
❖ Adventní věnec 

 

Na výrobu adventního věnce budete potřebovat: hotový korpus, slaměné ozdoby, šišky, 

bukvice, žaludy, kaštany, ořechy, skořici, badyán, větvičky, zápichy na svíčky, čajové svíčky a 

tavnou pistoli 

Postup: do korpusu zapíchneme zápichy, vložíme dovnitř čajové svíčky, za pomocí tavné 

pistole připevníme perníčky a přírodní materiály 

 

 

 

 



❖ Dětský vánoční věnec 

 

Na výrobu věnce budete potřebovat: karton, nůžky, filc, lepidlo, velurový papír, raznice, 

knoflíky, bavlnky, rolničky, tavnou pistoli 

Postup: vystřihněte z kartonu 12 stejně velkých rukavic. Podle jedné z nich vystřihněte z filcu 

4 rukavice v barvě zelené, 4 rukavice v barvě bílé, 4 rukavice v barvě červené. Z filcu 

vystřihněte i lemy. Natřete karton lepidlem a přitiskněte filc. Nakonec nalepte lem (ten nemusí 

být podložen kartonem). Z velurového papíru vykrojte raznicí vločky, připravte knoflíky (na 

některé navlékněte bavlnku). Slepte s lehkým přesahem rukavice a věnec ozdobte knoflíčky, 

vločkami a rolničkami. Lepte pomocí tavné pistole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Vločky 

 

 

Na výrobu vloček budete potřebovat: špejle, dvě velikosti dřívek, lepidlo, bílý sprej, stuhu 

Postup: Dřívka spojte uprostřed lepidlem do tvaru vločky. Přilepte na dřívka kousky špejlí a 

přestříkejte bílým sprejem. Vločky naaranžujte na stuhu a přilepte vteřinovým lepidlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Ozdoby 

 

 

Na výrobu ozdob budete potřebovat: sádru, stužku, ořechy, barevný papír, staré dřevěné 

kolíčky, korálky, špalíčky z břízy, temperové barvy, štětec, tužka, tavná pistole, lepidlo, pilka 

na dřevo, hřebík, kleště s odizolovanou rukojetí, průbojník, háček na zavěšení 

Postup:  

▪ Ozdoby z březových špalíčků 

Z březových větví nařežeme kolmo nebo šikmo kolečka o průměru 6 až 10 cm, silná 1 cm. Na 

každý výřez nakreslíme tužkou vybraný motiv. Následně motiv vypálíme za pomocí velkého 

hřebíku, který uchopíme do kleští s odizolovanou rukojetí a nahřejeme nad plamenem, na 

vypálení koleček použijeme průbojník. Vnitřní část některých motivů natřeme barvami. 

Necháme dokonale uschnout. Na rubovou stranu ozdob přilepíme háček na zavěšení.  

▪ Hvězda z kolíčků 

Kolíčky rozložíme na jednotlivé dílky, které slepíme za pomocí tavné pistole k sobě do tvaru 

hvězdy (viz. foto). Vršek hvězdy ozdobíme přilepením korálků dle vlastního výběru. Přilepíme 

stužku na zavěšení. 

 

 

 

 



❖ Balení dárků 

 

Na výrobu krabiček budete potřebovat: ruličky od toaletního papíru, lepidlo, nůžky, balící 

papír, stužku na dárky, ohebný chlupatý drátek  

Postup: ruličku od toaletního papíru natřeme lepidlem, obalíme dokola balícím papírem. 

Konce ruličky ohneme směrem dovnitř z jedné i druhé strany tak, aby byla krabička uzavřena. 

Následně krabičku dozdobíme pomocí ohebného drátku nebo stužky na dárky.  



Krabičky je vhodné využít na malé drobnosti. 

 

 

Také můžete své dárky dozdobit pomocí vějíře či mašličky z balícího papíru ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Domácí cukroví 

 

▪ Kokosové vyskočky 

Suroviny:120 gr másla, 120 gr cukru, 150 gr kokosu 

Postup: Máslo s cukrem utřeme, poté přimícháme kokos, spojíme do hmoty. Tu natlačíme do 

formiček a pečeme při 130° v horkovzdušné troubě zhruba 20 minut. 

 

▪ Šlehačkové cukroví 

Suroviny:200 gr hladké mouky, 1 Iva nebo Stella (ztužený tuk), 250 ml smetany ke šlehání 

Postup: Ze surovin umícháme těsto, ze kterého posléze vykrajujeme za pomocí formiček 

libovolné tvary. Dáme na pečící papír na plech a pečeme při 150° v horkovzdušné troubě do 

růžova. Po vytažení ještě horké obalujeme v cukru moučka. 



 

▪ Ořechové vyskočky 

Suroviny:250 gr cukru písek, 250 gr mletých ořechů, 120 gr másla 

Postup: suroviny spojíme do hmoty. Tu natlačíme do formiček a pečeme při 130° 

v horkovzdušné troubě zhruba 20 minut. 

▪ Kopečky z rohlíků 

Suroviny:3 rohlíky, 125 gr másla, 75 gr jemně mletých ořechů, 75 gr sekaných ořechů, 200 gr 

cukru moučka, 3 vejce 

Postup: rohlíky rozkrájíme na malé kostičky, které polijeme rozpuštěným máslem. 

Přimícháme ořechy (mleté i sekané). Z bílků a cukru moučky ušleháme pevný sníh, který 

jemně vmícháme do směsi rohlíků s ořechy. Plech vyložíme pečícím papírem, na nějž tvoříme 

kávovou lžičkou kopečky z těsta. Po upečení můžeme polít rozpuštěnou čokoládou na vaření a 

ozdobit ořechem nebo ponechat bez polevy. 

 

 

 

 


