
Svět pod vodní hladinou

Kdybych mohl být 
kouzelníkem
Projekt, který učí tomu, jak pracovat s  recyklovanými  
materiály  z průmyslových odpadů  
a odpadů z domácnosti



I v tomto roce si názorně předvedeme, jak proměnit zbytkový materiál: plast, papír či 
toaletní ruličky a mnoho dalšího v roztomilé hračky. To, co by jinak skončilo v koši, 
můžeme kreativně využít a zároveň se při tom skvěle pobavit. Výrobky mohou sloužit 
i jako originální dekorace  nebo jako dárek pro potěšení. Děti už nebudou chtít vyhodit 
ani kelímek od jogurtu nebo špejli od nanuku, protože zjistí, jak pestré je jejich využití, 
a samy nakonec příjdou na to, jak nejrůznějšími postupy těmto materiálům vdechnout 
život. Metodika budiž dobrým pomocníkem při prvních krůčcích.

Budeme potřebovat:
☻• tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• ruličky od toaletního papíru
☻• korálky

Krab
Náš krab je úsporný, vytvoříme ho čistě jen z toaletních ruliček a korálků. 
Nic více (krom šikovnosti) opravdu nepotřebujeme.



Z další ruličky předkreslíme a vystřihneme oči. Takto by měly vypadat všechny 
nastříhané dílky na kraba.

Nožičky přehýbáme a lepíme.

Pomalujeme tělíčko... a můžeme všechny části slepit dohromady. Kraba pomalujeme celého podle 
své fantazie nebo ho necháme jen ruličkového.

Slepením okrajů vytvoříme 2 miniruličky a zastřihneme do špičky.
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Zbytek ruličky přestřihneme a nastříháme na kousky, 2 větší kusy poslouží jako klepeta.

Nejprve jednu ruličku přestřihneme 
vejpůl,

přehneme jako na obrázku a slepíme tavící pistolí.
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Na oční partie přilepíme korálky, ať 
krab prokoukne.
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Želvák
Dojedli jste zrovna oběd z Indické restaurace? Skvěle, vaničku omyjeme a hned 
využijeme na výrobu želvy.

Krunýř přilepíme pomocí pistole ke kartonu a poté obstřihneme.

Vaničku na oběd zmačkáme 
do tvaru želvího krunýře, 
musíme ji zakulatit 
a vypracovat hrany 
do oválu.

2

5

3

6

4

7

Připravíme si ploutvičky, oči, hlavičku a pusu na přichystaný kartón.

Budeme potřebovat:
☻• tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• kusy kartonu
☻• stužku a korálek
☻• alobal nebo přímo mističku z alobalu
☻• ruličku od toaletního papíru
☻• samolepící barevný papír



Vše slepíme a pomalujeme, můžeme přidat i ozdoby z korálku a stužky.

Ruličku zkrátíme na potřebnou velikost. Obkreslíme kolečko - horní část ruličky. Na dolní část pak vystřihneme větší ko-
lečko, to bude krempa klobouku. 

Hlavu s pusou slepíme a pomaluje-
me.

A nakonec tavnou pistolí vše dohromady slepíme.

13

14 15 16

11 12

17 19 20

Všechny vytvořené kartonové součást-
ky pomalujeme.

Nezapomeneme ani na ploutvičky.
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Ze samolepky vystříháme 
geometrické tvary a lepíme 
na krunýř. My  jsme zvolili 
kolečka.
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Ze zbytků kartonu vytvoříme plout-
vičky.

Nyní koníka nabarvíme a vše slepíme 
dohromady jako na úvodní fotografii. 
Koník může být pokreslen různými 
dekorativními ornamenty.

A vše na koníka přilepíme.

Na oči budeme potřebovat hvězdičky z barevného papíru, kolečka  
z kartonu a korálky. 

Z obalu od šampónu či sprchového gelu připravíme bříška. Přehneme 
a nastříháme. 
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Na karton nakreslíme siluetu koníka a vystřihneme.
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Mořský koník
Naše cesta hlubinami oceánů stále nekončí... Víte, že mořský koník je jediný 
živočišný druh, kde rodí sameček? Pojďme si ho nyní vyrobit. 

Budeme potřebovat:
☻• tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• kusy kartonu
☻• barevný papír
☻• plastové obaly od šampónu
☻• Obal Tetra Pak

Vše přilepíme na masku koníka.
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Na koníkův hřbet nastříháme z jiné 
barvy trojúhelníčky.

11 12

13 14



Z papíru si vytvoříme dvě ruličky, které rolujeme křížem a pak slepíme.

Na karton namalujeme ploutve a nastříháme.
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Rybí kostřička
Z každé rybičky zůstane jednou jen kostřička, ať už na talíři, 
nebo na dně moře.
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Budeme potřebovat:
☻• tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• kousky kartonu
☻• ruličku od toaletního papíru
☻• měkký papír A3

Ruličku od toaletního papíru rozstřihneme. Nakreslíme půlkruh. Na dolní části nastřihneme (viz obrázek 8) a nakonec 
naohýbáme do tvaru hlavy.
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A už se můžeme pustit do kostry. Jednu ruličku necháme vcelku jako páteř 
ryby, druhou rozstříháme na menší části jako žebra ryby.

Žebírka přilepíme k páteři.
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Tak a jsou hotovy všechny části, 
které potřebujeme.

Pokračujeme s malováním hlavy.

Nezapomeneme ani na oči.
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Přilepíme také hlavu, 
ploutve a je hotovo!20

... a slepíme.



Z plastového obalu vystřihneme 
ploutvičky.

Ze samolepek pak obočí a tvářičky.

Z malých natrhaných kousků papíru či baličáku nakroutí-
me bodlinky.

Nezapomeneme ani na pusinku z plastu.
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A máme vše přichystáno.
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Bodlinky pomalujeme.
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Vše slepíme k tělíčku.
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Bodlinky a oči.Ploutvičky.

Naštvaná FUGU
Dětem možná připomene naštvaného ptáčka z Angry Birds, pokud jí uděláte 
zobáček a odeberete bodliny, tak i to je možnost, jak si vyrobit další figurku.

Velký měkký papír zmačkáme do kuličky a přelepíme izolepou.
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Budeme potřebovat:
☻• lepíci tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• plastové obaly od šampónů
☻• víčka od nápojů
☻• knoflíky
☻• izolepu
☻• samolepící papír



Nezapomeneme také na oči.

Z Tetra Paku si připravíme ploutvičky a ocasní ploutev. Konce nastřihneme a 
roztřepíme.

Nastříháme šupinky.
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Kartonové části pomalujeme.
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A lepíme na složené tělíčko. Do tlamy přilepíme zoubky s jazykem, ploutvič-
ky k tělíčku.
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Lampičku vyrobíme z elektro součástek. Pokud zrovna žádné nemáme, může-
me slepit z papíru stínítko a z jednoho srolovaného papíru (viz rybí kostřička) 
držák lampy.

Hromádka připravených materiálů.... Nakreslíme si spodní část tělíčka 
ďase.
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Z barevného papíru vystřihneme jazyk.

Zuby pak z plechovky.
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Děsný ďas
Svítí si po temných hlubinách lampičkou.
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Budeme potřebovat:
☻• lepíci tavnou pistoli
☻• nůžky
☻• tužku
☻• akrylové barvy a štětec
☻• plastové obaly od šampónů 
 • víčka od nápojů
☻• knoflíky
☻• izolepu
☻• samolepící papír



Metodiku zpracovala Lucie Kacrová za výtvarný atelier TVOR
www.ateliertvor.cz


