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VÁNO NÍ DEKORACE

Chceš dát mamince nebo kamarádce krásné p ání? Cht l bys mít pokoj p kn  váno n  vyzdobený?Motivace:

Mech, v tvi ka, lepidlo na d evo, karton, kv tiná , kamínky k dekoraci, sušený mech, tavicí pistole, 
jednobarevné váno ní ozdoby, lesklé kontury, barevné papíry, n žky, stuha, silný drát, chvojí, tenký vázací drát, 
váno ní sv týlka – malé balení cca 20 sví ek, polystyrenové koule, disperzní lepidlo, písek, akrylové barvy, houbi ku 
na nádobí, št tec, krej ovské špendlíky, stužky, krajky.

K tomuto listu pat í pracovní list U20A, kam si každé dít  napíše výrobek, který mu byl n ím blízký, který se mu d lal 
dob e nebo který rád n komu v noval a ud lal tím radost.

Pot eby:

Mechový strome ek – jednoduchá technika, kterou zvládnou všechny v kové kategorie.

Z kartonu si vyst ihn te trojúhelník a to v takové velikosti, jak velký chcete mít stromek. Použijte pevn jší karton. 
Na karton naneste lepidlo na d evo. Rozet ete jej a p ikládejte um lý mech. Samoz ejm  by šel mech nalepit i taveným 
lepidlem, ale pozor – p i p itla ování mechu hrozí popálení prst . Stejným zp sobem p ilepte mech i na druhou stranu. 
D ev nou ty ku (kmen stromku) p ilepte ke kartonu tavicí pistolí (kmen by m l zasahovat do cca t etiny kartonu, aby 
byl stromek dost pevný). I p es kmen p elepte mech.

Mech ješt  p ipevn te pomocí m d ného drátku. Poté p ilepte tavicí pistolí ozdobné korálky.

Stromek zasa te do kv tiná e, který vyložte šedou aranžovací hmotou a vršek zakryjte (mechem, kamínky apod.) a je 
hotovo…

Technika je p evzata ze stránek www.brydova.cz, kde jsou k technice i postupy obrázkové.

Váno ní ozdoby – op t m že vyráb t každý od 6. až do 9. t ídy.

Malovat m žete na lesklé i matné ozdoby. Na malování si p ipravte t pytivé kontury nebo lakové  xy. Pro malování 
t pytivými konturami, které schnou déle, je dobré si ozdoby položit do n jakého stojánku – t eba stojánku na vají ka 
nebo na sví ku.

Postupn  malujte, nechejte zaschnout, oto te a zase pomalujte další ást. 
Malovat m žete jak na plastové, tak na sklen né váno ní ozdoby.
Do erstv  nanesené t pytivé kontury m žete vložit i r zné korálky, t pytivé ozdoby apod.
Lze domalovat i již hotový vzor na ozdob  a rozjasnit tak p vodní vzor.

Váno ní girlanda – práce pro d ti z 8. t íd.

Na základ dekorace si p ipravte siln jší drát – t eba jednorázové ramínko z istírny.
Pomocí vázacího drátu p imotávejte na základní drát kousky chvojí – asi tak, jako když d láte v ne ek z pampelišek, 
jen místo stonkem omotáváte drátkem.
P iložte k omotané konstrukci váno ní sv týlka (v tomto p ípad  dvacet kulatých žárovi ek) a p id lejte je 
ke konstrukci rovnom rn  op t vázacím drátem.
Další ada budou op t v tvi ky, které by m ly schovat kabely od žárovi ek.
Takto vypadá základní korpus další dozdobení je jen na vás.
Nap íklad m žete nast ihat tvere ky z krepového papíru. Jejich velikost cca 10×10 cm.
Vždy dva p iložte k sob , složte na tvrtinu a r žek v p ekladu ust ihn te. Vznikne vám tak otvor na nasazení na
žárovku. tvere ky si dejte tak, aby se nep ekrývaly, druhý by m l být pooto ený o 30°)
Nasa te na žárovku (nemusíte mít strach, tahle sv télka nežhaví), namuchlejte kolem žárovky a p id lejte kouskem 
drátku. Dozdobte tavnou pistolí dalšími dekoracemi. 
Celé dílo m žete dát k n jaké kv tin  na okn .

Technika je p evzatá ze stránek www.brydova.cz, kde najdete op t i fotogra  cký postup.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, k u ení, ob anská.

D ti se nau í vnímat výklad vedoucího, seznámí se starými váno ními zvyky, nau í se vyráb t 
r zné techniky váno ních dekorací.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

45 minut

Prostor

uvnit

Ro ní období

adventní

Po et ú astník

15

V ková kategorie

12–14 let
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Malý váno ní strome ek z chvojí – technika pro všechny v kové kategorie.

Strome ek, který vytvo íme z p írodního materiálu, proto již od samého za átku práce m žeme po ítat s tím, že jej 
budeme zalévat a udržíme ho tak déle erstvý. Potom vybereme vhodný kv tiná , do n hož dáme zelenou aranžovací 
hmotu, která nasákne a udrží vodu. Do hmoty napíchejte v tve, snažte se zaplnit celou plochu kv tiná e.

Zeleným aranžovacím drátem stáhn te v tve kolem dokola. Díky stažení drátem vytvarujete z v tví tvar strome ku. 
Poté tavnicí pistolí p id lejte libovolné dekorace a máte hotovo…

Špi ku strome ku m žete nechat rovn , ale lze ji díky tomu, že je celý stromek stažený drátem, ohnout laškovn  
nastranu... a na špi ku zav sit t eba hv zdi ku.

Papír

Nejjednodušší a nejlevn jší materiál je papír a proto mnoho r zných technik je z papíru.
Nej ast ji používaná jsou papírová p ání, vizitky na sváte ní st l nebo jmenovky na dáre ky.

Velmi p kné jsou vyst ihovánky z oby ejného bílého kancelá ského papíru, kdy šablonku stáhnete z internetu a jen 
malými n žkami opatrn  vyst ihujete jednotlivé dílky. Takto si m žete sami vybrat jestli dáte d tem motiv jednoduchý 
nebo velmi složitý.

www.i-creative.cz/category/vanoce/
www.domaci-napady.cz/

P ání – strome ek trochu jinak

Nejd íve si vyst ihneme pot ebný formát na p ání.
Poté si za neme skládat stuhu do tvaru strome ku, který nakonec p ilepíme k papíru. Pro snadn jší práci použijte 
stuhu, která má po bocích drátky. Za ínáme odspodu zprava doleva.
Dozdobíme jej ješt  hv zdou a dárkem, který m žeme vyst ihnout z balicího papíru nebo nakreslit glitry v lepidle.

Obrázkový postup najdete na www.domaci-napady.cz/category/vanocni-napady-motivy/vanocni-prani/.

Enkaustické p ání

Postupujeme stejn  jako u enkaustiky, jen zvolíme tvar hv zdy, kterou enkausticky vymalujeme a nalepíme na tvrtku. 
Okraje hv zdy obtáhneme pomocí enkaustického pera nap . zlatou nebo st íbrnou barvou nebo glitrovým lepidlem. 
P ání je hotové a velmi p sobivé.

P ání se strome ky 

Ze tvrtky u ízneme karti ku velikosti pohlednice. Ze zeleného, st íbrného a erného papíru vyst ihneme váno ní 
strome ky. Nejlépe se d lají tak, že vezmeme papír, p ehneme jej nap l a vyst ihujeme pouze p lku strome ku 
dvojmo a po rozložení získáte stromek celý.

Na tvrtku, asi jeden centimetr od levého okraje nalepíme tverec z šedého papíru a p es n j nalepíme postupn  
strome ky. Stromky lepíme vždy až po zaschnutí p edchozího. B hem lepení si pomáhejte suchým had íkem. Lehce 
jím vytla íte všechny vzduchové bubliny, které by vám po zaschnutí vytvá ely varhánky. 

P ání se sn hovou vlo kou

Z papíru vyst ihn te kruh o pr m ru asi 8 cm. Kruh p es st ed t ikrát p eložíte, ímž ho rozd líte na osminy. Na vrchní 
osminu nakreslete vzor. Ten pak vyst ihnete, nebo vy íznete ezákem. Vlo ku rozložíte a vyhladíte p ehyby. 

Ze tvrtky si vy íznete p ání. Z erveného banánového papíru si vytrhejte obdélník o trochu menší, než je vy íznutá 
tvrtka. P edem si ho jemn  p edkreslete tužkou. Díky tomu, že obdélník trháte a nest iháte, vytvo í se jemn  „chlupaté“ 

okraje. P ilepte papír na tvrtku a suchým plochým št tcem okraje upravte. Po zaschnutí p ilepte na ervenou plochu 
vyst iženou vlo ku. Pe liv  ji had íkem vyrovnejte. 
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Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát 

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

Vždy se dá vybrat technika, kterou mohou d ti zvládnout.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

P ání s hv zdou

Na tvrtku nalepte postupn  obdélník z šedého papíru a z p írodního krémového papíru. Obdélníky vyst ihn te asi 
o 2 cm užší, než je p ání ko. Z stane vám tak navrchu a vespodu bílý pruh. Doplníte hv zdami vyst iženými stejným 
zp sobem, jako jste st íhali sn hovou vlo ku. Nejprve nalepte v tší ernou a na ní menší zlatou hv zdu. Nebojte se 
barevn  experimentovat. M žete vytvo it více p ání se stejným motivem a obm ovat pouze barvy. Pokaždé to bude 
jiné.

Korálkové zápichy – hv zdy

Tuto techniku vytvá íme stejn , jako jsme si již ukázali v technice korálky, jen výslednou hv zdu nezav síme na stromek, 
ale namotáme drátek na špejli a máme p kný dekora ní zápich.

Pískované váno ní koule

Polystyrenovou kouli na jedné polovin  nat ete lepidlem. 

Do mísy dáte p esátý písek a pomocí kuchy ské lžíce jím posypete nat enou plochu koule. P ebyte ný písek lehce 
oklepete a kouli dáte usušit. Poté opakujete celý postup na druhé polovin  koule. Dob e zaschlou kouli celou p et ete 
lepidlem, které ale v pom ru 1 : 1 z edíte vodou. Po zaschnutí lepidla nat ete kouli akrylovými barvami. Op t dejte 
dob e usušit.

Houbi kou namo enou ve zlaté akrylové barv  vytvá íte jemné otisky po celém povrchu koule. Pracujte lehce, aby 
zlato z stalo jen na vrcholcích pískových zrn a nezakrylo spodní barvu. 

Pomocí špendlík  p ichytíte ke kouli stužky. Stužky a krajky obtá íte kolem koule tak, aby se navrchu a vespodu 
ozdoby k ížily. Vše pevn  p išpendlíte. 

Na záv r p ipevníte na vrcholek koule š rku na zav šení.  

Velmi p kné internetové stránky, kde najdete mnoho nápad  jsou:
www.chovatelka.cz
www.chovatelka.cz
www.domaci-napady.cz/nezarazene/vyrabime-vanocni-ozdoby
a jist  najdete i mnoho dalších. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, Pomoc, Pam , P ekonání.
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