
Dneska jsem je uviděla! 
Mezi zmrazky zasvítila 
jedna, druhá, třetí, sedmá.. 
Že je zima, vůbec nedbá. 

Sněženka se jmenuje, 
jarní radost daruje. 
Konec zimy už se blíží, 
potichu se jaro vplíží 

Po sněžence bledule, 
to už tady jaro je 
A pak k jaru zlatý klíč- 
krásný žlutý petrklíč!  (Přichází jaro. Zdroj: detskestranky.cz) 

Milé děti, pomalu se blíží jaro! A nás dnes čeká jednoduché jarní tvoření 
zakončené květinovou osmisměrkou! 

Osmisměrka: 

- Nejdříve poskládat rozházená písmena  

- Poté jednotlivé květiny vyškrtat v osmisměrce 

- Zbývající písmena dají po řádcích tajenku 

 

Tvoření:  

Dnes si můžete vybrat ze tří různých výrobků nebo výkresů. 

1) Jednoduchá sněženka. 

- Tak tenhle výkres je opravdu jednoduchý. Obkreslíš svoji ruku na 
tvrdý bílý papír a pěkně ji nalepíš palcem dolů na zelený papír.  



 

- Pak si vybereš pastelky, voskovky, fixy nebo vodové barvy a sám 
sněžence domaluješ stonek a listy. Pokud by sis nebyl jistý, můžeš si 
je první tence předkreslit tužkou. Ale opravdu jen tence. 

 

2) Sněženka  

Tento výkres je už trošku složitější. Vezmeš si tvrdou A4 a zapustíš 
jarní barvy. 

Postup:  



- první si pořádně natřeš výkres čistou vodou a pak do ní jemně 
klepeš štětcem s barvou. Barvy se budou rozpouštět a vpíjet do 
sebe.  

- Barvy nenatírej, nedělej tahy štětcem! Jen je nech se do sebe 
vpít.  

- Můžeš vyzkoušet různé odstíny – zůstaň však u jemných 
jarních barev (světle zelená, světle modrá, trochu světle žluté.) 

 

- Výkres necháš zaschnout a mezitím si podle návodu poskládáš 
několik sněženek z tenkého bílého papíru 

 

- Po zaschnutí výkresu na něj nalepíš sněženky a opět vodovými 

barvami (teď už tahem štětce) opět domaluješ stonek a listy   



 

3) Tulipány: 

Jako poslední si můžeš vybrat výrobek s tulipány. 

- Tvrdý zelený výkres si rozstřihneš na polovinu a podle šablony 
(nebo i sám) si obkreslíš zuby, které potom vystříháš 

- Hrany výkresu slepíš k sobě lepidlem (pro jistotu je můžeš dole 
a nahoře zpevnit izolepou nebo použít kancelářskou sešívačku) 

 

- Podle šablony si z barevných papírů vystříháš květy tulipánu 
(červené) nebo narsicu (žluté) a k tomu stonky (zelené) 

- Vše si nalepíš na kužel a tak jej jarně nazdobíš 



 

 

 


