
VÝROBA ZVÍŘÁTEK  

ZE SAMOTVRDNOUCÍ MODELOVACÍ HMOTY 

 

Co budete potřebovat: 

v samotvrdnoucí modelovací hmotu (nejlevnější je v Tescu, 1kg za zhruba 

90,-Kč). 

v formičky na vykrajování vánočního cukroví nebo malé formičky na 

bábovičky z písku 

v barvy – nejlépe tempery 

v štětce 

v nožíky (příborový, jeden ostrý na vyřezávání detailů) 

v případně vteřinové lepidlo nebo tavnou pistoli 

v špejle nebo párátka 

v prkýnko 

  

Pro jak staré děti: 

v pro děti, které již umí pracovat s plastelínou.  

  

Pracovní postup: 

v Výroba zvířátek je velice jednoduchá.  Nejdůležitější je důkladně si 

rozmyslet, co chcete tvořit, a pak už to jde samo.  

v S hmotou se pracuje podobně jako s plastelínou. Jen je více tvrdší, a 

proto je potřeba vlhčit si při práci prsty.  

v Pokud chcete tvořit zvířátka, nejjednodušší je, udělat si z hmoty 

váleček – na tělíčko, tenčí válečky na nožky, nebo kuličku – na hlavičku, 

a pak se části tělíčka slepují k sobě. Stačí je opět jen navlhčit. Ale 

někdy i po ztvrdnutí u sebe jednotlivé části příliš nedrží. Proto je lepší, 



preventivně připíchnout hlavičku či nožky k tělíčku párátky nebo kousky 

špejlí. Pokud na to zapomenete a po zaschnutí se zvířátko rozpadne, 

přilepíme jednotlivé části vteřinovým lepidlem či pomocí tavné pistole. 

v Pro malé děti je tu jednodušší verze. Z hmoty uválíme placičku (opět 

hodně vlhčíme prsty), a z placky vykrajujeme pomocí vykrajovátek na 

vánoční cukroví nejrůznější tvary – kytičky, srdíčka, medvídky, 

zvonečky, domečky a pod. 

v Vhodné jsou také formičky, do kterých se těsto cpe.  Nejvhodnější jsou 

plechové. Vložíte hmotu, necháte uschnout na radiátoru a pak jen 

výrobek vyklepnete. Výrobky budou pěkně vytvarované, a to prakticky 

bez práce. Podívejte se na obrázky rybek a andílka, které vznikly právě 

tímto způsobem. 

 

              

 

 

               

 

 



v Ať už děláte zvířátka nebo jen vykrajované tvary, vždy je potřeba, aby 

výrobky pořádně vyschly (tělíčka zvířátek pochopitelně vysychají déle, 

než pouhé placičky). My jsme v dílničce dali výrobky na radiátor a 

pracovali s nimi  již za několik minut. Ale doporučovala bych – i podle 

návodu – nechat výrobky ztvrdnout na mírném teple (tedy ne na 

radiátoru) až do druhého dne. 

v Pak už stačí vzít do ruky tempery a štětce a zvířátka či ostatní výrobky  

pomalovat. Pokud použijete špejle místo nožiček (například u slepiček, 

kuřátek, ptáčků…), natřete barvou i samotné špejle. 

 

Tip pro vás: 

v Moc pěkné jsou ozdoby, které vypadají jako perníčky na stromeček – 

srdíčka a podobné tvary. Namalují se hnědou barvou (jako perníček) a 

detaily se dodělají bílou (jako bílé zdobení). Nezapomeňte ale do výrobku 

udělat před zaschnutím dírku (po zaschnutí by se výrobek velmi 

pravděpodobně rozpadl). 

 

Pro šikovné holčičky: 

v Samozřejmě, že srdíčko nebo hvězdičku si můžete zavěsit na provázek 

či na kůžičku a nosit na krku jako ozdobu. Jen hrozí zlomení přívěšku, 

neboť hmota je celkem citlivá na nárazy. Pokud ale přece jen chcete mít 

pěknou a originální ozdobu, tak mám pro vás jednoduchý tip: korálky. 

Z hmoty v dlaních uválíme malé kuličky a napíchneme je na špejli. Tam je 

rovnou také necháme, abychom je mohli jednoduše pomalovat temperami. 

Korálky můžou být jednobarevné, nebo zdobené, můžete je pomalovat a 

nebo třeba popsat písmenky, které vytvoří vaše jméno…. Korálky mohou 

být stejně velké, či ve více velikostech…. A pak už stačí jen počkat, až 

hmota zaschne (zapíchněte celou špejli třeba do květináče…), a 



namalované korálky se sundají a navléknou na šňůrku či kůžičku. A 

originální šperk je hotov! 

 

 

Tipy a pracovní postupy na výrobu zvířátek (například 

dráčka, kuřátek, hospodářských zvířátek)  najdete v 

knize: Největší kniha nápadů, díl 1., pro děti od 3 do 

7 let, kterou najdete u nás v knihovně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSPIRACE NA ZVÍŘÁTKA: 

 

                    
 

           

 

           

 

 

 

 

 

 
 


