
VÝROBA ZVÍŘÁTEK Z DEKORATIVNÍ PRYŽE 

 

Co budete potřebovat: 

v barevné archy dekorativní pryže (známé též pod názvem pěnové destičky, 

jeden arch stojí kolem 13,-Kč) 

v nůžky 

v nalepovací očička 

v tavnou pistoli (nebo vteřinové lepidlo) 

v černou tenkou fixu na domalování detailů 

 

Pracovní postup: 

v Z dekorativní pryže vystříhejte zvířátka podle vaší fantazie. Mohou být 

jednobarevná, ale též můžete překrývat více barev přes sebe. Mě se na 

lepení více vrstev osvědčilo vteřinové lepidlo, ale ještě lépe se pracuje 

s tavnou pistolí. 

v Na zvířátka nalepíme pohyblivá očička (prodávají se v papírnictví a stojí 

většinou kolem jedné koruny za jeden pár). Očička drží nejlépe po 

přilepení tavnou pistolí. 

v Do horní části každého zvířátka (zhruba v polovině) uděláme jehlou dírku a 

protáhneme silon či provázek na zavěšení. 

v Zvířátka pak můžeme zavěsit na lustr, záclony, a nebo třeba jako dekoraci 

na školní batůžek.  

 

 

 



Tip pro vás – kapku složitější tvoření: 

v Když už máte zvířátka vyrobená, můžete pro děti vyrobit zábavnou hru. 

v Budete navíc potřebovat ještě: 

Ø magnety 

Ø jakoukoli dřevěnou tyčku 

Ø korkovou zátku 

Ø stužku (silon, provázek). 

v Zhruba do středu každého zvířátka nalepíme magnet. Musíme si ale 

předem vyzkoušet, kterou stranou máme magnety nalepit, abychom je 

potom mohli s pomocí druhého magnetu na prutu ulovit. 

v Také výroba prutu je velice jednoduchá. Potřebujete jakoukoliv delší 

tyčku, na kterou uvážeme silon, tenkou stužku, provázek… Silon, provázek 

či stužku provlečeme korkovou zátkou skrz naskrz. Na konci uděláme uzlík 

a „zatáhneme“, aby uzlík nebyl NA KONCI zátky, ale dostal se do „těla“ 

zátky. Na rovný konec zátky nalepíme (správně!) magnet. 

v A pak už mohou děti lovit! 

 

Tip pro vás – jednodušší tvoření: 

v No a pokud se vám nebude chtít tvořit zrovna rybářský prut, mám pro vás 

ještě jeden typ. Na zvířátka nalepíme magnet, ale ne zepředu, ale zezadu – 

a máte pěkné dekorativní magnetky na ledničku. 

 

 

 

 

 



Inspirace pro vás:  

 

      

 

      

 

      

 

      



           

 

           

 

 


