
❖ Postavičky Mikuláše, čerta a anděla 

 

Na výrobu postaviček budete potřebovat: čtvrtky, barevný papír, vatu, vlnu, látku, nalepovací 

oči, lepidlo, fixy 

Postup: V případě Mikuláše a čerta polepíme čtvrtku barevným papírem. Zatočíme do tvaru 

kornoutu. Vytvarujeme si hlavu, kterou přilepíme na kornout. Na hlavu přilepíme oči, nos, 

nakreslíme ústa. Mikulášovi připevníme vatu do tvaru vlasů a vousů. Čertovi přilepíme rohy a 

jazyk. Poté figurky za pomocí látek, vlny, popř. ozdobiček dokončíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Sněhuláci 

 

Na výrobu sněhuláků ze žárovek budete potřebovat: starou žárovku, temperové barvy, 

plastový květináč, nalepovací oči, korálky, barevný papír, kousek látky, tavnou pistoli 

Postup: starou žárovku potřeme bílou barvou, přilepíme oči, z barevného papíru vytvarujeme 

nos, který taktéž přilepíme. Dále přilepíme korálky do tvaru úst a knoflíků. Na hlavu 

sněhulákovi připevníme květináč místo hrnce (ten můžeme dle libosti dozdobit) a uvážeme 

z kousku látky šálu kolem krku.  

 

Na výrobu sněhuláků z ponožky budete potřebovat: ponožku, výplň do ponožky (co doma 

najdete), gumičku, nalepovací oči, barevný papír, lepidlo, látku na čepici a šálu, nůžky 

Postup: ponožku naplníme výplní, přebytek ponožky odstřihneme a zavážeme gumičkou. 

Přilepíme oči, nos a ústa. Na hlavu nasadíme z látky vytvořenou čepici a kolem krku uvážeme 

šálu  

 

 

 

 



❖ Rámečky na fotky 

Uchovejte si své vzpomínky na návštěvu Mikuláše či přípravu vánoc ve stylových 

rámečcích 

Na výrobu rámečků budete potřebovat: rámeček na foto, tavnou pistoli, přírodní materiály 

Postup: Na rámeček dle fantazie lepíme za pomoci tavné pistole kolem dokola přírodní 

materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Truhlíky 

Dopřejte si hezký pohled z okna na ozdobené truhlíky v mikulášském nebo vánočním stylu 

 

 

 

 

 



❖ Básničky, které potěší nejen Mikuláše, ale i čerta s andělem 

Pro menší děti: 

• Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. 

• Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit, 

jestli nezlobím. 

• Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl 

čepičku.  Z bílých vousů teplý šál, takhle, děti, vypadal! 

• Mikuláš, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za 

vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. 

• Mikuláš je milý děda, hodné děti všude hledá. Bílé vousy, ty mu sluší, na zádech má 

velkou nůši. A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky. 

• Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a zlobivým brambory do tátovy bačkory. 

 

Pro větší děti: 

• Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám, přines prosím trochu dobrot, můžeš 

je dát třeba do bot. Dáváš dárky pro radost, pro každého máš jich dost. 

• Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, vezmi sebou anděly, ti nám něco nadělí. 

Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu. Dělá na mě bububu a já se ho bát 

nebudu. 

• Už se chýlí další rok, zbývá jenom malý krok, dáme talíř na náš práh, bude plný, žádný 

strach! 

Čertům zvonky znějí tmou, Mikuláš jde s nadílkou. 

• Mikuláši, Mikuláši – proč mě dneska čerti straší?! Já nezlobím maminku – jenom 

někdy chvilinku… a pak běžím dát jí pusu – a pak tiše bez rámusu – jdu si s tátou hrát 

nebo klidně spát… 

• Čerte, čerte, nechoď k nám, nemysli si, já tě znám. Čerte, čerte, ty mě zlobíš, vím, že 

dětem uhlí nosíš. A kdyby nám anděl něco dal, ty bys nám to čerte všechno vzal. 

• Až přijde Mikuláš, řeknu mu Otčenáš, nastavím košíček, on mi dá jablíček a já mu 

zazpívám jak v háji slavíček. Přijde – li rohatý s metličkou do chaty, schovám si 

hlavičku v proutěném košíčku, nedám mu jablíčko ani svou dušičku. 

 


