
OHŇOSTROJ 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Bílý papír, voskovky, štětec, tuš a špendlík nebo špejli s ostrou špičkou. 

 

POSTUP:  
Vezměte si papír a celý ho pokreslete voskovkami – vytvořte na příklad barevné pruhy 

nebo různé plošky. Nekreslete žádné obrázky, nebyly by vidět. Na papíru nenechte žádná bílá 

místa, voskovky střídejte a použijte všechny barvy, které máte k dispozici. Vrstva voskovek 

musí být silná. Obrázek bude díky barevným voskovkám krásně výrazný. 

 
Až budete mít hotovo, vezměte si štětec a pokryjte pomalovaný papír tuší. Voskovky nesmí být 

vůbec vidět. Je zapotřebí nanést několik vrstev než se tuš na voskovky hezky zakryje. 

Potom papír nechte uschnout na teplém místě. Jakmile tuš úplně zaschne, vezměte si špendlík 

nebo špejli s ostrou špičkou a vyrývejte půlkruhy a obloučky tak, abyste vytvořili silvestrovský 

ohňostroj. Tahy je nutné si předem promyslet, jednou vyrytá čára už nejde opravit. Už se moc 

těšíme na obrázky vašich ohňostrojů!  

 
 

CO PROCVIČUJETE:  
Tímto kreativním tvořením si procvičíte především jemnou motoriku, která je důležitá 

v každém kroku tohoto úkolu. Dále budete trénovat svou trpělivost při nanášení tuše 



na voskovky. Chvíli trvá, než se tuš přichytí na papír. Trpělivost nezahálí ani při vyrývání, 

na které je nutné se hodně soustředit. Jinak byste mohli papír protrhnout. A nakonec si 

vyzkoušíte i svou představivost, kterou budete zapojovat při znázornění ohňostroje. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Při vyrývání ohňostroje buďte pro jistotu s dítětem a dávejte pozor, aby si během vyškrabávání 

neublížilo. Zpočátku mu můžete také pomoci a ukázat, jak správně s ostrým předmětem 

pracovat. Tlak na špendlík nesmí být příliš velký, hrozí protrhnutí papíru. Dávejte pozor také 

při práci s tuší, dítě by s ní mělo pracovat velmi opatrně a pomalu. Všimněte si, 

jakým způsobem dítě drží voskovky i špendlík nebo špejli. Je důležité, aby náčiní správně 

držely. Jak silně dítě tlačí na voskovku a špendlík? Je dostatečně trpělivé, aby barvami pokrylo 

celý papír a následně voskovky překrylo tuší? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


