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as p ípravy

15 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

zima (Advent)

Po et ú astník

neomezeno

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

VÁNO NÍ SV TÝLKA

K Vánoc m se váže spousta zvyk , mezi n  pat í i zvyk sváte n  vyzdobit byt, pokoj, tak pro  ne 
i naši klubovnu? Ostatn  n které ozdoby si pak m žeme odnést dom . Nau íme se vyráb t jednoduché váno ní 
svícny, které mohou ozdobit i št drove erní st l.

Motivace:

P kné ervené jablko, kousek plastelíny, stuha – lépe mašle s pam ovým drátkem, váno ní sví ka, 
slam nky, v tvi ky buksusu, smr ku nebo jedle, n žky. Sko ápky z vlašských o ech , plastelína, kousky buksusu, 
smrku, slam nky a další drobné suché kv ty, úzká stužka, dortová sví ka, n žky. K tomuto metodickému listu není 
k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Na sch zce samoz ejm  nejd íve navodíme 
správnou p edváno ní atmosféru, hrajeme i zpíváme si koledy, 
povídáme si o tom, jaké kdo zná váno ní tradice a zvyky, o tom, 
kdo už má p ipraveny dárky, plánujeme naši váno ní oddílovou 
sch zku a pak už se pustíme do výroby váno ních svícn . 
N které v ci pot ebné k výrob  si d ti p inesou samy (jablí ko, 
váno ní sví ka), jiné zajistí vedoucí (plastelína, slam nky, 
v tvi ky, stuha).

Jablí kový svícen:

Vezmeme jablko st ední velikosti, které vyleštíme a po obvod  
p evážeme jednobarevnou, nejlépe ervenou stuhou. Jablko 
postavíme „na stopku“ a na horní ást p ilepíme kuli ku 
plastelíny. Do plastelíny zapíchneme váno ní sví ku. Protože se 
tímto zp sobem jablko nepoškodí, nehnije a vydrží jako ozdoba 
stolu celé vánoce i novoro ní svátky. 

Protože výroba jablí kového svícnu nám mnoho asu nezabere, 
mohou se ti šikovn jší pustit ješt  do druhého svícnu. Na ten si 
d ti p inesou nejspíš jen sví ku, ostatní pot eby zajistí stejn  
jako v p edchozím p ípad  vedoucí.

O íškový svícen

Sko ápku vyplníme plastelínou, do které zapíchneme malou 
2—3 cm dlouhou dortovou sví ku a malé kousky v tvi ek, 
slam nku nebo malou mod ínovou šišku. Doplníme zapíchnutím 
mašli ky na drátku. Použijeme-li mašli s pam ovým drátkem, 
zato íme pak konce mašle p es tužku a na mašli nám z stane 
p kná spirála. Svícen m žeme obm nit p ilepením další 
sko ápky (pomocí plastelíny) jako stojánku. Místo mezi 
sko ápkami p ekryjeme mašli kou. Nemáme–li k dispozici 
o echové sko ápky, m žeme použít místo nich mali ké 
keramické kv tiná ky.

Po dokon ení práce si d ti dají svícny do krabi ky tak, aby je 
bezpe n  odnesly dom , a dáme se spole n  do úklidu klubovny.

Po uklizení zbytk  p írodnin, plastelíny a dalších pot eb k výrob  
si m žeme ješt  zahrát n jakou pohybovou hru.

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, pracovní.

Vyrábí drobné ozdobné váno ní p edm ty p írodních a dekora ních materiál .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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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.

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


