině si vyrobíme vánoční dekorace, které nám poslouží k domácí
pohodě během vánočních svátků. Děti se určitě rády doma pochlubí svým
blízkým rozmanitými výrobky, kterými si nazdobí vánoční stromeček. Budeme
tvořit z dostupného materiálu, který bude k dispozici ve školní družině.

Vánoční hvězda
Potřebujeme: ruličky z papírových ubrousků, barevné papíry, razničku, lepidlo,
kolíčky, nůžky.
Postup: Z papírové ruličky nastříháme tenké proužky, podle šablony
vystřihneme hvězdy. Nejprve si k sobě lepíme jednotlivé části z ruliček pomoci
kolíčků. Po zaschnutí přilepíme hvězdu z ruliček na barevnou hvězdu lepidlem
Herkules zdobíme malými hvězdičkami z razničky.
.

Sněhový řetěz na okno
Potřebujeme: vatu, jehlu, nůžky, bílou nit.
Postup: Z kousku vaty vytvoříme nadýchané kuličky, které navlečeme na nit.
Pod každou kuličkou zavážeme na niti uzlík, aby se nám na řetězu příliš
neposunovaly a zůstaly nám mezi jednotlivými kouličkami hezké rozestupy.
Navázané řetězy pověsíme do okna.

Papírové kroužky
Potřebujeme: barevné proužky papíru štětec, lepidlo, izolepu, stužku nebo
bavlnku.
Postup: Nejprve si slepíme barevné proužky papíru do kroužků různých
velikostí. Poskládáme je, v jednom místě je k sobě stáhneme kouskem izolepy.
Přidáme stužku nebo uvážeme bavlnku a ozdoba je hotova.

Zvoneček z keramické hlíny
Potřebujeme: keramickou hlínu, obrázek s vánočním motivem.
Postup: Vyválíme plát z keramické hlíny, vykrojíme tvar zvonku a vyhladíme. Po
vysušení se provede výpal v keramické peci. Na vypálený výrobek nalepíme
obrázek ve tvaru zvonku a nalepíme. Zvoneček přizdobíme mašličkou.

Veselí sněhuláčci – ozdoba na stromeček
Potřebujeme: dřevěné kolečka nařezané z větví s provrtanou dírkou, provázek,
dřevěný korálek, temperové barvy.
Postup: Nejprve si štětcem naneseme bílou temperovou barvu, po zaschnutí
namalujeme veselého sněhuláčka. Provázek provlečeme a na něj navlékneme
dřevěný korálek.

Vánoční vločka z bavlnek
Potřebujeme: lepenku, barevné bavlnky nebo vlnu, nůžky
Postup: Podle hrníčku si obkreslíme na lepenku kruh a vystřihneme. Podle
šablony kolem celého obvodu provedeme střih v délce 1 cm. Bavlnku nejprve
uvážeme a už jen pravidelně omotáváme dokola. Starší žáci si mohou vytvořit
náročnější vločku.

