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NETRADI NÍ VÁNO NÍ STROME EK

Váno n  vyzdobený byt budeme mít ur it  všichni, ale spole n  si m žeme vyzdobit i klubovnu. 
Vyrobíme si záv sné váno ní strome ky z papíru. Budou mít tu výhodu, že neopadají, a po Vánocích, až budeme 
uklízet výzdobu, nebudeme „zápasit“ s opadaným jehli ím.

Motivace:

Kopírovací papír, tužka, karton, n žky, ervený, zelený a žlutý polokarton, pravítko, ervená bavlnka, 
univerzální lepidlo, ty ka (50 cm dlouhá, pr m r 8 mm, u malých strome k  m žeme použít špejli). 

K tomuto metodickému listu je k dispozici jeden pracovní list.

Pot eby:

Netradi ní váno ní strome ek

Tento mobilní výrobek, zav šený v místnosti nebo v okn , je krásnou 
váno ní ozdobou. Vyst ihnout jednotlivé tvary není až tak moc obtížné, 
trochu více pé e musíme v novat jejich upevn ní.

Pracovní list obsahuje šablony obrázk , ale d ti si mohou nakreslit 
i jiné tvary. Dbáme ovšem na pravidlo, že mén  je více, a to jak v použití 
barev, tak v množství tvar .

Vybereme tedy ty nejvhodn jší tvary, p ekreslíme na kousek kartonu 
a vyst ihneme šablony. Je dobré, máme-li šablony v dostate ném 
množství pro d ti p ipraveny p edem. Ty pak používají postupn  
všechny d ti k další práci.

Práci d tem usnadní, budou-li mít p ed o ima bu to velký obrázek 
 nálního výrobku nebo p ímo hotový výrobek p ipravený vedoucím. 

Usnadní to po ítání a rozmíst ní tvar .

Každý motiv musíme vyst ihnout dvojmo, abychom mezi oba díly mohli 
vlepit zav šovací nit. Na archu barevného polokartonu proto p ehneme 
asi 7 cm široký pásek. Na takto zdvojený papír podle šablony obkreslí 
d ti jednotlivé motivy vždy tak, aby se jedním postranním cípkem 
dotýkaly p ehybu. Takto si obkreslíme 6 obrázk  jednoho tvaru, 
11 jiných a 8 ješt  dalšího druhu.

Tvary pak d ti vyst ihují — pozor! — v cípku musíme nechat ob  vrstvy 
papíru spojené (tento p ídavek pozd ji odst ihneme). Tvary (stále 
spojené) si podle obrázku rozložíme na pracovní plochu tak, aby vytvá ely váno ní strome ek. 

Na zav šení budeme pot ebovat sedm asi 1,2 m dlouhých nití p eložených nadvakrát. Nit, vždy smy kou nahoru 
opatrn  vložíme dovnit  rozev ených tvar  se azených do svislé ady a zakápneme opatrn  lepidlem. Potom pot eme 
slabou vrstvou lepidla celou  gurku, ob  vrstvy papíru slepíme dohromady a odst ihneme spojený cípek. A už máme 
skoro vyhráno, práce s nití a lepidlem bude asi nejnáro n jší ástí výroby.

Na ty ku se nám budou nit  nejlépe zav šovat, když ji položíme p es op radla dvou židlí. Nit  s nalepenými  gurkami 
navlékneme na ty ku, uspo ádáme je do pravidelných rozestup  a p ipevníme kousí kem lepicí pásky nebo kapi kou 
lepidla.

Na konce h lky p ipevníme nit  nebo tenký provázek na zav šení. Má-li se mobilní strome ek otá et, musíme nit  
uprost ed spojit a upevnit ke stropu.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

U í se pracovat s r znými materiály, vyrábí z nich p edm ty, které následn  využije v dalších 
innostech. U í se spolupráci s ostatními leny oddílu, podává co nejlepší výkon a tím p ispívá k dobrému výsledku 

spole né práce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30–60 minut

as realizace

90–120 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

advent

Po et ú astník

5–20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Krom  velkého strome ku, který d ti d lají spole n , m žeme zvolit i variantu, kdy si d ti d lají vlastní malé 
strome ky, kterými si váno n  vyzdobí své okno doma. Tady pak nepot ebujeme tolik asu, protože vyst ihování 
menších tvar  je pro d ti jednodušší.

A klubovna nebo pokojí ek dít te doma už jsou vyzdobeny k Vánoc m. 

S výrobky se m žeme p ihlásit do sout že rukod lných inností Pionýrského Sedmikvítku. 

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

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.

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


