
ZÁLOŽKA 
 

CO POTŘEBUJETE: 

Barevný papír, nůžky, lepidlo, vršek od PET lahve. 

 

POSTUP: 

Harry Potter je dobrodružný příběh, který je rozepsán v sedmi knihách. Pokud si je budete chtít 

přečíst, jistě budete potřebovat záložku. A tak si dnes jednu Harry Potterovskou vyrobíte. 

Jak na to? 

 

Vezměte si papír velikosti A5 (polovina normálního papíru) a jeho roh přehněte k okraji 

podobně, jako vidíte na obrázku. Vzniklý trojúhelník odstřihněte a nerozkládejte.  Položte si 

trojúhelník tak, aby nejdelší strana byla směrem k vám – tedy dole. Nyní budete přehýbat 

špičky papíru. Vezměte pravou špičku a pečlivě ji přehněte k vrchní části tak, aby se papír 

překrýval. Totéž udělejte na levé straně. Vytvoříte malý čtverec. 

 
Čtverec opět rozložte do původního trojúhelníku. Díky přehýbání vám na papíře zůstaly čárky, 

podle kterých budete skládat dál. Tentokrát přehněte vrchní špičku trojúhelníku směrem dolů 

tak, aby jeho špička ležela na spodní hraně papíru. Pozor! Přehněte jen jeden list podobně 

jako na obrázku. Nyní musíte vytvořit kapsu, do které se pak schová list knížky. Chytněte 

pravou špičku a opatrně ji přehněte přes středový díl. Totéž udělejte na levé straně. 

 



Kapsičku již máte hotovou. Teď je potřeba ji dozdobit. Z papíru jiné barvy vystřihněte menší 

čtverec a vlepte jej do kapsičky. Z černého papíru vystřihněte blesk a obroučky Harryho brýlí, 

které vyrobíte obkreslením vršku z PET lahve. Blesk i brýle nalepte na kapsičku. Hotovo, záložka 

do knížky je připravená a je načase dát se do čtení! 

 
 

CO PROCVIČUJETE:  

Budete rozvíjet jemnou motoriku a pečlivost, jelikož papír je potřeba ohýbat přesně, 

aby výsledná záložka byla hezká a dobře seděla na listu v knížce. Zapojíte svou fantazii 

a kreativitu – záložka může mít různé podoby a záleží jen na vás, jakou si vyrobíte. 

Při následném čtení knížky cvičíte své čtenářské dovednosti. 

  

NA CO SE ZAMĚŘIT: 

Všímejte si, nakolik je dítě pečlivé a trpělivé a snaží se správně napodobit skládání papíru. 

S menšími dětmi skládejte současně vlastní záložku a poskytujte jim tak vzor. Díky tomu navíc 

procvičíte také pozornost, schopnost nápodoby a pravolevou orientaci. Zaměřte se na úchop 

nůžek. Používá dítě správné prsty? Nechte děti zkusit vystřihnout samostatně také vnitřní 

obroučky brýlí (například pouze s dopomocí) a pochvalte je, i když okraje nebudou dokonalé. 

Pamatujte, že se stále učí a zlepšuje a každá dovednost vyžaduje čas a cvik. 

 


