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Kvarteto Ládi HruškyKvarteto Ládi Hrušky

Ke hře budete potřebovat: 
32 karet, které jsou rozděleny do kvartet.

Každé kvarteto má 4 karty stejné barvy. 

Cíl hry:                   
Získat co nejvíce kvartet.

(Jedno kvarteto jsou čtyři karty stejné barvy.) 

Příprava hry: 
Zamíchané karty rozdejte všechny mezi jednotlivé hráče.  

Průběh hry: 
Každý z hráčů si nejdříve zkontroluje, zda už nemá nějaké kvarteto, 
které by měl vyložit na stůl. Hru začíná hráč sedící po levici 
rozdávajícího hráče. Zeptá se kteréhokoli hráče na konkrétní kartu, 
kterou hledá za účelem sestavení kvarteta. Podmínkou ale je, že má 
sám kartu z dotazované sady. Pokud vyzvaný hráč tázanou kartu 
opravdu má, musí ji odevzdat tazateli. 

Ten pak pokračuje dále stejným způsobem. Ptá se kteréhokoli z hráčů na jednotlivé karty, dokud jeden z dotazovaných kartu 
nemá. Pokud dotázaný hráč žádanou kartu nevlastní, dostává se tak na tah a pokračuje ve hře. Složí-li hráč úplné kvarteto, je 
povinen ho vyložit na stůl. 

Příklad: Zbynďa má v ruce žlutou kartu Domácí jogurt (B). Myslí si, že Helča má v ruce žlutou kartu Hruškové vlnobití (D). Zeptá se, 
a pokud tu kartu Helča skutečně má, musí mu ji dát.  

Tip pro hru s menšími dětmi: Nemusí říkat přesné názvy, stačí, když budou karty označovat barvou a písmenem (např. „žlutá bé“). 

Konec hry: 
Hra končí v okamžiku, kdy některý z hráčů vyloží poslední kvarteto. Vítězí ten hráč, který jich má na konci hry na stole

vyložených nejvíce. 

3-6
hráčů

15
minut

4+
let

Místo mluvení zpívej

A Pizza z pánvičky
B Česnekové houstičky
C Jablíčkové lívanečky
D Pivní řízečky

B

Označení karty 
(barva, písmeno) Název karty

Efekt karty, který se využívá 
ve „Vychytané hře“. 

Na „kvarteto“ nemá vliv.
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VVychytaná hra Ládi Hruškyychytaná hra Ládi Hrušky

Ke hře budete potřebovat: 
1 herní plán 

32 karet 

1 hrací kostku 

6 figurek 

Cíl hry: 
Cílem hráče je získat pět karet různých barev,

mezi kterými není hnědá. Komu se to podaří jako prvnímu, vítězí. 

Příprava hry: 
Před první hrou připravte hrací kostku. Opatrně vyloupněte samolepky se symboly (hruška a čísla 1, 2, 3, 3, 4) a nalepte je na 
všechny strany bílé hrací kostky. Rozmístění je libovolné.  

Rozložte herní plán do středu stolu. Každý hráč si vybere jednu figurku a umístí ji na políčko shodné barvy. Zamíchejte karty 
a každému hráči jednu rozdejte. Zbytek karet položte doprostřed herního plánu na vyznačené místo, tvoří dobírací balíček.  

Průběh hry: 
Hru začíná hráč, který naposledy něco vyrobil, nebo ten nejmladší. Hráči hrají postupně ve směru hodinových ručiček. 
Když je hráč na tahu, hodí kostkou a podle toho, co mu padne, posune figurku po herním plánu. 

Čísla 1 až 4 – hráč posune svou figurku o tolik polí, jaké číslo mu padlo na kostce. Může si vybrat směr, kterým se bude pohybovat.   
Hruška – pokud padne hráči hruška, smí posunout svou figurku na libovolné pole herního plánu. 

Poté, co hráč dokončí tah s figurkou, provede akci, která je znázorněna na políčku. 

 Vezme si vrchní kartu z dobíracího balíčku. 

 Odloží jednu ze svých karet z ruky na vršek dobíracího balíčku tak, aby ji ostatní hráči neviděli. 

 Zamíchá dobírací balíček. 

 Tipne si, jakou barvu má karta na vrchu dobíracího balíčku. Poté ji otočí, všem ukáže, a pokud je jeho tip správný, 
 kartu si nechá. Taktéž si ji nechá, pokud je karta hnědá. Jinak kartu vrátí zpět navrch balíčku. 

2-6
hráčů

20
minut

6+
let

+1
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 Tipne si, jakou barvu má ve svých kartách vybraný protihráč. Pokud tipne správně, protihráč mu musí kartu 
 uhodnuté barvy dát. 

 Všichni hráči najednou dají tajně jednu svoji kartu protihráči po levici. 

Pokud stojí na políčku, na kterém hráč se svou figurkou končí svůj tah, figurka jiného hráče, vymění si spolu jednu kartu. Každý 
z nich vybere jednu ze své ruky a tajně ji předá protihráči. Ve výjimečném případě, kdy hráč skončí tah na políčku s figurkami více 
protihráčů, si vymění postupně kartu s každým z nich (v libovolném pořadí). 

Karty 
Klíčovou roli ve hře mají karty. Jsou to karty, se kterými můžete hrát kvarteto, ale v této Vychytané hře mají jinou funkci. Důležité 
je, jakou mají barvu, a dále symbol a text na spodní straně karty, který hráči říká, co má během hry dělat. 

Červená – po celou dobu, kdy má hráč v ruce červenou kartu, musí místo mluvení zpívat. 

Žlutá – pokud má hráč v ruce žlutou kartu, musí před každým svým hodem kostkou zatleskat. 

Modrá – pokud má hráč v ruce modrou kartu, musí před každým svým hodem kostkou vydat zvířecí zvuk. 

Oranžová – pokud má hráč v ruce oranžovou kartu, kostkou nehází, ale „cvrnká“. Položí si kostku na stůl a zatlačí jedním prstem 
 na jednu horní hranu tak, aby se kostka začala kutálet. 

Zelená – pokud má hráč v ruce zelenou kartu, smí se svojí figurkou postupovat pouze po směru hodinových ručiček. 

Růžová – pokud má hráč v ruce růžovou kartu, může (ale nemusí) se po hodu kostkou rozhodnout, že bude místo své figurky hrát 
 figurkou jednoho ze svých protihráčů. Veškeré akce, které z pohybu vyplynou, provádí on sám (nikoli hráč, s jehož 
 figurkou pohnul). 

Pokud má hráč v ruce zelenou a růžovou kartu zároveň, může pohybovat s figurkou protihráče, ale pouze ve směru hodinových ručiček. 

Fialová a hnědá – tyto karty nemají žádný efekt. 

Pokud hráč nemá v ruce kartu odpovídající barvy, nesmí klamat ostatní tím, že by dělal něco, co mu nepřísluší. 
(Například nesmí zpívat, pokud nemá v ruce červenou kartu.) 

Vychytaná rada: Během hry bedlivě sledujte, kdo se jak chová a co dělá. Můžete podle toho dobře odhadnout,  
jaké karty má v ruce. 
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Konec hry: 
Hráč, který jako první nasbírá pět karet různých barev, mezi nimiž není hnědá, vítězí. Hodí karty na stůl a zakřičí: „Mám vychytáno!“ 

Vítěz může mít v ruce víc karet než pět. Podmínkou ale je, aby bylo alespoň pět barev různých a nebyla mezi nimi hnědá. 

Vychytané doporučení: Můžete se před hrou dohodnout, že pokud někdo zapomene během hry udělat akci související s kartou, 
musí splnit jednoduchý úkol. Například oběhnout stůl. Nebo něco jiného.

Přejeme hodně zábavy při hře!
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VVychytané recepty ychytané recepty 

Česnekové houstičky Česnekové houstičky 
3 hrnky hladké mouky, 10 g sušeného droždí, 1 lžíce cukru, 1/4 lžičky soli , 1 hrnek 
vody, 3 lžíce slunečnicového oleje, 3 stroužky česneku, sušené provensálské byliny 

Mouku, droždí, cukr a sůl nasypte do mísy a zalijte hrnkem vody. Důkladně prohněťte, 
až vznikne hladké, nelepivé těsto, ze kterého nařežte osm bochánků. Ty vyskládejte 
na pečicím papírem vyložený plech a pomažte olejem. Vložte do předehřáté trouby 
a pečte na 180 °C dozlatova. Ještě horké houstičky potřete olejem smíchaným 
s rozetřeným nebo prolisovaným česnekem a provensálskými bylinkami. 

Čokomuffiny  Čokomuffiny  
280 g čoko-lískooříškového krému (malá sklenice), 2 vejce, 62 g hladké mouky 
(3 vrchovaté lžíce), sekané mandle na dozdobení 

Připravte si středně velkou mísu a všechny ingredience důkladně promíchejte. Hotové 
těsto navrstvěte do formiček a posypte mandlemi. Pečte na 180 °C po dobu 30 minut. 

Dýňová přesnídávka Dýňová přesnídávka 
1 kg dýně, 1 hrnek třtinového cukru, šťáva z jednoho pomeranče, šťáva z jednoho citronu, 
2 hrnky vody, 2 balení pudinku v prášku (jeden vanilkový a jeden citronový nebo banánový) 

Oloupanou a semen zbavenou dýni nastrouhejte nadrobno do kastrolu, podlijte vodou 
a zhruba 15 minut poduste na mírném ohni doměkka. Oba pudinkové prášky sesypte 
a rozmíchejte v troše vody.  Změklou dýni rozmělněte tyčovým mixérem, přilijte ve vodě 
rozmíchané pudinkové prášky a šťávu z pomeranče i citronu. Přisypte cukr a důkladně 
promíchejte. Vařte zhruba dvě minutky do zhoustnutí. Hotovou přesnídávkou naplňte 
sterilizované sklenice a zavíčkujte. 
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Grilované banány se zmrzlinou Grilované banány se zmrzlinou 
3 banány, skořicový cukr, nastrouhaná čokoláda, zmrzlina podle chuti 

Banány podélně rozkrojte a dejte je grilovat na mřížku slupkou nahoru 
na 2 minuty. Banány otočte a posypejte skořicovým cukrem. Grilujte 
několik minut do zhnědnutí slupky. Posypejte nastrouhanou čokoládou 
a servírujte se zmrzlinou. 

Domácí jogurt Domácí jogurt 
1 l plnotučného mléka, 1 kelímek bílého jogurtu se živou kulturou, sterilizované 
uzavíratelné sklenice 

Většinu mléka nalijte do hrnce, trochu mléka si nechte na rozmíchání jogurtu. 
Velkou sklenici naplňte zhruba do poloviny mlékem a přidejte celý kelímek jogurtu. 
Promíchejte a přelijte do hrnce ke zbývajícímu mléku. Postavte na plotnu a zahřejte 
na 40 °C.  Zahřátou směs přelijte do připravených sterilizovaných sklenic. Naplněné 
sklenice důkladně uzavřete a vložte na šest hodin pod peřinu.  

Hruškové vlnobití  Hruškové vlnobití  
3 vejce, 1 hrnek cukru, 3 lžíce kakaa, 1/2 lžíce skořice, 1/2 hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 
2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 2–3 hrnky hrušek pokrájených na 
kostičky, čokoládová poleva 

Vyšlehejte žloutky s cukrem, přidejte kakao, skořici, olej, mléko a mouku s práškem 
do pečiva.  Do hladkého těsta přidejte hrnek hrušek a sníh z bílků, zamíchejte 
a nalijte na vymazaný a moukou vysypaný plech.  Vrch těsta posypte jedním hrnkem 
hrušek a pečte v předehřáté troubě na 180 °C cca 30 minut. Po vychladnutí polijte 
čokoládovou polevou. 
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Jablíčkové lívanečky Jablíčkové lívanečky 
1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek nahrubo nastrouhaných jablek, 1 hrnek mléka, 1 lžička 
kypřicího prášku do pečiva, 2 vejce a na ozdobení skořice, moučkový cukr, rozpuštěné 
máslo, ovoce, zakysaná smetana 

Omytá jablka nastrouhejte nahrubo. Kypřicí prášek do pečiva smíchejte s moukou 
a přidejte ostatní suroviny. Dobře zamíchané těsto smažte dozlatova z obou stran. 

Levandulová zmrzlina Levandulová zmrzlina 
2 kelímky smetany na šlehání, 2 lžíce sušené levandule, 4 lžíce medu 

Med rozehřejte ve vodní lázni a přidejte do něj sušené květy levandule. Odstavte z ohně 
a nechte 30 minut louhovat. Slijte přes cedník. Pomocí ručního mixéru ušlehejte šlehačku 
a smíchejte ji opatrně s levandulovým medem. Připravenou směs vložte alespoň 
na 4 hodiny do mrazáku. 

Melounová limča Melounová limča 
¼ melounu, 1,5 l perlivé vody, 3 lžíce medu, šťáva z 1 citronu, led, 
máta na dozdobení  

Meloun zbavte semínek a nakrájejte na kostky. Přidejte šťávu z citronu a med. 
Důkladně rozmixujte. Přilejte vodu a zamíchejte. Servírujte s ledem a mátou. 

Pivní řízečky  Pivní řízečky  
kuřecí prsní řízky, plnotučné mléko, polohrubá mouka, vejce, pivo, strouhanka, sůl, pepř 

Jednotlivé řízky uprostřed podélně nařízněte a rozevřete. Rozklepejte je a poté osolte 
a opepřete. Mléko nalijte do mísy a do něj vložte řízky. Nechte je naložené aspoň hodinu. 
Mouku nasypejte do mísy. Vejce rozšlehejte s trochou piva. Připravte si strouhanku na 
obalování. Jakmile vyndáte řízky z mléka, obalte je nejprve v polohrubé mouce, poté 
ve vajíčku s pivem. To zopakujte ještě jednou. Poté, co jste řízky dvakrát obalili v mouce 
a vajíčku, dokončete jejich obalování ve strouhance. Takto připravené řízky usmažte na 
rozpáleném tuku dozlatova. 
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Pizza z pánvičky Pizza z pánvičky 
2 vejce, 4 lžíce zakysané smetany, 4 lžíce majonézy, 9 lžic hladké mouky, špetka soli, olej, 
mozzarella, rajčata, jarní cibulka 

Vejce rozklepněte do větší mísy a vidličkou je rozšlehejte. Přidejte zakysanou smetanu, 
majonézu a sůl. Nakonec pomalu a za stálého míchání přisypejte mouku. Vyšlehejte 
hladké těsto, které by mělo vystačit na dvě pizzy. Na pánvičku na rozehřátý olej nalijte 
polovinu těsta a přiklopte pokličkou. Mezitím si připravte oblohu – nakrájejte na plátky 
rajčata a mozzarellu, na kolečka nasekejte jarní cibulku. Oblohu vyskládejte na pizzu a na 
chvíli přiklopte poklicí. Hotovou pizzu vyndejte z pánvičky a můžete okamžitě podávat. 

Zdravá hravá svačinka Zdravá hravá svačinka 
různé druhy ovoce, párátka a špejle, potravinářské barvy v tubě 

Šťavnatého ježka uděláte tak, že do hrušky napícháte kuličky hroznového vína jako 
bodlinky a na špičku čumáku použijete malinu. Oči dokreslete pomocí potravinářské 
barvy. Želvu získáte tak, že rozkrojíte jablko napolovic. Vypouklá část jablka bude 
tvořit krunýř, který můžete dozdobit potravinářskou barvou. Na čtyři párátka napí-
chejte kuličky hroznového vína a použijte jako nohy. Jedna kulička bude symbolizo-
vat hlavu želvy. Housenka nabitá vitamíny vznikne tím, že na špejli napícháte kuličky 
hroznového vína, mezi které vždy vložíte kolečko banánu. Na jeden konec špejle 
dejte ostružinu a dokreslete obličej. 

Grilovací stolek z palety Grilovací stolek z palety 
dřevěná paleta, dřevěná prkna různých šířek, závitové tyče, kolečka, spojovací 
materiál (matky, podložky, šrouby, elkové profily), háčky, bruska, vrtačka 

Paletu i prkna důkladně očistěte a zbruste. V paletě provrtejte díru, kterou provléknete 
závitovou tyč. Závitovou tyč zkraťte na potřebnou délku a pomocí matek 
a podložek k ní připevněte kolečka. Dřevěná prkna zkraťte na potřebnou délku 
a částečně je využijte tak, že na paletě vznikne hluboká polička, částečně tak, 
že získáte odkládací plochu. Na závěr přišroubujte na paletu několik háčků, 
na které budete moct zavěsit obracecí kleště či utěrku. 

VVychytávky do dílnyychytávky do dílny
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Hmyzí hotel Hmyzí hotel 
4 stará prkna, polínka, otýpka klestí, klacíky, šišky, seno, suchý mech, bambusové tyčky, 
pletivo, šrouby, pila, vrtačka 

Prkna nijak neupravujte, nechte je zcela přírodní. Tři fošny přišroubujte kolmo k sobě. Čtvrté 
prkno nařežte na menší části, ze kterých vytvořte jednotlivá patra. Ta přišroubujte. V dolní 
části připevněte základnu, na které bude stavba dobře stát, a v horní části přišroubujte 
prkno, které bude sloužit jako střecha. Do dřevěných polínek navrtejte několik děr. 
Tím vytvoříte mini úly pro včelky a vosy samotářky. Nastrkejte je do jednotlivých pater. 
Hmyzí hotel postavte venku na vhodné místo a jednotlivá patra naplňte i dalším přírodním 
materiálem. Celý hotýlek je dobré potáhnout králičím pletivem, aby se z hotýlku pro hmyz 
nestala jídelna pro ptáky. 

Houpačka z palety Houpačka z palety 
dřevěná paleta, lana, šrouby a matky na upevnění lana, vodou ředitelná barva 
pro venkovní použití, štětec, vruty, pila, bruska, vrtačka 

Část palety budete potřebovat jako podsedák a část jako opěrku na záda. 
To, co máte k dispozici, přeměřte a případně seřízněte, abyste srovnali tvar. 
Dřevo začistěte a ze všech stran důkladně zbruste, aby při používání nehrozilo 
zadření třísky. Obě části houpačky spojte zezadu pomocí vrutů. V horní části 
opěradla a ve spodní části podsedáku (na obou stranách) vyvrtejte díry na 
provlečení závěsného lana. Houpačku natřete metodou suchého štětce, aby 
získala lehkou patinu.  Po zaschnutí provlékněte lana na obou stranách 
a důkladně upevněte pomocí matic a šroubů. Poté houpačku zavěste. 

Květináč z bot Květináč z bot 
cementové lepidlo na obklady, 2 kbelíky, staré boty, štěteček, pracovní rukavice, hrnkové 
květiny 

Cementové lepidlo rozmíchejte ve kbelíku na kaši řidší konzistence. Botu do této hmoty 
ponořte a chvíli nechte namočenou. Beton roztírejte po celé ploše a ze všech stran. Vyndejte 
a následně ponořte do téže hmoty, ovšem o něco hustší, kterou si rozmíchejte ve druhém 
kbelíku. Po druhé lázni dodělejte detaily pomocí štětečku. Nechte zatvrdnout. Do hotového 
květináče vložte hrnkovou květinu a můžete ho postavit na vyhlédnuté místo. 
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Pampelišková mast Pampelišková mast 
čerstvě natrhané květy pampelišky, rostlinný olej, včelařský vosk, sklenice, případně vonný 
éterický olej 

Čistou sklenici naplňte do tří čtvrtin pampeliškovými květy, které jste nechali přes noc vypotit 
na papírovém ubrousku.  Květy zalijte rostlinným olejem a nechte tři až pět dnů macerovat na 
teplém a slunném místě. Poté přeceďte do čisté sklenice. Ve vodní lázni nechte rozpustit hrst 
včelařského vosku a zhruba 1 dcl získaného pampeliškového oleje. Promíchejte a slijte do 
připravené nádoby. Můžete podle chuti přidat i pár kapek vonného oleje. Nechte ztuhnout 
a můžete začít používat. Mast má omlazující schopnosti, hojivé účinky pro ruce a uleví 
i bolavým kloubům a svalům. 

Regál na potraviny Regál na potraviny 
4 dřevěné bedýnky od ovoce, 4 dřevěné lišty, barva na dřevo, vruty, vrtačka 

Bedýnky očistěte a natřete barvou. Stejnou barvou natřete lišty. Rozmístěte vedle sebe 
naležato bedýnky podle délky lišt, které máte k dispozici. Nezapomeňte počítat s tím, že lišty 
budou tvořit i nožičky, na kterých bude polička stát. Všechny tedy musí být stejně dlouhé. 
Bedýnky připevněte pomocí vrutů k lištám a vyložte je papírem. Regál umístěte na vhodné 
místo a můžete jej hned naplnit! 

Vítací cedulka na dveře Vítací cedulka na dveře 
klacky, dřevěné prkno, pilka, smirkový papír, nalepovací oči, fix, šroubovací háčky na 
zavěšení, lepicí tavná pistole, akrylové barvy 

Staré dřevěné prkno seřízněte na požadovanou délku a očistěte a zbruste smirkovým 
papírem. Očistit a zbrousit můžete i klacíky. Na zadní stranu prkna nalepte pomocí 
lepicí tavné pistolky klacíky, a to tak, aby nahoru směřovala ta část větvičky, která nám 
připomíná hlavičku panáčka. Na klacíky zezadu přišroubujte ručně dva háčky na za-
věšení. Zepředu nalepte na klacíky oči a domalujte veselé obličeje. Na cedulku napište 
požadovaný text, třeba úplně jednoduše „Vítejte“. 
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ZvonkohraZvonkohra  
plechová konvice na vaření (nebo hrnec), 3 staré jídelní lžíce, 3 kusy cingrlátek 
z lustru, řetízek, kroužek, vázací drát, kolíčky, kleště, vrtačka 

Na rukojeti lžic vyvrtejte díry. Šest děr vyvrtejte ve dně konvice a dále v horní 
části okraje konvice tři rovnoměrně rozmístěné díry kvůli zavěšení. Pomocí 
vázacího drátu připevněte ke lžicím a ozdobným závěsům na lustr řetízek. 
Řetízky s přívěsky protáhněte spodem vyvrtanými dírami ve dně konvice 
a pomocí kolíků, které k řetízkům také přidrátujete, je zajistíte, aby nepropadá-
valy. Tři stejně dlouhé řetízky protáhněte všemi horními dírkami a spojte je do 
závěsného kroužku. Na závěr vložte do konvice hrnkovou květinu a celou 
tu krásu můžete zavěsit na určené místo. 

  

Čarodějnický klobouček  Čarodějnický klobouček  
špičatý papírový party klobouček, jednorázový velký papírový talíř, podzimní a halloweenské 
dekorace, černé a oranžové stužky, černá barva, štětec, lepicí tavná pistole, nůžky 

Velký papírový talíř položte dnem vzhůru. Do jeho středu umístěte klobouček a obkreslete ho. V místech, kde jste vedli linku, 
naneste lepidlo a klobouček přilepte. Po zaschnutí klobouk i s krempou natřete černou akrylovou barvou. Na závěr přidejte ozdoby. 

Dárek pro maminku Dárek pro maminku 
karton vystřižený do tvaru většího kruhu, kartonová rulička od papírových kuchyňských 
utěrek, 6 malých ručníků, 6 středně velkých ručníků, 18 utěrek, gumičky, 
3 široké ozdobné stužky či krajky, drobné dárky na dozdobení (kosmetika, vařečky, 
vonné pytlíky apod.)  

Kruh z kartonu použijte jako pevné dno dortu. Do jeho středu dejte kartonovou ruličku, 
po jejímž obvodu vyskládejte ručníky a utěrky stočené do úhledných, stejně velkých 
ruliček. Textil složte vždy do co nejmenší ruličky, kterou následně zajistěte gumičkou. 
První patro dortu bude mít největší průměr a bude tvořeno 12 utěrkami a 6 malými 
ručníky. Druhé patro bude tvořit 6 ručníků střední velikosti. Třetí patro bude tvořeno 
6 utěrkami.  Celé patro vždy ještě zajistěte jednou velkou gumičkou, aby drželo 
pohromadě. Přes ni obvážete širokou ozdobnou stužku či krajku. 
Do ruliček napíchejte drobné dárečky. 

VVychytávky pro dětiychytávky pro děti
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Dárek pro tatínka Dárek pro tatínka 
staré prkno, staré nářadí, drátek, závěsná očka, barva, vrtačka, dekorativní jutová mašle 

Staré dřevěné prkno očistěte a zbruste. Promyslete si rozmístění nástrojů, které k prknu 
připevníte podobně, jako bývají zajištěny dětské kutilské sady v krabicích, tedy pomocí 
utaženého drátku. Do prkna navrtejte dírky, kterými provléknete drátky. Zespodu točivými 
pohyby každý drátek utáhněte. Zezadu přivrtejte na prkno závěsná očka, aby bylo za co 
vzpomínkové tablo pověsit na zeď. Barvou v tubě napište na prkno milý vzkaz. Na závěr 
ozdobte mašlí. 

Domácí křídy Domácí křídy 
kartonová rulička od toaletního papíru (nebo od kuchyňské utěrky), sádra, temperové 
barvy, pečicí papír, papírová lepicí páska 

V míse rozdělejte sádru s vodou a vymíchejte do konzistence husté kaše, kterou obarvíte 
temperovou barvou. Kartonovou ruličku vyložte pečicím papírem a zespodu zalepte 
papírovou lepicí páskou. Do ruličky, která slouží jako forma, nalijte obarvenou sádrovou 
kašičku a nechte ji do druhého dne vyschnout a ztuhnout. Následující den vyndejte křídu 
z papírové formy a můžete se pustit do malování! 

Hračka pro psa Hračka pro psa 
fleecová látka (ze staré deky nebo mikiny), nůžky 

Z netřepivé látky nastříhejte čtyři dlouhé pruhy o šířce 15 cm, nejlépe různo-
barevné. Připravte si tři menší pruhy na zafixování. Všechny pruhy vezměte 
dohromady a důkladně natáhněte. Jeden konec pruhů pevně svažte menším 
proužkem zhruba ve vzdálenosti 30 cm od okraje. Čtyři dlouhé pruhy rozdělte 
do všech čtyř stran a začněte je proplétat. Pravý přední přesuňte horem ob 
jeden dozadu, pravý zadní pak obdobně dopředu tak, aby oba pruhy vytvořily 
pomyslná očka. Těmi pak horem provlékněte protilehlé pruhy. Při pletení se 
tvoří čtyřhranné pletence. Takto postupujte stále dál, na konci si nechte třicet 
centimetrů volných, nezapletených. Upletený cop ohněte, vznikne vám ucho. 
Přečnívajících osm nezapletených pruhů svažte druhým proužkem a poté do-
pleťte do konce. Na konec ještě jednou pevně svažte menším proužkem. Díky 
silnému materiálu bude hračka skutečně bytelné přetahovadlo, které bude 
sloužit jak k rozvoji fyzické kondice psa, tak k vybití jeho nadbytečné 
energie. 
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Jmenovky k bylinkám Jmenovky k bylinkám 
klacíky, nůž, popisovací fix 

Klacíky, které získáte kupříkladu při průklestu ovocných stromů na zahradě, nařežte na zhruba 
stejnou délku, cca 20 cm. Z jedné strany seřízněte kůru tak, aby vzniklo místo na popisek. 
Z druhé strany seřízněte do špičky, aby se dala jmenovka dobře zapíchnout. Fixem napište 
název rostliny. 

Klíčenka z korkové zátky Klíčenka z korkové zátky 
korková zátka, kroužek se šroubovacím očkem, barvy, bezbarvý lak 

Korkový špunt natřete vodovými barvami podle toho, jaké se vám líbí. Nechte zaschnout. 
Poté přidělejte ke korku kroužek se šroubovacím očkem. Přestříkejte bezbarvým lakem a je hotovo! 

Kufřík na výtvarné potřeby Kufřík na výtvarné potřeby 
krabice od bot s výklopným víkem, obyčejný balicí papír, 2 staré kožené pásky, nůžky, 
pravítko, tužka, lepidlo, štětec, lepicí tavná pistole 

Krabici položte na rozložený balicí papír tak, abyste ji mohli ze všech stran zabalit 
i s přesahem dovnitř. Pak ji obkreslete obyčejnou tužkou a v těchto místech natřete 
lepidlem a připevněte. Vystřihněte balicí papír na velikost krabice s otevřeným víkem 
i s již zmiňovanými přesahy. Papír potřete lepidlem a nalepte. Pásky připevněte pomocí 
lepicí tavné pistolky. Kousek pásku použijte jako madlo kufříku. 

Kornout na dobroty Kornout na dobroty 
barevná papírová čtvrtka, kus ozdobné látky (např. organza), barevné stuhy, různé ozdoby 
(knoflíky, korálky, bambulky, nálepky aj.), lepicí tavná pistole, pravítko, tužka, nůžky 

Vyměřte si na čtvrtce čtvrtkruh a vystřihněte. Základní konstrukce kornoutu vypadá, jako 
byste rýsovali jehlan, tedy kruhovou výseč. Z látky vystřihněte širší pruh, který nalepte 
z vnitřní strany kornoutu na okraj čtvrtkruhu. Stočte do tvaru kornoutu a slepte ve švu.  
Vnější stranu kornoutu ozdobte podle svých představ. 

Kornout naplňte dobrotami a látku nahoře ozdobně svažte stužkou, aby se obsah 
kornoutu nerozsypal. 
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Šanony Šanony 
krabice od cereálií, balicí papír, samolepky či jiné ozdůbky, lepidlo, nůžky, pravítko, 
tužka 

Podle pravítka nakreslete na krabice tužkou požadovaný tvar šanonu a vystřihněte. 
Nastřihejte balicí papír, krabici obalte a přilepte lepidlem. Ozdobte samolepkami, 
papírovými mašlemi či pruhy ze zbytků ozdobných papírů, abyste jednotlivé šanony 
odlišili. 

Sova ze šišky Sova ze šišky 
šišky, nalepovací oči, různobarevné filcové látky, chlupatý drátek, tužka, 
nůžky, lepicí tavná pistole 

Na látku si tužkou předkreslete tvar křídel, která budou odpovídat 
velikosti šišky. Dále obličej, zobák a ouška. Vystřihněte a nalepte na 
šišku.  Obličejovou část doplňte samolepícíma očima, drápky vyrobte 
z chlupatého drátku. 

Tabule na kreslení Tabule na kreslení 
dřevěné dveře od staré skříně, dřevěná prkna, plechové krabice, panty, 
spojovací materiál, očka, řetízky, barva na dřevo, tabulová barva, štětce, 
bruska, pila, papírová lepicí páska 

Z dřevěných prken vyrobte vzpěru pro tabuli. Naměřte výšku a šířku skříňo-
vých dveří – budoucí tabule – a podle získaných rozměrů nařežte prkna, která 
sešroubujte. Vše zbruste a natřete ochrannou barvou. Dveře a vzpěru spojte 
pomocí pantů, které přišroubujte v jejich horní části. Na dveře i vzpěru 
připevněte ve střední části také očka, do kterých navlékněte řetízek, díky 
němuž bude tabule hezky stát, ale nerozjede se. Na přední stranu tabule 
připevněte dvě staré plechové krabičky. Jednu na křídy, druhou na houbu. 
Přední stranu dveří natřete černou tabulovou barvou. Okraje oblepte 
papírovou lepicí páskou, abyste barvu nepřetáhli. 
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