
VÝROBA RYBIČEK Z CÉDÉČEK 

 

Co budete potřebovat: 

v dvě nepotřebná cédéčka, ale nepoškrábaná 

a nepopsaná 

v zelený papír – formát A4 

v červený (růžový) papír – stačí jen zcela 

malý kousek 

v lepidlo na papír 

v nůžky 

v tavnou pistoli nebo vteřinové lepidlo 

v dekorativní kamínky na oči (nebo cokoliv, co může být očičko – čočka, 

knoflík, mušlička…) 

v silon nebo tenkou stužku 

v papírovou lepící pásku (etiketu) 

  

Pro jak staré děti: 

v pro naprosto nejmenší děti, s pomocí maminky to zvládnou všechny 

  

Pracovní postup: 

v Výroba rybičky je snad to nejjednodušší, co jsme v dílně dělali. 

v Nejdříve si z červeného měkkého papíru vystřihneme pusinku. Zelený 

papír formátu A4 přehneme a přestřihneme. Jednu půlku papíru si 

odložíme bokem, z druhé části vystřihneme zadní ploutvičku.  Čumáček i 

ploutvička musí být větší, než je jen ta část, kterou vidíte vyčuhovat. 

Pozor na to, aby část zelené ploutvičky nezasahovala až do středu 

cédéčka – tam je cédéčko průhledné a bylo by to vidět. 



v Vezmeme si jedno cédéčko a na jeho POTIŠTĚNOU stranu přilepíme 

zepředu čumáček a zezadu ploutvičku. 

v Vezmeme si silon nebo stužku či 

provázek , přehneme a jeho dva 

konce přelepíme papírovou lepící 

páskou, nálepkou, etiketou 

uprostřed cédéčka. Opět dejte 

pozor, aby provázek nezasahoval 

až do prostřední – průhledné – části cédéčka. Neděláme uzlík! Pokud 

budeme lepit průhlednou izolepou, hrozí, že pak nebude držet lepidlo, 

proto používáme radši papírové nálepky.  

v Pokud už máte na cédéčku přilepenou pusinku, ploutvičku a provázek, 

pomažte lepidlem POTIŠTĚNOU stranu druhého cédéčka a slepte obě 

cédéčka k sobě. Doporučuji takto slepené cédéčko zatížit těžkou 

knihou, aby slepená cédéčka k sobě pěkně přilnula. 

v Nejtěžší část je za vámi. A teď už to půjde rychle. Zatímco tělíčko 

rybičky máte zatěžkané knihou, můžete pokračovat ve výrobě, a to 

prostřední ploutvičky. Dělá se velice jednoduše. Vezmete půlku zeleného 

papíru, a uděláte z něj tzv. vějířek. Papír na vějířek začínáme překládat 

na jeho delší straně. Snažte se udělat záhyby co nejmenší. Máte 

vějířek? Odložte ho, a vyjměte z knihy rybičku. Už by měla pěkně držet 

pohromadě. 

v Následuje přilepení očiček. Tady budou děti potřebovat asistenci 

rodičů. Nejlepší na očička jsou dekorativní kamínky – ty se přilepují 

tavnou pistolí nebo vteřinovým lepidlem, nad úroveň pusinky rybičky. 

Pokud nemáte dekorativní kamínky,můžete přilepit obyčejné kamínky, 

malé mušličky, korálky, knoflíčky. Nebo namalovat očička na papír a pak 

je přilepit lepidlem. A nebo, pokud máte popisovací cd-fix, můžete 



očička namalovat přímo na rybičku. Pozor na obyčejné fixy, moc nedrží a 

rozmazávají se. 

v Posledním krokem je, prostrčit dírkou uprostřed rybičky ploutvičku. A 

výrobek je hotov. 

 

Rady pro vás: 

v Moc pěkná je rybička ze sytě žlutého 

nebo zlatého papíru. Můžete si vyrobit 

zlatou rybku.  

v Z oranžového papíru je to zase pěkná 

rybka závojnatka.  

v Zadní ploutvičku můžete také lehce 

nastříhat na proužky. 

 

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, barevné papíry, provázek, lepidlo na papír. 

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

cédéčka. Provázek můžete přilepit stejně jako u rybičky, a nebo vést 

provázek skrz naskrz dírkou v cédéčku. Můžete vyrábět kytičky, 

sluníčka, hvězdičky, čtyřlístky….  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…. 



Ještě jedna rada: 

v Pokud si kupujete větší balení kompaktních disků ve větší kulaté 

krabičce, většinou u toho bývá jedno plastové (průhledné) cédéčko. 

Nepoužívejte ho na výrobu rybiček ani kytiček, ale ušetřete si ho na 

konec roku, kdy právě z těchto cédéček budeme vyrábět originální 

podzimní svícínky. 

 

 

INSPIRACE NA OSTATNÍ VÝROBKY: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


