Táborové výrobky

Vyrábění těchhle barevných květinek si určitě všichni
moc moc užijete. Vyrobím je pro mamku i pro obě
babičky. Jak se na ně podívám, hned mi připomenou
zahrádku slečny Kláry a začne se mi stýskat.

Budeš potřebovat:

• 4 papírové ubrous
ky (nebo
krepový papír) různ
ých barev
velké 50 × 65 cm
• plastové víčko o pr
ůměru 8 cm
• tužka
• nůžky
• 2 svorky na papír
• čističe dýmek
• vázu
• stužku
• parfém, voňavku
nebo
osvěžovač vzduch
u

1. Přehni ubrousek pětkrát napůl. Napřed přehni
horní stranu ke spodní a pak skládej levou
k pravé.
2. Obkresli na ubrousek plastové víčko.
3. Poskládaný ubrousek drž v jedné ruce.
Do druhé si vezmi nůžky a vystřihni kolečko.
4. Polož na sebe pět nebo šest koleček a sepni je
ze stran kancelářskými sponkami. Prostředkem
protáhni čistič dýmky. Pak je ohni nazpátek
a protáhni je kolečky znovu. Udělej to, jako bys
šila jehlou, napřed dovnitř a pak ven.
5. Zakruť krátký konec čističe okolo dlouhého co
nejblíž u koleček. To je udrží pevně pohromadě.
Sundej sponky na papír.

6. Teď budeme vyrábět okvětní plátky. Podrž
čistič těsně pod kolečky. Uchop nejvrchnější
kolečko a trošku ho zmuchlej, aby trčelo
nahoru.
7. Stejně pomačkej další kolečko a další a další,
abys vyrobila víc okvětních plátků. Navlň
všechna kolečka tak, aby připomínala okvětní
plátky. Jestli chceš mít květinek víc, opakuj celý
postup znovu.
8. Postav květinky do vázy a ozdob kytici pěknou
mašlí ze stužky.
9. Navoň květinky oblíbeným parfémem nebo
voňavkou.
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Růžová sada na dámu je prostě božská. Všichni přece víte, jak miluju růžovou. A druhé hrací
kameny udělám stříbrné. Ráda hraju dámu a ještě radši vyhrávám!

Budeš potřebovat:

bo
• čtverec kartonu ne
cm
lepenky velký 32 × 32
• pravítko
• tužku
• nůžky

filcu
• čtverec fialového
velký 32 × 32 cm
• lepicí tyčinku
ek
• 24 plastových víč
jů
od nápo
• bílé lepidlo
• třpytky

1. Vezmi pravítko a tužku a namaluj na karton šachovnici. Mělo by na ní být 8 řad a 8 sloupců.
Každý čtvereček by měl být velký přesně 4 × 4 cm.
2. Namaluj na ﬁlc čtvereček 4 × 4 cm a vystřihni ho. Vyrob celkem 32 čtverečků.
3. Natři lepidlem čtvereček v rohu šachovnice. Nalep na něj ﬁlcový čtvereček.
4. Nalep vedle další ﬁlcový čtvereček tak, aby se dotýkaly jenom růžkem. Podobně polep zbytek
šachovnice.
5. Z plastových víček od nápojů vyrob hrací kameny. Budeš potřebovat dvě sady o 12 kusech. Natři
vršek víčka lepidlem a posyp ho třpytkami. Každá sada musí mít odlišnou barvu. Nech lepidlo
zaschnout.
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Na Motýlím táboře si poletujeme jako motýlci! Vyrobila jsem motýlka,
kterého si můžu postavit na parapet. Vždycky si pak vzpomenu
na Motýlí tábor. A motýlek se dokonce líbí i Šeredovi!

at:
Budeš potřebovvu
y na ká
• papírové filtr
ky
• papírové utěr
• vodovky
• štětec
• vodu
• pravítko
• čističe dýmek
něco navíc:
mínky
• samolepicí ka

1. Na kuchyňské utěrce rozlož kávový ﬁltr.
2. Pomaluj kávový ﬁltr barvami, které máš ráda.
Jestli chceš, aby se barvy slévaly, potři ﬁltr
mokrým štětcem a pak nanášej barvy.
3. Když barvy zaschnou, poskládej ﬁltr jako
harmoniku. Začni na jedné straně a přelož
ﬁltr asi 2 cm od okraje. Pak ﬁltr přelož o 2 cm
dál v opačném směru. A tak dále, až bude
vypadat jako harmonika.

4. Přehni čistič v polovině a v ohybu několikrát
zakruť. To bude motýlkovo tělíčko.
5. Poskládaný ﬁltr vsuň do vidličky čističe
v místě, kde se rozdvojuje. Zakruť čistič
párkrát okolo ﬁltru.
6. Roztáhni ﬁltr, aby motýlek pěkně roztáhl
křidélka, a zakruť konce čističe jako tykadla.
Něco navíc: Na tělíčko a špičky tykadel nalep
samolepicí kamínky.
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Vyrob si tohle parádní přáníčko a pošli ho tomu, koho máš ráda. Já ho pošlu
svému čtyřnohému kamarádovi! Uhodli jste, dostane ho Šereda.
P. S. Nezapomeň jedno poslat taky mamce.

Budeš potřebovat:

• prázdné přá
n

• pravítko

íčko a obálku

• tenké fixy
• 2 kousky různ
ě barevného
kartonu
• nůžky
• lepicí tyčinku

• bílé lepidlo
nebo lepicí
pásku

1. Vezmi ﬁx a pravítko a na vnější straně
přáníčka namaluj rámeček. Ozdob ho ﬁxy.

křidélka tak, aby se při zavírání skládala
obráceně než kartička.

2. Z kartonu vystřihni obdélník, který je o asi
1,5 cm menší než vnitřek přáníčka. Přehni ho
napůl jako přáníčko.

4. Vystřihni z kartonu měsíc a srdíčko. Napřed
vystřihni kolečka o průměru 8 cm a z nich
vystřihni oba tvary.

3. Vyrob do přáníčka vyskakovací štítek. Vezmi
menší kartonový obdélník a od boku odměř
2,5 cm. Udělej značku a na tomto místě
střihni do kartičky nůžkami 2,5 cm hluboko
od přehybu. Pak střihni ještě jednou 2,5 cm
od prvního střihu. Totéž udělej na druhé
straně kartičky. Pak kartičku rozlož a protlač

5. Lepicí tyčinkou nalep kartičku do přáníčka. Pak
do přáníčka ke spodní hraně tenkým ﬁxem
napiš něco hezkého.
6. Bílým lepidlem nebo lepicí páskou přilep
na křidélka měsíc a srdíčko.
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V téhle korunce se budeš cítit jako členka královské rodiny. Mně se
moc líbí korunka dozdobená stříbrnými třpytkami. Až korunku vyrobíš,
nasaď si ji, postav se před zrcadlo a trénuj mávání královny krásy!

t:
Budeš potřleepbidolova
, •
• těstoviny
ve spreji
které
vypadají • třpytky
jako
• čelenku
kolečka
• krabičku
od vozu
u
• papírové • tavno
k
in
tyč u
utěrky

1. Rozlož na kuchyňské utěrky deset těstovinových koleček. Postříkej je lepidlem a posyp
třpytkami. Nech lepidlo zaschnout.
2. Otoč kolečka. Znovu je postříkej lepidlem a posyp třpytkami. Nech zaschnout.
3. Nasaď čelenku na krabičku, aby držela svisle.
4. Horkým lepidlem nalep na vrchol čelenky řádku ze sedmi koleček. Použij dostatek lepidla
a nech ho dobře vychladnout.
5. Když je lepidlo tuhé, přidej druhou řádku ze dvou koleček. Nech lepidlo dobře vychladnout.
6. Když je lepidlo tuhé, přilep na vrchol poslední kolečko. Opět nech dobře vychladnout.
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