
ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.11 

TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA 

Poslední číslo této série 

NÁPADY NA LETNÍ DNY 
melounový VĚJÍŘ 

Budete potřebovat:  

-  2 červené papíry 
-  4 proužky tmavě zeleného papíru 
-  4 proužky světle zeleného papíru  
-  dvě špachtle (používá doktor, dá se za pár korun 
koupit v lékárně) 
-   tavnou pistoli 
-   lepidlo na papír 
-   fix nebo pastelky 
-   červenou nit 
 
Postup:  
1. Položíme si červený papír na výšku před sebe a na spodní i vrchní část 
nalepíme tmavé a světlé proužky zeleného papíru, jako melounovou slupku. 
2. Dokreslíme černá semínka v dužině melounu. 
3. Stejným způsobem ozdobíme i druhý červený papír.  
4. Oba papíry složíme do harmoniky a slepíme je k sobě. 
5. Střed zpevníme ovázáním červené nitě. 
6. Vrchní část slepíme k sobě. 
7. Na druhý konec nalepíme tavnou pistolí (nebo lepidlem) dvě špachtle a je 
hotovo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HORKÉ LÉTO                    
MŮŽE ZAČÍT…   
 
 
 

 

 

MOŘÍČKO V LÁHVI 

Když jsem byla kdysi u moře, přivezla 

jsem domů moře v lahvi. Trocha písku, 

pár mušliček a slaná mořská voda. 

Těžko říct, kam se kdo letos podívá. 

Můžeme si však klidně vyrobit MOŘE 

V LAHVI  doma.  A dokonce i 

s PLACHETNICÍ! 

Budete potřebovat:  

- omyté kamínky 
- sklenici nebo misku s vodou -

klidně ji osolte 
- tři špunty od vína 
- špičaté párátko 
- barevný papír ve tvaru 

trojúhelníku na plachtu 
- gumičky nebo tavnou pistoli 

 
Postup:  
Sklenici naplňte vodou a na dno naskládejte omyté 
kamínky. Třeba se u vás doma najde i mušlička dovezená 
z mořské pláže.  
Plachetnici vyrobíte spojením špuntů gumičkami nebo 
tavnou pistolí a zapíchnutím párátka s plachtou z papíru. 
Plavbě na moři třikrát zdar!!! 



 

 VODNÍ DRÁHA 
Pokud jste milovníci vody (a neznám 
dítě, které není), můžete s někým 
dospělým vyrobit vodní dráhu. 
 
Stačí k tomu pár plastových lahví, 
nůžky, izolepa, drátek nebo tavná 
pistole na přichycení komponentů, 
hadičky, trychtýře, kyblíky… a stará 
latička nebo deska. 
 
Zapojte fantazii, kutilského ducha           
a vymyslete originální a jedinečnou 
vodní dráhu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nakonec jeden velmi oblíbený pokus:  

SÁČEK PLNÝ VODY PROPÍCHANÝ PASTELKAMI 

 
JAKO SPRÁVNÝ POKUS – JEDNODUCHÝ A OHROMUJÍCÍ!!! 

 
Potřebujete:  

- pevnější igelitový sáček 
- vodu  
- pastelky nebo tužky 

Postup: 

Naplňte sáček vodou a zavažte jej. Používali jsme i sáčky se „zapínacím 
proužkem“  a osvědčily se. Stačí jen zapnout.  

Pak už jen propichujte pytlík skrz na skrz pastelkami a bavte se ohromenými 
pohledy diváků. Pokud necháte pastelky zapíchnuté, voda totiž nevyteče!!!   

Příjemnou zábavu a pohodové léto   


