
VÝROBA RYBIČEK Z CÉDÉČEK „PRO POKROČILÉ“ 

 

Co budete potřebovat: 

v dvě nepotřebná cédéčka, ale nepoškrábaná a nepopsaná 

v dekorativní pryž (nejlépe zelená, žlutá, růžová barva). Ze zelené pryže 

děláme klasické zelené rybky, žlutá pryž má znázorňovat zlatou rybku. Mohou 

se ovšem použít i jiné barvy – fialová, oranžová, modrá na různé exotické 

rybičky.  

v případně tvrdý barevný papír (zelená, žlutá, růžová barva) 

v oboustranná lepící páska, vteřinové lepidlo nebo tavná pistole 

v nůžky 

v barvičky na sklo: nejlépe více odstínů zelené, dále žlutá, bílá, černá barva 

v silon nebo tenkou stužku 

 

Pro jak staré děti: 

pro naprosto nejmenší děti, s pomocí maminky to zvládnou všechny 

 

Pracovní postup: 

v Rybičky z cédéček a papíru jsme v knihovně dělali již v dubu 2007. Tehdy 

jsme použily jen cédéčka a měkký papír, dnešní výroba bude poněkud 

složitější, ale výsledek bude propracovanější a hezčí. 

v Ze všeho nejdříve si vezmeme cédéčka a pomocí barviček na sklo namalujeme 

na rybku vlnovky (šupinky) nebo jiné vzory. Můžeme malovat zelenou, žlutou 

(jakoby zlatou), nebo jakoukoliv jinou barvou, dle barvičky dekorativní pryže. 

Očičko uděláme pomocí bílé a černé barvy. 



v Barvičku na cédéčku necháme pěkně zachnout. 

v Mezitím si z  růžové dekorativní pryže (případně tvrdého papíru) vystřihneme 

pusinku. 

v Ze zelené či žluté pěnové pryže vystřihneme tři ploutve. Dvě malé, co budou 

nahoře a dole, třetí velkou, co bude vzadu. (viz fotka).  

v Čumáček i ploutvičky musí být větší, než je jen ta část, kterou vidíte 

vyčnívat. 

v Pozor na to, aby části ploutviček nezasahovaly až do středu cédéčka – tam je 

cédéčko průhledné a bylo by to vidět. 

v Pokud už je cédéčko zaschlé a barvička se nerozmazává, můžeme pokračovat 

dál. 

v Vezmeme si jedno cédéčko a na jeho POTIŠTĚNOU stranu přilepíme zepředu 

čumáček a zezadu ploutvičku. Buď vteřinovým lepidlem, tavnou pistolí a nebo 

pomocí oboustranné lepicí pásky. 

v Z druhé strany nalepíme druhé cédéčko (pozor, aby byla cédéčka stejně 

natočená – aby byla očička z obou stran ve stejném místě) 

v Poté protáhneme dírkou uprostřed cédéčka silon nebo tenkou stužku. 

 

Tip pro vás: 

v Baví vaše dítě pracovat s cédéčkem, ale už nechcete dělat rybičky? 

v Můžete si udělat různé barevné dekorativní kytičky. Potřebujete jen dvě 

cédéčka, dekorativní pryž a nebo tvrdé či měkké barevné papíry, provázek, 

lepidlo na papír. 

v Z barevných papírů či pryže vystřihnete okvětní lístečky. Ty se nalepí mezi 

dvě cédéčka. Provázek můžete protáhnout skrz naskrz dírkou v cédéčku.  

v Můžete vyrábět kytičky, sluníčka, hvězdičky, čtyřlístky….  



v Výrobky pak můžete použít jako originální výzdobu dětské narozeninové 

párty. 

v Pokud máte jen JEDNO cédéčko, může dítě lepit papír z vnější strany – tady 

se fantazii meze nekladou, může tam nalepit srdíčko, domeček, zvířátko, 

cokoliv…. 

 

       


