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ČAJOVÉ PŘÁNÍČKO 
Co budete potřebovat: 

v 8 až 12 stejných čajových pytlíčků (nejlépe Pickwick či Teekanne), 

plus 3 zelené pytlíčky 

v nůžky  

v lepidlo 

v jeden list tvrdého papíru A4 

v jeden sáček i s čajem uvnitř 

 

Pro jak staré děti: 

Šikovnější děti to s pomocí rodičů určitě zvládnou. 

 

Pracovní postup: 

Inspiraci na výrobu čajového přáníčka jsem našla na stránce Tvořivého 

Ámose, kde jí pod názvem Vánoční čajová hvězda uvedla ZŠ Mokrá. Mají 

tam dětský výtvarný kroužek Mokré tlapky. Nápad jsem tedy převzala od 

nich a lehce upravila. 



První část pracovního postupu i s fotografiemi přebírám z webové stránky. 

http://www.tvorivyamos.cz/show.xh4?mod=article;tid=np_vanocnicajovahvezda 

 

Postup: 

 

v Z papírového pytlíčku od čaje vystřihneme jeho přední stranu. Na 

jednom konci přeložíme 2 trojúhelníčky směrem dovnitř, složíme tzv. 

stříšku 

 

http://www.tvorivyamos.cz/show.xh4?mod=article;tid=np_vanocnicajovahvezda


v Na opačné straně přeložíme 2 velké trojúhelníky tak, aby nám na 

konci vznikla uprostřed špička.  

 

v Z obdélníčku nám vznikne tvar, který vidíte na obrázku. Na jednom 

konci má delší špičku a na druhém kratší.  

 

 

v Hvězdu můžeme tvořit dvěma způsoby. Tvary můžeme lepit jeden 

přes druhý delší špičkou ke středu. Přilepíme poslední papírek a část 

z něj podsuneme pod první.  



 

v Pro tento typ hvězdy bude potřeba cca 11 až 12 papírků.  

 

v Jiný tvar hvězdy získáme lepením kratší špičky ke středu. Poslední 

papírek opět podsuneme pod první. V tomto případě nám bude stačit 

na výrobu hvězdy 8 papírků.  

v Hotové papírové hvězdy můžeme zalaminovat, vystřihnout a zavěsit 

na stromeček. 

 



v Jinačovská verze ovšem pokračuje: celou tuhle kytku nalepíme na 

tvrdý papír A4, který jsme předtím přehnuli napůl. Ze dvou zelených 

čajových obalů vytvoříme stejným způsobem listy. Z třetího obalu 

vystřihneme několik cca 5milimetrů tlustých proužků, který budou 

znázorňovat stonek. Vše nalepíme na tvrdý papír. 

 

v Otevřeme přáníčko, a vlepíme do něj čajový sáček i s čajem. 

Obrázkem nahoru. Před nalepením ještě ze sáčku vyděláme provázek 

s ceduličkou, ten nám tedy bude vyčuhovat ze sáčku ven. Bude to 

vypadat asi takto: 



 

v A teď už jenom zbývá dopsat dovnitř nějaké pěkné věnování. Něco 

ve smyslu: „Odpočiň si u šálku lahodného čaje…“ a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 



ČAJOVÉ PROSTÍRÁNÍ 
Také nápad na tohle prostírání pochází z výtvarného kroužku Mokrých 

tlapek v ZŠ Mokrá. Nápad byl uveden v časopise Creative Amos, 1/2009. 

 

Co budete potřebovat: 

v tvrdý papír 

v nůžky 

v lepidlo 

v nejrůznější čajové sáčky 

v laminovačku 

v laminovací fólii 

 

Pro jak staré děti: 

Tohle je tvoření určené pro opravdu nejmenší děti. 

 

Pracovní postup: 

v Z čajových sáčků vystřihneme jejich přední strany s obrázkem. 

v Klasický tvrdý papír rozměru A4 mírně zmenšíme, tj. asi o 5 

milimetrů z každé strany. 

v Lepidlem nalepíme sáčky na tvrdý papír – buď je různě lepíme 

nepravidelně, přes sebe, nebo systematicky, do řádků či sloupků, to 

už záleží na nás. Musíme dávat pozor, aby nám sáčky nepřesahovaly 

přes okraj papíru. 

v Ozdobíme si tvrdý papír z obou stran. 



v Vložíme do lamino-fólie tak, aby tvrdý papír měl okraje z lamina. 

Pokud papír či sáček přesahuje, musíme to zarovnat a upravit. 

v Do laminovačky vložíme laminovací fólii… a pak jen čekáme na 

konečný výsledek. 

v Fólie jsou jako prostírky perfektní, dají se snadno omývat a jsou 

prakticky nezničitelné. 

v Pokud dítě potřebuje větší prostírku, dají se udělat dvě různé a 

uprostřed slepit izolepou. 

 

 



 


