VÝROBA PAPÍROVÝCH LAMPIÓNŮ

Co budete potřebovat:
v Tvrdý arch papíru, velikosti A3
v Kulatou krabičku od sýrů
v Pečící papír (nebo jakýkoliv průsvitný tenký papír)
v Nůžky
v Barevné papíry nebo pastelky (fixy, barvičky)
v Případně nálepky hvězdiček (není nutné)
v Čajovou svíčku
v Vteřinové lepidlo či tavnou pistoli
v Kancelářská sešívačka
v Lepící páska
v Lepidlo na papír
v Tenký drát, asi 40 cm dlouhý
v Tyčku k lampiónu
Pro jak staré děti:
v Lampióny zvládnou i malé děti, pouze s drátkem k zavěšení případně pomohou
rodiče.

Pracovní postup:
v Z archu papíru A3 vystřihneme arch o takovém rozměru, abychom ho mohli
(později) omotat kolem krabičky od sýrů.
v Na arch papíru namalujeme hvězdičky, velké, malé, můžeme namalovat také
měsíc, planety….
v Několik hvězdiček vystřihneme nůžkami. (pro pěkný efekt alespoň tři hvězdičky).
v Dbejte na to, aby hvězdičky s měsícem nebyly umístěny blízko sebe ani blízko
okrajům papíru.

v Na zbylé místo na papíru namalujte hvězdičky, měsíc, planety…..
v Malovat se dá pastelkami, voskovkami, fixami, nebo vodovkami, temperami.
v Pomalovat se dá samozřejmě celý arch papíru, záleží na šikovnosti a fantazii.
v Nebo se hvězdičky nemusí malovat, ale vystřihnout z barevného papíru, případně
nalepit nálepky hvězdiček.
v Můžeme také razítkovat – existují razítka s hvězdičkami.
v Moc pěkné jsou hvězdičky z dekorativní pryže, které se potom přilepí vteřinovým
lepidlem a nebo tavnou pistolí.
v Pokud máme několik vystřižených a několik namalovaných hvězdiček už hotové,
otočíme list papíru na druhou stranu. Zde důkladně podlepíme vystřižené
hvězdičky pečícím papírem. Necháme dobře zaschnout!
v Na krabičku od sýrů nalepíme vteřinovým
lepidlem nebo tavnou pistolí svíčku tak, aby
okraje krabičky byly směrem dolů (tj. svíčka
je jakoby „na stolečku“, ne „v misce“.
v Arch

papíru

vezmeme

a

kancelářskou

sešívačkou necvakáme kolem dokola, kolem kulaté krabičky od sýru.
v Lampión se nám ale bude rozevírat, proto v místě, kde se oba okraje setkají,
slepíme pečlivě lampión lepící páskou o silnějším průměru.
v Teď je hotová venkovní svítilna. Ale pokud chceme dělat lampión, chybí nám
ještě poslední krok, a tím je přidělání drátku. Na vrchní straně lampiónu uděláme
dvě dírky (naproti sobě), a tudy provlečeme drát, který v jednom místě spojíme
(takže drát bude dvojitý).
v Teď už stačí jen lampión zavěsit na předem koupenou či vyrobenou hůlku a
zapálit svíčku.
v Svíčka na dně lampiónu se vám bude nejlépe zapalovat hořící dřevěnou špejlí.
v NIKDY!!! Nenechávejte hořet lampión bez dozoru. Velice rychle se může vznítit,
shořet a poničit vše ve svém okolí.

Můžete se podívat na některé fotky. Všechny fotografie můžete shlédnout na webové
stránce knihovny, a to na adrese: http://www.jinacovice.cz/knihovna/udalosti.htm

