
VÁNOČNÍ ZDOBENÍ 
 

Milé děti, pohádku Medvědí ozdoby jste četly minulý týden. Jak dopadla ve vašem 

vymyšleném konci? Pamatujete si pohádku? Jak jistě víte, v původní verzi všichni tři medvědi 

nakonec chystali vánoční ozdoby společně z papíru. Že si to chcete vyzkoušet taky? Tak 

honem! Jděte na to! Několik tipů a návodů najdete, když budete číst dále. 

 

BAVLNKOVÝ VÁNOČNÍ STROMEK 

CO POTŘEBUJETE:  
Nůžky, tekuté lepidlo (Herkules), bílý papír, bavlnka, malá miska a potravinářská fólie. 

 

POSTUP:  
Vezměte si bílý papír a zespod ho stočte do kornoutku, aby vám vznikl kužel. Konce papíru 

přilepte k sobě. Spodní část zastřihněte, abyste kužel (kornout) mohli rovně postavit na stůl. 

Stromeček, který jste právě vytvořili, omotejte potravinářskou fólií. Fólie musí být po celém 

obvodu, musí zakrývat každý kousek papíru. Přečnívající části odstřihněte nůžkami. 

 
 

Do malé misky nalijte trochu lepidla a namočte do něj odmotaný kus bavlnky. Bavlnka musí 

být pokrytá lepidlem. Postupně ji začněte na stromeček od shora dolu namotávat a pravidelně 

ji přitiskávejte k fólii, aby dobře držela a neodčnívala. Stromeček nechte přes noc uschnout 

a ráno opatrně vytáhněte papír. Zbyde vám již jen fólie s bavlnkou. Bavlnka by již měla být dost 

tvrdá, aby držela samostatně. Zkuste opatrně vytáhnout také fólii. 



 
 

Jupí! Stromeček je již hotový! Pokud chcete, můžete ho ještě dozdobit drobnými ozdobami 

například z papíru. 

 

PAPÍROVÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK 

CO POTŘEBUJETE:  
Barevné papíry, velký talíř, lepidlo, nůžky a drobnosti na zdobení (mašle, knoflíky, třpytky, 

nálepky apod.). 

 

POSTUP:  
Na zelený papír obkreslete velký talíř a potom kolečko vystřihněte. Kolečko přehněte napůl 

a rozstřihněte, aby vám vznikly dvě stejně velké části. Z jedné půlky srolujte papír tak, aby vám 

vznikl kužel (stromeček) – stejně jako na obrázku. Konce papíru k sobě přilepte a máte malý 

zelený kornoutek, který bude tvořit základ stromečku. 



 
 

Teď už záleží jen na vás, jak si stromek vyzdobíte. Na jeho špičku můžete vystřihnout malou 

hvězdičku ze žlutého papíru a nalepit ji na vrchol. Také na vrcholek stromku můžete umístit 

malou mašličku ze stuh a přilepit ji lepidlem. Obvod stromečku pokryjte malými nálepkami, 

třpytkami, knoflíky či čímkoliv ozdobným, co najdete doma. V případě, že doma nic takového 

nemáte, můžete na stromeček ozdoby nakreslit anebo je vystřihnout z papíru! 

 



 

 

VÁNOČNÍ ANDĚL 

CO POTŘEBUJETE:  
Bílý papír, barevné papíry, nůžky, lepidlo, provázek/nit, tavná pistole či hodně pevné lepidlo. 

 

POSTUP:  
Podle toho, jak velkého anděla chcete mít, volte i velikost papíru. Na tělo anděla lze použít 

papír A5, ale lze zvolit menší i větší, podle libosti. 

 

Začněte tím, že si vytvoříte křídla anděla. Bílý papír složte do harmoniky podobně, jako vidíte 

na obrázku. Potom je uprostřed svažte tenkou nití, aby vám lépe držela. Z barevného 

(nebo bílého) papíru si vytvořte tělo anděla opětovným složením do harmoniky. Pomocí tavné 

pistole připevněte k sobě tělo a křídla.  

 
 

Nyní přichází na řadu poslední část – hlava anděla. Z bílého papíru nastříhejte 4 různě dlouhé 

proužky. Začněte od nejmenšího a přilepte k sobě jeho koncové části. Nad vzniklé kolečko 

z druhého proužku přilepte druhý proužek, aby vám opět vzniklo kolečko, tentokrát větší. 

Tímto způsobem pokračujte dále. Hlavu anděla si vytvořte ze 3 – 4 proužků. Pomozte si 

obrázkovým návodem. 



 
 

Abyste mohli anděla pověsit, musíte k němu přivázat provázek nebo nitku. Kolem jeho pasu 

(kolem vrcholku sukýnky) uvažte tenký provázek, udělejte uzlík a andílek je hotov! Můžete jej 

zavěsit na stromeček či ozdobit zábradlí. 

 

VÁNOČNÍ OZDOBA 

CO POTŘEBUJETE:  
Barevné papíry, lepidlo, tenký provázek a nůžky.  

 

POSTUP:  
Vyberte si dvě různé barvy a nastříhejte si z nich stejně široké proužky (cca 2 cm).  Z proužků 

budete skládat papírovou harmoniku. Konce proužků papíru slepte k sobě a začněte překládat 

do harmoniky. Stejně jako vidíte na obrázku. Překládejte až do posledního kousku, který opět 

přilepte. Vzniklou harmoniku ohněte do kolečka a lepidlem přilepte konce k sobě. Ustřihněte 

si kousek provázku. Provlékněte provázek kolečkem a na konci udělejte uzlík. Ozdobu máte 

hotovu! Nyní už jen stačí pověsit ji na stromeček.  

 

Tímto způsobem si můžete vyrobit hned několik vánočních ozdob. Na začátku si zvolte vždy 

dvě různé barvy, aby byl váš stromeček co nejveselejší/nejbarevnější. Pokud budete mít 

harmoniku moc krátkou, můžete slepit více proužků k sobě, a tak skládat delší a delší 

harmoniky. 



 
 

CO PROCVIČUJETE:  
Vánoční ozdoby jsou dobrým tréninkem vaší zručnosti, kterou skládání papíru do tvaru 

harmoniky vyžaduje. Při skládání a stříhání je také zapotřebí jemnost a trocha trpělivosti. 

Celkově cvičíte jemnou motoriku, která je důležitá a je dobré ji neustále procvičovat. Díky ní 

totiž zvládáme spoustu věcí – psát, jíst příborem, vzít a držet malé věci… Díky skládání papíru 

trénujete také prostorovou orientaci a logické uvažování. Tyto dovednosti jsou zapotřebí nejen 

ve škole v hodinách matematiky, ale také při chůzi a cestování. Bez prostorové orientace 

a logického přemýšlení byste totiž nikam netrefili. U výroby dle návodu procvičíte také svou 

pozornost a soustředěnost. Také zapojíte svou fantazii a kreativitu při dozdobení stromečků 

malými detaily. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Podporujte děti v pečlivosti, opatrnosti a dodržování postupu dle návodu. Všímejte si, jak děti 

stříhají proužky. Předkreslují si je nebo stříhají náhodně? Pokud se dětem nebude dařit se 

skládáním, které vyžaduje prostorovou představivost, orientaci a logiku, pomozte jim tak, 

že budete společně s nimi skládat svou harmoniku. Cílem je rozvinout jemnou motoriku 

a podpořit kreativitu a fantazii dětí. Snažte se děti motivovat k samostatnému vymýšlení 

ozdob i zdobení. Díky stromkům zároveň můžete procvičit prostorovou orientaci a komunikaci. 

Vyrobte si stromečků více. Některé ozdobte vy, některé nechte ozdobit děti. Pak zkuste vyrobit 

kopii stromečků. Nejprve vy popište váš stromek dítěti. Následně nechte děti, aby vás 

instruovaly, kam máte kterou ozdobu nalepit. Stromečky pak porovnejte s původními. Jak se 

dětem povedlo napodobit váš stromeček a popsat vám svůj? 

 

 


