
 

 

Inspirace pro hru: JASAN 

  

Fakta a mýty 
 

Použití v kuchyni:  
Velmi mladé plody jasanu, takzvané křídlaté 

 nažky, je možné povařit a nakládat podobně jako 
kapary.      

Magické rituály:  Čarodějnice údajně používaly 
jasanové větve k létání.  

Věřilo se, že rovnoměrně tvarovaný jasanový list 
přináší štěstí:  ‘Krásný list jasanu v ruce mám, první, 

koho potkám, za toho se vdám.’  
K pálení se nejlépe hodí ještě zelené jasanové dřevo, 

po vyschnutí už není dobrým palivem:  
‘Palte jasan zelený, to je oheň hodný královny; 

 palte jasan vysušený, v člověku nadávky 
 probuzeny.’ 

 

Fakta a mýty 
 

Na podzim ztrácejí evropské jasany své 
 listy. Na jaře vyrostou nové. Na jiných  

kontinentech rostou jasany, kterým listy zůstávají  
i přes zimu. Jasany utváří květy, ze kterých se pak 

 vyvinou semena. Semínka mají křídla, podobně, jako 
semena javoru. To jim umožňuje odletět kousek dál od 

kmene. Strom si tak zajistí lepší reprodukci.  
 

Jasanové dřevo je velmi těžké, pevné a pružné. Považuje 
se proto za nejlepší evropské dřevo pro výrobu rukojetí 

nástrojů, například kladiv, lopat, košťat a tak dále. Je  
také vhodné pro výrobu sportovního vybavení, jako  

 saní, baseballových pálek a na konstrukci lodí.  
Nicméně dřevu nesvědčí vlhkost, tyto  

předměty by tedy neměly být 
 ponechány přes 

 noc venku.  
 

 
Fakta a mýty 

 
Podle vyrašení jasanových a dubových listů je  

možné předpovědět letní počasí: ‘Jasan před dubem, 
mokří často budem. ’ (léto se smíšeným počasím) ‘Dub 

před jasanem, pošplíchaní zůstanem. ’ (sucho). 
Před rozvojem výroby oceli byl jasan hojně využíván na 

stavbu lodí, podvozků automobilů a výrobu rukojetí 
různých nástrojů.  Dále také k výrobě kulečníkových tág a 

historických tenisových raket. Dnes se z něj vyrábí 
dřevěné dýhy a podlahy.    
Jasan je opadavý strom.  

Na celém světě existuje zhruba 50 různých druhů jasanu. 
Tři z nich rostou v Evropě.  

Jasan je samostatným rodem a je příbuzný 
 s olivovníky.  

 

 

 
 

Jasan v průběhu ročních období  
Podívejte se na krátké video o roce  

života jasanového stromu.     
  https://www.youtube.com/watch?v= 

Z0JdCENAXeQ 
Pak si vezměte čistý list papíru.  

Rozdělte jej na čtyři rovnoměrné části, které 
budou symbolizovat roční období.  

Namalujte každé roční období podle toho, co je 
podle vás charakteristické pro jasan v této fázi. 

Můžete také kreativně využít suché  
jasanové listy nebo jiné části stromu.  
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Praktické nápady 

Lesní zvířata 
 

Vybavení: 
Ostrý nůž 

kousky jasanového dřeva různých délek  
pera nebo barvy a štětce 

lepidlo 
klacíky 

provázky 
 

Instrukce: 
Uřízněte plátek dřeva jako obličej zvířete. Použijte pera nebo 
barvy, dokreslete svému zvířátku rysy, jako oči, uši, kožešinu 

nebo bodliny. Přilepte k základně kousek provázku jako 
ocásek a nechte vyschnout.  

Na výrobu lesní lišky použijte ostrý nůž k vyřezání 
 tvaru a pak perem dokreslete rysy.  

 

  
Praktické nápady 

Jasanový rotační plátek  
 

Vybavení:  
Plátky jasanu s předchystanou vyvrtanou dírou  

ve středu každého plátku  
hůlka nebo klacík 

ostý nůž  
pero 

lepidlo 
Instrukce: 

Pomocí pera pečlivě nakreslete spirálu začínající ve středu 
jasanového plátku a otáčející se směrem ven. Vezměte 

kousek klacíku, nožem odstraňte kůru a naostřete 
 jeden konec.  Prostrčte klacík středem jasanového  

plátku. Možná bude nutné upravit šířku klacíku 
 pomocí nože nebo ho připevnit pomocí 

 lepidla. Nyní je váš rotační  
plátek hotový.  

   
 

Praktické nápady 
Domečky pro víly a elfy  

 
Vybavení: 
Ostrý nůž 

kousky jasanového dřeva různých délek  
pera nebo barvy a štětce 

lepidlo 
klacíky 

 
Instrukce: 

Pomocí nože vytvarujte střechu domečků pro 
elfy a víly.  

Namalujte střechu a přilepte malý 
 kousek dřeva jako komín.  

Ozdobte okna a dveře 
 domečku.  
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Praktické nápady 

Výroba katapultu 
 

Vybavení: 
Rozdvojený kus dřeva, oříznutý na 

požadovanou velikost 
ostrý nůž 

kousek gumy nebo jiného silného, pružného 
materiálu  

kůže nebo kousek pevné látky na výrobu 
pouzdra  

provázek, bavlněná nit nebo z 
ubní nit. 

 

Praktické nápady 
Stavba doupěte  

 
Všechny děti milují stavbu doupat a je to  
zároveň skvělý způsob trávení času venku 

  v interakci s rostlinami a přírodou.  Pro stavbu  
doupat nejsou žádná ‘pravidla’. Dobrým výchozím 

bodem ovšem je použít dvě nebo tři dlouhé tyče na 
vytvoření  ‘zakončení’ a mezi ně položit delší větev.  

 Pro rychlé doupě vršek zakryjte látkou nebo plachtou 
nebo strukturu propleťte větvemi a kapradím na 

vyplnění bočních stran.    
Základem skvělého přírodního přístřešku může  
být také robustní kmen stromu, o který opřete  

silné větve a propletete tenčími větvičkami.  
 
 

 
Praktické nápady 

Výroba katapultu 
 
 

Instrukce: 
Najděte vhodný rozdvojený kousek dřeva s dostatečnou 

 délkou pod rozdvojením na rukojeť. 
Pomocí nože nebo škrabky na zeleninu odstraňte ze dřeva kůru.   

Na konci každého hrotu udělejte dva zářezy.  Ustřihněte dva pásy 
gumy, každý zhruba v délce rámu. Protáhněte jeden konec každé 

gumičky skrz zářezy, abyste je zajistili – možná budete muset použít 
nit. Vystřihněte pouzdro  zhruba 10 cm x 5 cm.  Udělejte díru ve 

středu každého konce obdélníkového pouzdra. Provlékněte konce 
gumy jedním z otvorů v pouzdře a pevně je zauzlete. Katapult 
 je nyní hotový, s gumovými pásy na každé straně a pouzdrem 

uprostřed.  
 

                                    
Vytvořte si prak 
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Praktické nápady 

Vyrobte si tkací rám 
 

Je nekonečně mnoho možností, jak využít jasanové 
 větve. Jednoduchý a rychlý nápad je vyrobit rám a použít 

 ho na tvorbu vlastních lesních tkanin.   
 

Vybavení: 
Tyče, provázky/motouzy, proužky látky, nalezené přírodní 

předměty  
Instrukce: 

Nejprve vytvořte čtvercový nebo obdélníkový rám překrytím 4 tyčí 
a svažte je provázkem dohromady. Přivažte delší kousek provázku 
poblíž jednoho rohu a obtočte jej rámem nahoru a dolů směrem k 

protějšímu rohu. Obtočte provázek dvakrát okolo každé tyče, 
 aby zůstal na místě a pak jej zauzlete.  

Nyní postup opakujte, ale v úhlu 90°, aby vznikla síť.  
Sesbírejte přírodní předměty a pak je spolu s kousky 

 Látky vetkejte do provázků v rámu.  
  Tato aktivita může být pro děti trochu obtížnější, 

 ale je skvělá pro budování jemných  
motorických dovedností rukou 

 a zápěstí.    
 

 
 

 
Praktické nápady 

Vyrobte hvězdu 
 

Vybavení: 
Větvičky 
provázek 

nůžky nebo nůž. 
Instrukce: 

Tento projekt je jednoduchý, ale efektivní. 
Použijte krátké kousky větviček na výrobu 

dvou trojúhelníků, jejich konce spojte pomocí 
provázku. Překryjte jeden trojúhelník 
 druhým a vytvořte tak tvar hvězdy. 

 Poté je provázkem svažte  
dohromady. 

    
 

 
Praktické nápady 

Budování lodi  
 

Vybavení: 
Korek 

kousky dřeva / větvičky  
provázek / motouz 

lepidlo 
materiál na plachtu – látka, listy, peří.   

 
Instrukce: 

Loď může být postavena nejrůznějšími způsoby, děti 
mohou experimentovat s řadou přírodních materiálů a 

vyzkoušet, co bude fungovat nejlépe. Pokud poblíž 
 není řeka nebo rybník na otestování lodi, naplňte 

 mělký podnos nebo kbelík a proveďte 
pokusnou plavbu.  
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Fakta a mýty 
 

  

Z ostružin vznikne skvělá 
barva na obličej! 

 
 
 

Říká se, že když byl ďábel vyhnán z nebe 
 Svatým Michalem, přistál v ostružinovém keři 

 a proklel ho; proto jsou ostružiny po 29. září (den 
Sv. Michala) hořké a nepoživatelné. Sběračům 

bylo doporučeno vyhnout se konzumaci ostružin 
sklizených po tomto datu.  

 
Tmavá barva ostružin svědčí o vysokém obsahu 
zdravých antioxidantů. Nejlepší je konzumovat 

ostružiny syrové, kdy si uchovávají nejvíce 
prospěšných látek. 

RECEPTY 
BANÁNOVÁ A OSTRUŽINOVÁ  

ZMRZLINA  
 

Přísady  
3-4 velké banány, 200g mražených ostružin, javorový sirup nebo 

 med na dochucení  
 

Instrukce: 
Oloupejte banány a nakrájejte je na kolečka, rozložte je na pečící 

papír položený na plechu a přes noc nechejte zmrazit. Druhý 
den nasypte kousky banánu a mražené ostružiny do mixéru a 
umixujte dohladka. Může se stát, že se ovoce rozbije na malé 
kousky a budete je muset několikrát setřít ze stěny mixovací 
nádoby. Buďte trpěliví a pokračujte v mixování, dokud směs 

nebude jemná a krémová. Ochutnejte a přidejte javorový sirup 
nebo med, pokud potřebujete směs dosladit. Záleží na zralosti 

banánů a ostružin – čím jsou zralejší, tím budou sladší. Jakmile je 
směs hladká,  

můžete hned  servírovat nebo ji přesunout do d 
ortové formy nebo plastové krabičky a  

uchovat v mrazničce. 
 

RECEPTY 
 

Jak zamrazit ostružiny  
 

Opatrně vložte ostružiny do cedníku a 
opláchněte studenou vodou. Odstraňte 

stonky, listy a porušené bobulky. 
Rozložte ostružiny na pečící papír v 
jedné vrstvě a vložte do mrazáku. 

Jakmile jsou zmražené, přesuňte je do 
mrazícího sáčku nebo nádoby.   

 



 

 

Inspirace pro hru: OSTRUŽINA 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Recepty 
 

VÝROBA DŽEMU  
Klasický recept používá stejné 

 množství ostružin a cukru. Můžete také 
přidat polévkovou lžíci citrónové šťávy na 

zvýraznění chuti. Dobrým doplňkem 
tohoto džemu je také černý bez. Pro 

variantu s nižším obsahem cukru použijte 
poměr cukru a ovoce 1:3. Ostružiny mají 

vysoký obsah pektinu, který džem zahustí, 
dobré struktury dosáhnete  

dostatečně dlouhým  
vyvařením  

vody.  
 
 

Recepty 
OSTRUŽINOVÝ DŽEM 

 
Přísady 

Ostružiny, cukr, citrónová šťáva  
Postup 

Vložte tác do ledničky, budete jej potřebovat později k určení 
správné struktury džemu. 

Opláchněte ostružiny, vložte je do pánve a přidejte cukr. Během 
zahřívání je rozmělněte, aby uvolnily chuť. Přidejte citrónovou 
šťávu. Bude nutné směs pečlivě hlídat a míchat, jakmile začne 

vřít – pozor na horký cukr! 
Stále směs míchejte, dokud nebude mít gelovou a lesklou 

strukturu.  
Vezměte vychlazený tác z ledničky a nalijte na něj malé množství 

směsi k otestování tuhnutí. Namočte prst do vychládajícího 
džemu a trochu s ním potáhněte.  

Pokud tvoří vrásky, je hotový. Pokud ne, vařte o něco  
déle. Jakmile má džem ideální konzistenci,  

nechejte ho vychladnout a nalijte  
do zavařovacích sklenic.  

 
 

Recepty 
 

CHLEBOVÉ BOCHÁNKY  
 

Přísady 
Mouka s kypřícím práškem, limonáda, džem, marshmallow, 

rozinky, čokoládová pomazánka. 
 

Postup 
Nasypejte mouku s kypřícím práškem do mísy a přidejte limonádu, 

abyste vytvořili konzistenci měkkého těsta. Vezměte hůlku s 
ořezaným koncem, umytou nebo pokrytou fólií (pro zajištění ‘čisté’ 

varné plochy). 
Omotejte těsto okolo konce hůlky, aby bylo zajištěné a vytvořilo 

okolo tyčky spirálu nebo váleček. Položte konec tyčky s těstem nad 
oheň, dostatečně blízko zdroje tepla, ale ne přímo do plamenů. 

Jakmile je těsto upečené, stáhněte jej z hůlky – bude horké!  
Vnitřek namažte trochou másla a domácího ostružinového 

 džemu.  Experimentujte s různými náplněmi, například 
 mini marshmallow, čokoládovou pomazánkou, 

 rozinkami – buďte kreativní! 
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RECEPTY 
 

OSTRUŽINOVÉ   
FLAPJACKY 

 

Ideální na pikniky nebo dobrodružství v přírodě! 
Přísady 

350 g ostružin, 25 g bílého cukru, 250 g ovesných vloček, 
140 g ‚másla, 50 g lehkého hnědého cukru, 

140 g zlatého sirupu 
Postup 

Předehřejte troubu na 190°C. 
Vymažte pečící formu o velikosti 18 cm a vyložte ji pečícím 

papírem. Povařte v pánvi ostružiny a bílý cukr do jemné 
konzistence; nechejte vychladnout. V jiné pánvi rozpusťte a 

smíchejte všechny ostatní přísady.  
Polovinu ovesné směsi natlačte do pečící formy; 

 na ni navrstvěte ovoce a zakryjte zbývající  
ovesnou směsí. Pečte 25 minut,  

rozkrájejte a po vychladnutí přesuňte  
z formy na servírovací talíř.  

 
 

Recepty 
 

NAVÍC! 
Přidejte ostružiny do palačinkové směsi.  

 
Naskládejte ostružiny na spodek košíčků / 

muffinů před nalitím těsta.   
 

Vyrobte omáčku z ovoce, cukru a 
vanilkové esence, kterou pak můžete polít 

třeba zmrzlinu.  
 

Přidejte ostružiny do smoothie 
 pro dodání barvy a chuti.  

Co dál?  
 

HAPA ZOME 
 

Díky silnému pigmentu ostružin jsou ideální 
pro Hapa Zome, umění tvorby značek 

pomocí rostlinných pigmentů. 
Sbírejte ostružiny a další bohatě 

pigmentované listy a květy a naaranžujte je 
do vzorů na polovinu obdélníku bavlněné 

látky. 
Přeložte látku napůl, aby rostliny zcela 

zakryly a rozdrťte je ubitím kamenem popř 
kladivo. 

Po rozložení látky zůstanou na každé její 
straně sytě barevné stopy. 
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Ostružinová batika  
Při této aktivitě je snadné se ušpinit, 

 dělejte ji venku nebo dobře zakryjte povrchy! 
 

Potřebujete 
2 šálky ostružin, ½ šálku soli, voda, látka  

 

Postup 
Pomalu vařte 2 šálky ostružin a 4 šálky vody při nízké teplotě, 
zhruba jednu hodinu. Sceďte vodu z bobulí a nalijte ji zpět do 

hrnce. V samostatné misce nebo kbelíku smíchejte ½ šálku soli a 
8 šálků vody. Namočte látku do solné směsi na jednu hodinu a 

pak ji vymáchejte ve studené vodě. Vložte vlhkou látku do 
ostružinové tekutiny v hrnci a přiveďte k varu. Vařte na mírném 
plameni jednu hodinu (průběžně kontrolujte) a pak odstavte ze 

sporáku.  
Pro tmavší odstín máčejte látku ještě několik hodin po  

odstavení z ohně. Vymáchejte přebytečnou barvu a usušte.  
Perte látku s podobnými tmavými barvami, bude 

 pouštět a barva časem vybledne. 

 
Praktické nápady 

PÁTRÁNÍ 
 

Pátrání po volně rostoucím ovoci je skvělá zábava 
 a příležitost, jak se propojit s přírodou a pracovat v  
týmu na dosažení společného cíle, jako je nasbírat 

 ovoce pro konkrétní recept nebo projekt. 
Můžete aktivitu posunout ještě dále a zorganizovat 

lov. Ten může být okořeněný prvkem soutěže: první je 
skupina, která se vrátí se všemi předměty nebo která 

přinese nejneobvyklejší nálezy. 
Základní myšlenkou lovu je vyslat děti do dohodnuté 
oblasti, v týmech nebo jednotlivě, se seznamem věcí, 

které musí najít nebo úkoly, které musí vykonat a 
 vrátit se s důkazem, že je splnily. 

 
 

Pátrání/lov 
           
 

Praktickénápady 
 
 
 

Praktické nápady 
 

OSTRUŽINOVÁ PLASTELÍNA 
Varování – není jedlá 

POTŘEBUJETE 
2 díly hladké mouky, 1 díl soli, hrst ostružin pro 

obarvení, polévková lžíce oleje, 1 díl vody 
Postup 

Smíchejte dohromady moku a sůl. Rozmělněte ostružiny 
na jemnou kaši. Přimíchejte ostružiny a olej do mouky se 
solí, přidejte dostatečné množství vody, abyste vytvořili 

husté těsto a hněte dohladka. 
 

Vyrobte fingované zmrzlinové kornouty 
Vystřihněte z tvrdého papíru velký kruh a pak ho 
rozstřihněte na polovinu. Nakreslete na půlkruhy 

křížkovou strukturu. Stočte každý půlkruh do 
 kornoutu a tvar zajistěte lepicí 

 páskou. 

Praktické nápady 
 

OSTRUŽINOVÁ BARVA  
 

Ostružiny mají velmi výraznou barvu, 
 která se skvěle hodí na kreslení.  

Nasbírejte ostružiny a jiné jasně zbarvené 
bobule. Dávejte pozor, abyste nenasbírali 
žádné jedovaté rostliny. Pomocí hmoždíře 

vymačkejte barvu z bobulí, v případě potřeby 
přidejte vodu nebo rozšlehaný vaječný bílek. 

Protlačte kašovitou tekutinu přes čajové sítko, 
abyste dostali hladkou směs. Výslednou 

tekutinu použijte na svou uměleckou 
 tvorbu.  
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FAKTA A MÝTY 
 

Jehličnany jsou stromy, které se rozmnožují  
pomocí  semen ukrytých v šiškách. Šišky jsou 

 dobře viditelné a pomáhají identifikovat strom jako 
jehličnan. Většina jehličnatých stromů je stálezelená – 

existuje však i pár opadavých výjimek, jako je modřín. Listy 
stromů jsou tenké, dlouhé a špičaté, říká se jim jehličí. 

Jehličnaté stromy shazují své šišky na podzim a pátrání po 
borových a jiných šiškách je snadné, pokud najdete les, 

kde dominují jehličnany.  
Ve Velké Británii produkují šišky dva druhy původních 

jehličnanů: borovice lesní a jalovec obecný. V Británii se 
nachází 10 tisů, o kterých se věří, že jsou přes 1000 let 

staré.  
(V České Republice můžeme z původních druhů 
 jehličnanů nejčastěji narazit na borovici lesní, 

 smrk ztepilý, jalovec obecný  
a jedli bělokorou.) 

 

FATKA A MÝTY 
 
V minulosti využívali Druidové během slunovratu  

dřevo borovice lesní k pálení velkých ohňů, 
kterými přivolávali slunce nazpět. Tradicí také 

bylo zdobit stromy lesklými předměty a světly. To 
by mohl být původ tradice vánočních stromečků a 

vánočních štol (vánoček).  
Dřevo borovice bylo díky svému vysokému 

obsahu pryskyřice často používáno na stavbu lodí. 
Dříve existovala pověra, že stromy borovice, 

určené na budování lodí, by neměly být káceny 
během ubývajícího měsíce. Lidé vnímali, že fáze 
měsíce ovlivňuje obsah pryskyřice ve dřevě. I v 

dnešní době dřevorubci 
věnují fázím měsíce pozornost.  

. 

 
Vaření s jehličnany - 

- buďte opatrní! 
 
Z jehličí je možné uvařit čaj. Například 

ve Švédsku lidé používají zelené 
borové jehličí jako čaj a říkají mu 

tallstrunt.  Ovšem ne každé jehličí je vhodné 
na pití, buďte tedy opatrní. VŠECHNY části 

tisu jsou jedovaté a při požití mohou člověka 
i zabít. Nebezpečné je údajně i spaní pod 

tisovým stromem.  
 
 

 
Vaření s jehličnany - 

- buďte opatrní! 
 

Existují druhy borovice, které produkují 
takzvané piniové oříšky. Můžete je zakoupit 

v obchodech a použít při vaření a pečení. 
Piniové oříšky jsou například klíčovou 

přísadou italského pesta servírovaného s 
těstovinami.  

Ale ne všechny piniové oříšky jsou jedlé, 
některé jsou dokonce mírně toxické a při 

konzumaci navozují brnivou kovovou  
pachuť v ústech. 
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Praktické nápady 
Věnec se šiškami 

Vybavení: 
Borové šišky 

skleněná váza  
barvy, třpytky, stužky  

drátěné ramínko na oblečení nebo věnec z vrbových 
prutů  

drátek a nůžky  
Instrukce: 

Věnce z obchodu jsou často ozdobeny šiškami, můžete si 
však věnec snadno vyrobit sami. Vytvořte kruh z vrbových 
prutů  (návod najdete v kartě Podněty pro hravé aktivity: 
Vrba), nebo postačí i drátěné ramínko. Připevněte tenký 

drátek k šiškám a upevněte je na věnec. Pak šišky  
můžete natřít barvou, přidat třpytky nebo jiné  

přírodní materiály a nalezené předměty.  
Jakmile máte hotovo, uvažte na věnec 

 stužku a zavěste na dveře.  
 

 
PRAKTICKÉ  

NÁPADY 
 

Nejoblíbenější použití šišek 
jehličnanů je na výrobu dekorací 

a jiných ručních výrobků, tvoří 
základ řady kreativních projektů. 

Jsou dostupné v hojném 
množství a navíc zdarma, na 

podzim si je můžete sesbírat v 
lese ze země.  

 

 
Praktické nápady 

Šišková zvířátka  
Vybavení: 

Šišky 
plst  

nůžky a lepidlo  
drátek  

těsto na hraní 
plastelína  

nalepovací oči 
vata a tyčinky (chlupaté drátky) na čištění dýmek 

 
Instrukce: 

Načerpejte inspiraci z obrázků nebo z nápadů dětí. Na tělo 
zvířete nebo hmyzu použijte jednoduchou šišku.  

Přidejte další rysy, jako oči, uši, křídla, nohy a ocas 
 s využitím dalších předmětů nebo nalezených  

přírodních materiálů, například plst, 
 suchélisty a větvičky. 
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Praktické nápady 

Šiškové krmítko pro ptáky 
Vybavení: 

Šišky 
tuhý tuk (například sádlo) 

ptačí zob 
provázek 
Instrukce: 

Přivažte provázek k vrcholu šišky a zauzlujte. 
Rozpusťte tuk v pánvi, a jakmile se rozpustí, přidejte 

ptačí zob. Nechejte vychladnout, dokud téměř 
neztuhne. Vtlačte směs tuku a semen do šišky. 
Položte šišku na papír odolný vůči mastnotě,  
dokud nevyschne. Jakmile je suchá, zavěste 

 krmítko na zahradu pro potěšení 
 ptáčků.  

 

 
PRAKTICKÉ NÁPADY 

Šiškové podpalovače ohně 
  

Vybavení: 
Suché šišky  

vosk, svíčka nebo zbytky voskovek,  
parafín nebo včelí vosk 

tavicí pánev (vodní lázeň) 
uchopovací kleště 

fólie nebo voskový papír 
esenciální olej (volitelné) 
voskovky na dodání barvy 

 (volitelné) 
 
 
 

 
 

Šiškové podpalovače ohně  
Instrukce: 

Rozpusťte vosk ve vodní lázni – nenechávejte bez  
dozoru. Pokud nemáte tavicí pánev, nalijte vodu na dno 

vysokého hrnce a položte na něj ohnivzdornou misku 
(kovovou nebo skleněnou), tak, aby se její dno 

nedotýkalo vody.  
Pokud máte voskovky, přidejte je spolu s esenciálním 

olejem do tekutého vosku.  
Namočte celou šišku do voskové směsi, použijte k tomu 

kleště a dávejte pozor, vosk může být velmi horký. 
Držte šišku nad miskou, dokud nepřestane okapávat  

a pak ji položte na kousek fólie nebo voskového 
 papíru. Po vyschnutí můžete šišky rovnou 

 použít – přidejte je do ohně s něčím 
 na podpal a bavte se! 
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Praktické nápady 
Dekorace na stůl  

Vybavení: 
Borové šišky 

skleněná váza 
barva, třpytky, stuhy 

Instrukce: 
Sesbírejte a usušte 10-12 šišek. Ozdobte je 
barvou, třpytkami a stuhami. Naaranžujte 

 je do košíku nebo mísy a položte  
doprostřed stolu.  

 
 

 
Praktické nápady 

Šišková pochodeň   
Vybavení: 

Šišky  
borovicová pryskyřice – najdete na stromech s  
porušeným kmenem. Seškrábněte ji do nádoby  

sekera / švýcarský nůž 
zelené / čerstvé pruty na rukojeť pochodně 

Instrukce: 
Roztavte pryskyřici a opatrně v ní namáčejte šišku, dokud 
není zcela pokrytá pryskyřicí. Použijte sekeru nebo nůž, 

zářezy rozdělte jeden konec prutu na 4 ‘paže’, které budou 
držet šišku.  Pevně zatlačte šišku do naříznutého konce 

rukojeti.  
Druhý konec prutu zapíchněte do země.  

Zapalte pochodeň. Pryskyřice je čerstvá a mohla 
 by popálit kůži, používejte tyto pochodně 

 pouze upevněné v zemi.  
 

 

 
Seznamte se se stromem  

Vybavení: 
Páska/šátek na zavázání očí  

malý háj stromů  
Instrukce: 

Vyberte oblast, kde je hodně stromů, ale kde není na zemi 
příliš mnoho kopřiv nebo nebezpečí zakopnutí. Ve dvojicích, 
jeden hráč má zavázané oči, druhý vystupuje jako průvodce. 
Průvodce dezorientuje druhého hráče tím, že ho několikrát 
otočí dokola a projde se s ním po okolí, opatrně jej vede za 
ruku. Vedoucí je pak zavede ke stromu, se kterým se mají 
seznámit. Zde se mohou stromu dotknout, přivonět, cítit a 
vytvořit si mentální záznam hrbolků a větví. Pak jsou opět 
dezorientování a přivedeni zpět na centrální místo mezi 

skupinu stromů, která obsahuje i jejich strom. V této chvíli  
je sundaná páska z očí. Hráč, který měl zavázané oči, pak 

 musí najít strom, se kterým se dříve seznámil. Poté  
si hráči ve dvojici role prohodí.  

 

 
Házení šiškou na cíl  

Vybavení: 
Šišky 

kruh nakreslený klacíkem v zemi 
 

Instrukce: 
Každý hráč si najde tři šišky. V otevřeném 

prostoru nakreslete na zem kruh. Vyznačte okolo 
kruh určující vzdálenost, ze které budou hráči 

házet. Hráči stojí za vrhací čárou a snaží se hodit 
svou šišku do středového kruhu.  

Vítězem je ten, kdo získá nejvyšší skóre.  
Můžete zvýšit obtížnost zmenšením  

vnitřního kruhu nebo přidáním 
středového cíle.  
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Většina dětí ví, že pomocí těchto 
 semenáčků můžeme ‘určit čas’. 

Když se pampeliškové květy promění v 
semena, nastává skvělá příležitost ke hře s 

větrem, jako způsobem šíření semen.  
 

Děti mohou předstírat, že určují čas na 
pampeliškových hodinkách. Nejprve se dítě 
pampelišky zeptá, kolik je hodin, pak začne 

odfoukávat semena a počítá každé fouknutí. 
 Až jsou všechna semena pryč, tolik je 

 hodin. 
 

 
Pampelišky mohou 

předpovídat budoucnost! 
Kolik semínek zůstane, 

když na odkvetlou 
pampelišku jednou 

pořádně fouknete, tolik 
budete mít dětí... 

 
 

 
Pampelišky jsou krásně zlaté  

podivuhodné rostliny těšící se oblibě u 
 dětí i dospívajících.  Někdy se jim říká také  

“vílí hodiny”, protože jejich květy se otevírají 
a zavírají s měnící se intenzitou světla: 

otevírají se za svítání a zavírají s příchodem 
večera.  

 
Pampeliškové hlavy se po vykvetení a 

opylení uzavřou a uvnitř se začnou vyvíjet 
semena. Tato semena jsou plody 

pampelišky, každé je přitom vybavené bílým 
padáčkovitým chmýřím 

 (pappus), které mu pomáhá odletět po 
větru do větší vzdálenosti.  

 

Báseň 
 

František Hrubín : Pampelišky 
Pampelišek plná louka 

a náš Vítek do nich fouká, 
kolem všude bílo. 

Snad tu nesněžilo? 
 

Kdepak! To náš malý smíšek 
fouká jako čtyři 

a z těch bílých pampelišek 
odletuje chmýří. 

 
Fouká, fouká, oči mhouří: 
jako vláček v bílém kouři 

v chmýří se nám ztratí 
za vysokou tratí. 
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PAMPELIŠKOVÝ ČAJ  
 

Nasbírejte čerstvé květy a listy a 
 uchovejte je ve sklenici. Když dostanete 

 chuť na čaj, nalijte vařící vodu na hrst květin 
a listů. Nechte čaj vyluhovat, dokud 

dostatečně nevychladne a pak jej sceďte.  
Pampelišky jsou považované za dobré 

tonikum a mohou pomáhat při některých 
trávicích problémech. Buďte opatrní, 

pokud máte vředy nebo chronické 
zdravotní potíže, a před užitím čaje se 

poraďte s lékařem.  
 

 

 
 

KOLÁČE PAMPELIŠKOVÉ VÍLY 
 

Nasbírejte několik hrstí květů, 
 odstraňte žluté lístky a zlikvidujte všechny 

zelené části, protože ty jsou hořké. 
 Důkladně opláchněte. Přidejte čisté okvětní 

lístky do jakéhokoliv receptu na piškotový 
koláč pro dodání barvy a pečte podle 

instrukcí zvoleného receptu.  
 

Po vychladnutí přidejte polevu a pro  
zábavu najděte další jedlé květy na 

 posypání – například fialky, 
 lichořeřišnici nebo růži.  

 

 
PAMPELIŠKOVÉ SUŠENKY 

 

Přísady 
170g hladké mouky, 2 čajové lžičky kypřícího  

prášku, ½ čajové lžičky soli, 1 čajová lžička sušených 
 bylin, například rozmarýnu, majoránky, tymiánu, bazalky 

nebo pažitky,  45g studeného nesoleného másla, 
nakrájeného na kostičky, čtvrt litru mléka,  

 ½ šálku pampeliškových květů – pouze žluté lístky. 
 

Postup 
Předehřejte troubu na 230°C. Smíchejte dohromady 

všechny ingredience. S mícháním to nepřežeňte, těsto by 
mělo být vlhké a lepivé, ale ne úplně jemné. Lžičkou 

pokládejte kopečky směsi na pečící plech (vymaštěný  
nebo s pečícím papírem) 5 cm od sebe. Pečte, dokud 

neuvidíte, že spodní strana zhnědla a okraje právě  
začínají hnědnout. Pečení zabere zhruba  

12 minut.  
 

 
SLANÉ RECEPTY  

 
Přidejte mladé dobře omyté 

listy do salátů. 
 

Nahraďte špenát mladými 
pampeliškovými listy v 

různých pokrmech, třeba 
omeletách. 
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Zdroj 

Maudsley, M, Playing on 

the Wildside, 2009 

Playwork Partnerships 

 

 
HRY S VĚTREM  

Zahrajte si variantu 
oblíbené hry Medvídka 
Pů s klacíky – utrhněte 

hlavu pampelišky a 
vyhoďte ji do vzduchu. Čí 

semenáček doletí 
nejdále?  

 
 

Ochmýřené padáčky jsou jedním z mnoha 
způsobů, jak se semena šíří po větru.  

Využijte to jako inspiraci k výrobě létajících 
předmětů. 

Na internetu najdete řadu nápadů, jednoduchou 
variantou je vyrobit ‘helikoptéru’ z proužku 

papíru širokého 2-3 cm se zářezem/roztržením 
na obou protilehlých koncích, pomocí kterých 

konce spojíte do tvaru ryby. Vypusťte ji pomocí 
klacíku, který by měl ve vzduchu vypadnout a 

nechte helikoptéru rotovat k zemi. Hledání 
dobrého startovacího místa může zvýšit šance 

na úspěšný let a přidá na zábavě.  
 

 
ROZVOJ VŠÍMAVOSTI  

ZA VĚTRNÉHO DNE  
 

Sledování mraků hnaných větrem po obloze 
může stimulovat a fascinovat dětskou mysl, 

poslouží i jako podnět k myšlenkovým 
hrám, například: načasování pohybů 

mraků, hádání, jakým směrem fouká vítr, 
pozorování neobvyklých tvarů a 

interpretování toho, co by mohly 
znázorňovat nebo připomínat. Pozorování 

mraků může být také velmi uklidňující a 
podporovat duševní pohodu.  

 
 
 

Pampeliškové ochmýřené hlavy jsou 
charakteristické svým pohybem ve větru. 

Tyto hry zahrnují interakci a hraní s větrem, 
například zkusit chytit vznášející se 

semenáček. Proměňte hru v soutěž, vyberte 
jeden květ a závoďte, kdo jej chytí první. Na 

jaře chytejte žluté květy a na podzim padající 
semenáčky.  

 
Traduje se, že kdo semenáček chytí, tomu 

přinese štěstí.  
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PAMPELIŠKOVÉ FLÉTNY  
 

Flétnám z pampelišek se někdy říká 
pampeliškové rohy. Nabízí hravé 

příležitosti k prozkoumávání, jak se zvuk 
šíří prostřednictvím vibrací. Utrhněte 

pampelišku a odstraňte květovou hlavu, 
pak foukněte do stonku, který by měl 

vydat zvuk. Rozdělte stonek zespodu na 
dvě části a poslouchejte, jak se  
tóny mění v závislosti na délce 

 rozštěpení.  
 

 

 
 

PAMPELIŠKOVÁ PLASTELÍNA  
 

Přísady: 
Hrst pampeliškových květů bez zeleného stonku,  

235ml vroucí vody, 120g mouky, 40g soli, 2 
polévkové lžíce rostlinného oleje, 1-2 polévkové lžíce 

vinného kamene 
 
 

Postup 
Umixujte horkou vodu a pampelišky v mixéru. 

Přidejte olej, sůl, vinný kámen a mouku. Těsto je 
nutné  

zpracovat rukama. Pokud je příliš lepivé, přidejte  
více mouky. Můžete je pak použít jako  

plastelínu na kreativní modelování. 
 

 
 

PAMPELIŠKOVÉ UMĚNÍ  
Zlatá barva pampeliškových květů a 

struktura pampeliškového chmýří jsou 
skvělým základem i doplňkem venkovních 

přírodních uměleckých projektů.  
 

Pro inspiraci prozkoumejte díla autorů 
přírodního a takzvaného pomíjivého 

umění, jako je například Andy 
Goldsworthy, Christo, Patrick  
Dougherty and Agnes Denes. 

 

HAPA ZOME 
 

Vysoký obsah vody v 
listy a květy pampelišek je činí ideálními pro 

umění Hapa Zome. 
Umístěte rostlinu na jednu polovinu kusu 

bavlněné látky. 
Přeložte látku přes květinu. 

Pevně tkaninu ‚přetlučte‘ hladkým kamenem 
nebo malým kladívkem, dokud nezačnou 

prosvítat rostlinná barviva. 
Při rozkládání látky pampeliška 

objeví se tisk! 
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Latinský název Růže šípkové  
(divoké růže) je Rosa canina a  

je odvozen z řeckého  
kynos = pes. Ve starověku lidé věřili, že  

tinktura z kořene růže léčí kousnutí vzteklého 
 psa! 

 
Je také možné, že název tohoto keře byl inspirován 
jejími ostrými trny, které připomínají psí špičáky a 

mohou poranit kůži. 
 

Šípková růže je známá také pod názvy růže 
trnková, šípek nebo divoká růže.  
Šípková růže je nejrozšířenějším  

druhem divokých růží. 
 

 
Na podzim se na šípkové růži tvoří červené 

 plody nazývané šípky.  
Šípky je možné použít na výrobu sirupu. Tento sirup 

 má velmi vysoký obsah vitamínu C, je dobrou náhradou  
za čerstvé ovoce v zimním období a pomáhá v prevenci 

nachlazení.  
 

Děti často v rámci hry vybíraly dužinu šípkového plodu a 
házely si je navzájem pod triko. Šípková dužina je jako 
svědivý prášek, šípkům se proto někdy říká svědivky a 

lechtavky.  
 

Hlavní postava pohádky bratří Grimmů Spící kráska s 
e v překladech do některých jazyků (čeština,  

slovenština, maďarština) jmenuje  
Šípková Růženka.  

Plod šípkové růže se 
nazývá 

šípek a používá se v 
mnoha tradičních 

receptech.  
Šípky obsahují více 

vitamínu C než citróny.  
 
  

 
 

Okvětní lístky růže můžete usušit a uchovat na  
později. Zde je návod na sušení šípkových květů 

 v troubě:  
Nasbírejte čerstvé šípkové okvětní lístky v plném květu, 

které nebyly chemicky ošetřeny a nejsou poškozené. 
Předehřejte troubu na 90 °C. Jemně lístky opláchněte a 

dobře sceďte. Vyložte plech pečícím papírem, položte na 
něj čisté lístky v jedné vrstvě. Odstraňte veškeré zbytky 

stonků.  
Pečte květy dokud nevyschnou a nezačnou se lámat jako 

bramborové lupínky. Pokud jsou stále pružné, pečte 
dalších pár minut a znovu otestujte. 

Jakmile jsou lístky suché, uchovávejte je v  
uzavřené nádobě na chladném tmavém  

místě.   
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ŠÍPKOVÝ SIRUP 

 
Přísady 

1kg šípků, 3 litry vody, cukr  
 

Postup 
Odřízněte ze šípků stopky a šípky umyjte. Sterilizujte několik sklenic a  
víček – můžete to udělat v troubě, myčce na nádobí nebo mikrovlnce.  

Nakrájejte šípky nahrubo a nasypte je do velké, těžké pánve nebo 
hrnce. Přidejte vodu, uveďte do varu, pak oheň stáhněte a při nízké 

teplotě vařte 15 minut.  
Směs sceďte přes dvojitou vrstvu látky, dužinu nechejte na látce 
alespoň půl hodiny, aby z ní vyšla veškerá šťáva. Umyjte látku a 

použijte ji znovu nebo vezměte jinou čistou, složte ji a sceďte tekutinu 
podruhé.  

Dvojité cezení je důležité, zachytí chloupky, které by mohly dráždit 
zažívací trakt.  

 
 

Nalijte šípkovou šťávu zpět do čisté pánve nebo hrnce. 
Na každých 500 ml přidejte 325 g cukru. Pomalu zahřívejte za stálého  

míchání, dokud se cukr nerozpustí. Pak přiveďte k varu na 3  
minuty, sbírejte přitom z hladiny pěnu nebo případné  

nečistoty. 
Okamžitě nalévejte do čistých sklenic.  

 

 
 

 

 

ŠÍPKOVÝ DŽEM 
 

Přísady 
1 kg šípků, 1 litr vody,  

340 g cukru, 1 čerstvý citrón. 
 

Postup 
Šípky opláchněte a odstraňte listy a stonky. Opatrně nařízněte  

aždý umytý a osušený šípek z obou stran, otevřete jej a odstraňte 
všechna lepkavá semínka. V džemu by nemělo zůstat žádné 

semínko.  
Nasypte šípky do těžkého hrnce a vařte do měkka – zhruba 40 

minut.  
Propasírujte směs přes jemné síto a vraťte do vypláchnutého 

hrnce. 
Přidejte cukr a citrónovou šťávu, to pomáhá uchovat barvu.  

Vařte a každých pár minut míchejte, dokud není směs hustá a 
lesklá.  

Otestujte konzistenci směsi pomocí studeného tácu; když na 
desce vychladne, měla by se při doteku lehce pohybovat jako 

želatina. 
Nalijte do čistých sklenic a u 

chovejte v lednici.  
 
 
 

 
Šípky se nesmí jíst 

syrové. Šípkovou šťávu 
vždy přeceďte a 

odstraňte jakékoliv 
chloupky nebo pecičky, 

které by mohly 
podráždit zažívací 

systém. 
  

 
Vždy pasírujte šípkovou 

hmotu dvakrát, přes 
dvojitou vrstvu látky. Tak 
zajistíte, že ve výsledném 
produktu nebudou žádné 

zbytky chloupků nebo 
semen.  

 

 
 

Uchovávejte šípkové 
džemy a omáčky v 
lednici, zejména po 

otevření. Neotevřené 
by měly vydržet zhruba 

4 měsíce. 
 

 
Dodejte barvu a 

 zábavu letním drinkům, 
přidejte květy růží do 

formiček na led a 
servírujte se špetkou 

máty.  
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OKVĚTNÍ LÍSTKY RŮŽÍ  

 

jsou jedlé a mohou být přidány do 
mnoha pokrmů, kterým dodají na 

originálnosti díky své vůni, struktuře a 
barvě. 

Namažte například chléb burákovým 
máslem nebo džemem a posypte jej 

čerstvými kvítky. Bavte se 
experimentováním s růžovými 
posypkami sušenek a salátů,  

ozdobte okraje talířů.  
 

 
MED SE ŠÍPKOVÝMI KVĚTY  

 
Květy šípkové růže mají účinky antivirové, 

antibakteriální a antiseptické, mohou pomoci  
zmírnit bolest v krku.  

 
Přísady a vybavení  

Růžové květy, med, čisté sklenice, dřevěná lžička  
 

Postup 
Vložte růžové květy do sklenice a zalijte medem. 

Zamíchejte, aby byly všechny květy obalené 
medem. Zakryjte víčkem a nechejte ustát 6 týdnů 

v chladu, například ve spíži nebo lednici. Po 6 
týdnech květy 

 z medu vyndejte, například propasírováním 
 přes síto nebo látku. Uchovejte v chladu 

 a při nachlazení podávejte s 
 horkou vodou nebo 

 čajem.  
 

 
 
 
 

Z okvětních lístků šípkové růže je možné 
vyrobit tinkturu nebo růžovou vodu. 

 
Ze sušených růžových květů můžete snadno 

připravit studený čaj nebo tinkturu.  
Na čaj zalijte květy vařící vodou a nechte 

vyluhovat přes noc.  
Slijte tekutinu přes sítko a uchovejte v 
lednici. Tento čaj údajně pomáhá při 

bolestech žaludku. 
 
 

 
DEKORACE Z CUKROVÝCH  

RŮŽOVÝCH KVĚTŮ  
 

Přísady 
Květy šípkové růže, 1 velký vaječný bílek, 100 g cukru  

krupice.   
 

Postup 
Opatrně otrhejte jednotlivé okvětní plátky a jemně je 

opláchněte, snažte se je nepomačkat. 
Položte lísky na pečící papír a nechte je zcela vyschnout.  

Umístěte drátěný chladící stojan na plech.  
V míse rozšlehejte vaječný bílek. Na talíř nasypte cukr. Pomocí 
štětce namažte každý plátek květu vaječným bílkem a pak jej 

položte do misky s jemným cukrem. Otáčejte lístek, aby 
 byly pokryté obě jeho strany a v případě potřeby ještě 

dodatečně posypte cukrem.  Umístěte kandovaný 
 plátek na drátěný stojan a nechte uschnout 

 a vytvrdnout.  
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                               Hry + aktivity 

 
LISOVANÉ KVĚTY 

 

Vybavení 
Květiny, listy papíru, těžké knihy  

 

Instrukce 
Vyberte květiny, které budete lisovat – mohou 
to být celé květy, okvětní lístky, poupata nebo 
listy. Vložte je mezi listy papíru a pak na tento 
papír položte těžké knihy. Po několika dnech 

výlisky zkontrolujte a pak pravidelně 
kontrolujte dokud nejsou květiny zcela 

vyschlé a vylisované.  
Můžete je použít na různé kreativní  

projekty.  
 
 

 
PŘEDEJ OČAROVANOU RŮŽI  

 
Tato hra je založená na kouzlu okvětních 
 lístků očarované růže v pohádce Šípková  

Růženka. Nasbírejte několik růží (pozor na trny). 
Všichni hráči sedí v kruhu. Podejte jednu růži 

prvnímu hráči, ten odtrhne jeden plátek květu a 
předá ji dalšímu hráči po levé straně. Ten udělá 
to stejné a růže putuje po celém kruhu. Hráč, 
který utrhne poslední plátek očarované růže, 

usne = vypadá ze hry.  
Podejte novou růži zbývajícím hráčům a 

opakujte stejný postup. Hra pokračuje, dokud 
poslední 

 hráč neutrhne poslední okvětní lístek.  
 

 

 
HRA S NÁZVY KVĚTIN 

 
Zkuste si vybavit název 

květiny začínající na 
jednotlivá písmena abecedy. 
Začněte od A a pokračujte až 

po Z, ve skupince se 
postupně střídejte.  

 

 
VŠÍMAVOST  

 

Běžte ven na procházku s kamarádem a  
hledejte šípkovou růži. Během hledání vnímejte  

zvuky prostředí, vůně a různé zajímavosti. 
Sdílejte  

své postřehy s kamarádem. Jakmile najdete 
šípkový keř, zastavte se a chvíli jej tiše pozorujte. 

Snažte se nemyslet na nic jiného, než na tuto 
růži a její jedinečné rysy.  

Nyní vezměte kousek rostliny do ruky a jemně 
jej držte. Sedněte si, zavřete oči na dvě minuty a 

řekněte kamarádovi, co cítíte.  
Nakonec zhluboka nadechněte vůni květiny. 

Lehněte si, tři minuty buďte v tichu a 
uvědomujte si své i kamarádovo dýchání. 

 

 
Květinová zpětná vazba  

 
Využijte asociací vztahujících se k jednotlivým  

částem růže pro rozvíjení představivosti dětí. Dejte 
každému čas na reflexi zážitků a zkušeností a  

zamyšlení se nad spojením:  
TRN jako smutek dne  
RŮŽE jako radost dne  

POUPĚ jako něco, co se stane příště (rozkvete). 
Realizujte zpětnou vazbu, začněte ‘trny’,  

pak přejděte k ‘růži’ a nakonec k ‘poupatům’,  
aktivita tak bude ukončená v pozitivním duchu.  

Tyto podněty pomohou účastníkům  
hlouběji přemýšlet o svých prožitcích 

a umožní jim sdílet své pocity.  
 

Po všímavém pozorování  
růže, popřemýšlejte nad svými 

prožitky a napište nebo nakreslete 
něco, co vyjadřuje, co jste viděli 

nebo cítili. 
Ke tvoření si pusťte relaxační 
hudbu a snažte se soustředit 

zhruba 15 minut pouze na tuto 
jednu věc. 

Když máte hotovo, ukažte své 
 dílo kamarádovi.  
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Trávy jsou zdrojem zrní a 

celosvětově nejvýznamnějším 
potravinovým zdrojem pro lidi i 

zvířata. 
Trávy mají také vysokou herní 

hodnotu – 
jsou dostupné po celý rok, ačkoliv 

v létě v době květu jsou v 
nejlepším stavu. 

Největším druhem  trávy je obří 
bambus, může dorůst až do výšky 

45 m. 
 

 
Tradiční dětská říkanka, kterou recitují při 
svlékání semenáčků trávy, jež pak hází na 

kamarády: 
“Toto je strom v létě” (drží semena na 

stonku trávy) 
“toto je strom v zimě” (odstraní semena 
tahem vzhůru a  ukáží obnažený stonek 

trávy) 
“toto je kytice” (sevřou semínka do trsu) 

“a toto je dešťová přeháňka” (vyhodí je do 
vzduchu). 

  

 
 

 
 

VAŘENÍ V KRABICI SENA  
Pomalé vaření s použitím sena: 

 
 Toto je zábavný způsob experimentování s 

vařením. Perfektní pro venkovní 
dobrodružství, hodí se, pokud jste během 

dne zaneprázdněni a chcete se večer vrátit k 
pomalu uvařenému jídlu.  

Jde také o ekonomický způsob přípravy 
pokrmů, spotřebuje velmi málo paliva. 
Můžete tak přes noc uvařit například 

ovesnou  
kaši, když vločky ohřejete na posledních 

žhavých uhlících z večerního ohně a  
pak je vložíte do krabičky  

se senem.  
 

 
 VAŘENÍ V KRABICI SENA 

Vybavení: 
Seno nebo jiný suchý vláknitý materiál  

(můžete použít i starý vlněný svetr), velká dřevěná nebo 
lepenková krabice nebo chladicí box, izolační materiály, 

litinová pánev s pokličkou, kamna nebo táborák  
 

Instrukce: 
Krabici nebo box vyložte izolační vrstvou. Dolů umístěte 

seno. Dejte přísady na pokrm do pánve a pár minut 
povařte. Položte pánev na suché seno. Zakryjte pánev  
poklicí a zasypte dalším senem. Nechte uležet během 

dne nebo noci. Když se vrátíte, přiveďte pomalu  
vařený pokrm opět k varu a pak podávejte.  

 

Papyrus patří do rodiny ostřic, které 
jsou velmi podobné trávám.  Hojně 

rostl v Egyptě podél břehů řeky Nilu, 
dnes je však velmi vzácný. 

Dorůstal do výšky okolo 3 m a 
starověcí Egypťané jej používali k 
výrobě papíru, košíků, sandálů, 

rohožek, lan, pokrývek, stolů, židlí, 
matrací, léků, parfémů, jídla  

a oděvů.   
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Svíčky s vůní citronely 

  
                  Citronela a citrónové trávy úžasně voní a mají také 
                  praktické využití, jejich aroma totiž odpuzuje hmyz.  

Vybavení: 
    Sklenice nebo pohárky, 50 kapek citronelového esenciálního oleje  

na 1 šálek pevných voskových lupínků nebo 3 kapky na jeden šálek 
rozpuštěného vosku. Kovové knotové talíře nebo přilepte knot na 

spodek sklenice, pánev, míchadlo, tužky na držení knotu během schnutí 
vosku.  

Instrukce: 
Připravte sklenici přilepením knotu k základně nebo použijte kovový 

knotový držák. Omotejte vrchol knotu okolo tužky a položte ji přes hrdlo 
sklenice,  aby držela knot vzpřímený. Rozpusťte vosk v žáruvzdorné 

misce v pánvi s vodou – nenechte vařící vodu dotknout se misky. 
Jakmile je vosk tekutý, přidejte esenciální olej. Nechejte trochu 
vychladnout. Nalijte směs do připravených sklenic. Počkejte, až  

      vosk zcela vychladne a poté odmotejte knot z tužky a zastřihněte  
na vhodnou délku.  

Podívejte se také na kartu Podnět pro hru: Vlčí máky,  
kde najdete nápady na dekoraci sklenic 

 

 
 

 
Ježkovy housky 

   Zrna trávy, jako je rýže, kukuřice a proso jsou  
     surovinami pro výrobu mouk, ze kterých se peče chléb 

 a další pečivo.  
Cukrová třtina dodává cukr a melasu do mnoha receptů a 

nápojů.  
 Pšeničná zrna mohou děti pomlít v malé ručním mlýnku. 

Takto vyrobenou mouku můžete použít pro upečení menšího 
chleba nebo housek.  

Přísady: 
500 g směsi na hnědý chléb, rozinky, mandlové vločky, nůžky  

Instrukce: 
     Podle receptu připravte chléb. Vytvarujte těsto dokulata 

   a vymodelujte čenich, nechejte vykynout. Než vložíte  
   ježka do trouby, nůžkami vystřihněte bodliny v těstě,             

přidejte dvě rozinková očka a nos z 
mandlí. Pečte v troubě podle instrukcí  

na chlebové směsi. 

  

 
Praktické nápady 

 
Je možné do vaření některých 

jídel přidat seno, které bylo 
získané z důvěryhodného 
zdroje, je suché a vhodně 

skladované. Dodává zemitou, 
uzenou příchuť masovým i 

zeleninovým pokrmům.  
 

 
Kukuřičná panenka  

 
 Za dob našich maminek a babiček děti s oblibou  

během sklizně vyráběly panenky, uzly a další výtvory 
 ze zbytků kukuřice. 

Vybavení: 
Posbírejte na poli zbytky kukuřičných listů nebo použijte 

jiné trávy a listy, provázek, nůžky  
Instrukce: 

Svažte pomocí lýka všechny stonky dohromady do 
dlouhého svazku.  Rozdělte spodní část svazku a vytvořte 

  dvě nohy. Přes svazek připevněte paže. Použijte listy 
             a jiné nalezené materiály na vlasy a oblečení, 

 můžete je vplést nebo připevnit pomocí lýka. 
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Praktické nápady 

 
Rákosové doupě 

 
 

  Tato aktivita je praktická a umožňuje spolupráci. Doupě vytvoříte 
 velmi snadno a hotový rám je lehký a zároveň relativně stabilní. Doupě 

 je možné stavět a použít uvnitř i venku.  
Vybavení: 

25 bambusových tyčí (zahradního typu), 50 velkých kancelářských sponek, 
provázek, kolíčky, izolační  páska/maskovací páska, různé materiály, jako 

je látka, padáky, květinové girlandy, velké odpadkové pytle, světýlka, 
polštáře, přírodní materiály (listy, větvičky, atd) 

Instrukce: 
Vyberte velikost tyčí vhodnou pro váš prostor.  

Například s tyčemi o délce 1,2 m vyrobíte doupě s vnitřním průměrem  
   podlahy zhruba 2 m. S tyčemi dlouhými 2,4 m vytvoříte doupě, ve 

    kterém se i dospělí mohou pohodlně postavit. Na výrobu rámu 
  budete potřebovat přibližně 5 osob. Připravte si tyče: lepicí 
  páskou přilepte kancelářské sponky na konec každé tyče, 

 tak, aby vytvořily smyčky.  
 

 
 

Rákosové doupě  
 

        Vezměte 15 tyčí a pomocí provázku přivažte 
kancelářskými sponkami dohromady, abyste vytvořili 5 
plochých trojúhelníků. Rozložte uvázané trojúhelníky na 

podlahu, aby vytvořily vnitřní prostor ve tvaru pětiúhelníku. 
Spojte vnitřní rohy pomocí kancelářských sponek. Vezměte 
dalších 5 prutů. Držte trojúhelníky za špičky ve vzpřímené 

poloze, tak, aby se lehce vykláněly od základny. Znovu použijte 
smyčky sponek a provázkem uvažte pruty mezi každý z 5 

vrcholů trojúhelníků. Opakujte, dokud všechny špičky mají 
mezi sebou tyčku. Struktura teď bude sama volně stát!  
Vezměte zbývajících 5 prutů a svažte je ve smyčkách na 

    jednom konci dohromady, do jednoho svazku. Postavte se 
      do středu struktury (nejlepší je někdo vysoký). Držte 

   svázaný konec co nejvýše, otevřete pruty jako  
 deštník a přivažte konce ke špičkám  

trojúhelníků.  
 

 

 
Rákosové doupě  

Struktura je nyní hotová a 
samostatně stojící. Je robustní, ale ne 

    dost silná na to, aby po ní děti šplhaly nebo se 
na ní houpaly. Ozdobte doupě čímkoli, co je po 

ruce. Experimentujte s různými materiály a tvořte 
různě laděné prostory, například pro relaxaci 

(polštáře, látky), temné (černé pytle), atd. 
 

Tato aktivita byla přejata z Play Way příručky pro 
školitele, která vznikla v rámci projektu VIPER 
(University of Gloucestershire) financovaného 

EU, poprvé publikované v roce 2012 a 
vytvořené PACT Birmingham/Play 

Resource Co. 
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Hry 

 
Vystřelování jitrocele  

Vybavení: 
 Najděte a sesbírejte jitrocel – jitrocel kopinatý  

(Plantago ianceolata), je velmi rozšířený v travnatých 
   plochách, například na polích, okolo cest a v zahradách. 

Má dobře rozpoznatelný vzhled. 
 

Instrukce: 
Vyberte jeden dlouhý stonek – pevné stonky fungují 

nejlépe. Držte jej s květem namířeným směrem od vás. Pak 
vezměte dolní konec stonku a stočte jej do smyčky pod  

   květem. Uchopte stonek pevně oběma rukama a  
     vytáhněte smyčku nahoru k základně květu. Stonky  

          jsou mírně pružné; stonek by měl prasknout 
 těsně pod květem a ten bude katapultován  

    vpřed – trénujte a zkuste, jak 
daleko může doletět! 

 
 

  

Trávy s širokými listy jsou 
výborné pro tkaní nebo větší 

konstrukční projekty s použitím 
bambusu nebo rákosu.  

 
Upleťte z trávy jednoduchý 

košík 
 

 
 

Praktické nápady 
Střapce a přívěšky 

 
Svazky trav, spojené na jednom konci, s  

přidáním peří a jiných drobných předmětů, 
mohou být využity pro řadu venkovních aktivit: 

jako magické amulety, se kterými lze venku 
kouzlit, k výrobě týmové standardy (zarazte 
velkou tyč do země a požádáte děti, aby ji 

ozdobily přívěšky a jinými věcmi, které mohou  
   vyrobit z předmětů nalezených v okolí),  
doplněk klobouku nebo knoflíkové dírky.  

 

 



 

 

Inspirace pro hru: TRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hry 
Trubky z trávy  

Vybavení: 
  Vyberte ploché stéblo trávy, dlouhé alespoň 
 jako váš palec. Lépe zní široká hrubší stébla,  

než tenká a jemná. 
Instrukce: 

Vložte stéblo trávy mezi palce a stiskněte palce 
dohromady na obou kloubech. Nehtová strana směřuje k 

vám. Tráva by měla být mezi oběma palci opravdu 
napnutá a měli byste stéblo vidět uprostřed mezery mezi 

klouby palců. Přiložte rty k palcům v  
 místě mezery a foukněte. Možná budete muset chvíli 

trénovat, abyste z trávy dostali zvuk, zkuste 
       lehce pohybovat rty nahoru a dolů, až dosáhnete 

správného nastavení. Použijte 
 různé druhy trávy a zjistěte, která má 

 nejlepší trumpetový zvuk.  
 

  
 

Hry 
Býčí honička v bahně 

 
Travnaté plochy je možné posekat různými 

způsoby a vytvářet prostorovou rozmanitost a 
herní provokace, například vytvořit spirálu nebo 

sérii propojených tvarů. 
Tuto techniku můžete použít i při skákacích hrách, 

jako je panák. Nezapomeňte, že po kosení si 
můžete užít spoustu zábavy s  

   využitím odřezků k travní bitvě, chodit  
     naboso na čerstvě posekaném 

 trávníku nebo se plazit zbylou 
 dlouhou trávou. 

 
 

 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
 

K této hře jsou potřeba dva týmy. Jeden tým bude 
Pronásledovatel a druhý Běžec.  Počet osob v každém 

týmu závisí na velikosti hrací plochy a rychlosti 
pronásledovatelů, cílem je však mít jednoho 

pronásledovatele na osm běžců. Všichni hráči začínají 
na jenom konci určené plochy. Pronásledovatelé stojí 

uprostřed pole a Hlavní Pronásledovatel zvolá "Býk 
běží!".  

Tento konec herního pole je nyní ‘nebezpečný’ a 
všichni Běžci musí utíkat a snažit se dostat na opačný, 

‘bezpečný’ konec plochy. Pronásledovatelé se  
      musí snažit označit co nejvíce Běžců, kteří  

kolem nich probíhají.  
 

 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
Instrukce: 

 
Tato hra je nejlepší v širokých, 

otevřených travnatých prostorech, kde 
je spousta místa na běhání. Stanovte 
hranice na obou koncích plochy a po 
stranách. Zkontrolujte, zda jsou na 
ploše místa, kde hrozí zakopnutí a 
pokud možno je vyčleňte z herní 

oblasti.   
 

Hry 
Utíkejte před býky 

 
Všichni hráči, kteří byli označeni, musí zůstat 
stát na místě, kde byli chyceni. Měli by stát s 

nohama od sebe, ale jinak se nemohou pohnout 
z místa. Běžci mohou chycené členy týmu 
osvobodit, když prolezou mezi ‘zamrzlými’ 

nohami Běžce. Pokud jsou Pronásledovatelem 
označeni během prolézání, jsou také zmražení a 

musí se postavit  
  vedle Běžce, kterého osvobozovali. Hra končí, 

když jsou všichni Běžci zmražení.  
Vítězem je poslední Běžec, který  

zůstal neoznačený.   
 



 

 

Inspirace pro hru: LÍSKA OBECNÁ 

  

Pražení lískových ořechů  
Září je obdobím sklizně lískových  

ořechů. Rozložte  vylouskané ořechy na 
plech a pečte je 15 minut na teplotě 180 °C.  

Vložte utěrku do misky a nasypejte do ní 
upražené ořechy, nechte je vychladnout.   

Pak ořechy silně promněte v utěrce,  
abyste odstranili  jejich slupku. Ořechy 

 jsou nyní nachystané pro použití  
v různých receptech.  

 
 

Praktické nápady  
Coppicing 

Coppicing je způsob řízení velikosti stromu a stimulace  
nového růstu, jedná se o seříznutí stromu u kořenů. Další 

výhodou prořezávání je, že po něm zůstane pěkná hromádka 
dřeva a líska je obzvlášť užitečný materiál. Její větve jsou 

většinou rovné a může být použitá na různé kreativní projekty: 
 

Stavba doupat nebo stanu – použijte lískové tyče na základ 
konstrukce. 

 
Struktura stanu je ideální také na pěstování zeleniny nebo 

květin – například fazolí nebo sladkého hrášku. 
 

Výroba kouzelné hůlky: ořezejte lískovou větev 
 škrabkou na zeleninu, obruste dohladka 

 a ozdobte. 
 
 

Recepty 
Sušenky s lískovými ořechy  

Přísady: 
150 g lískových ořechů, nahrubo nasekaných  

100 g cukru, plus cukr navíc na posypání  
155 g másla, změklého  

200 g mouky  
1/2 pomerančové kůry  

1/2 vajíčka  
1 špetka soli  

Postup: 
Předehřejte troubu na 170 °C.  Máslo a cukr vyšlehejte 
dohladka a  přimíchejte další suché přísady. Nakonec 
přidejte pomerančovou kůru a za míchání postupně 

přilévejte vyšlehané vejce.  Vyválejte těsto na tloušťku 
3 mm a vykrojte sušenky vykrajovátkem.  Pečte  na 

 plechu vyloženém pečícím papírem zhruba 
 8 minut, pak nechte sušenky na roštu  

vychladnout. 
 

 
 



 

 

Inspirace pro hru: LÍSKA OBECNÁ 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Praktické nápady 

 
 

Příběhové klacíky nebo Putovní klacíky 
Vybavení: 

Každá osoba potřebuje rovný lískový klacík (zhruba v 
délce paže) a  delší kousek vlny,  přivázaný jedním 

koncem ke klacíku. 
 

Vezměte klacík s sebou na vycházku zajímavých 
terénem. Během chůze pozorujte okolí, vyhledávejte 

předměty, které charakterizují navštívená místa a 
oblasti. Tyto předměty byste měli přivázat ke klacíku 

pomocí vlny. Na konci je klacík vizuální  
připomínkou výletu, může být použitý k  

vyprávění příběhu cesty. 
 
 

Lidé s alergií na pyl 
mají často alergii 
také na lískové 

ořechy – buďte při 
jejich používání 

opatrní.  
 

 

Lísková vycházková nebo  
rituální hůl 

Vycházkovou nebo rituální hůl snadno  
vyrobíte ořezáním, obroušením a nazdobením 

lískové tyče.  
Dekorace můžete vyřezat nebo nakreslit (báječně  

funguje třeba lak na nehty). Rituální hole byly 
tradičně používané Druidy pro  sebeobranu. Hole s 
rozdvojeným koncem byly upřednostňované věštci  
při hledání vody.  Ať už je to vycházková, rituální, 

věštecká nebo magická hůl, všechno  
jsou to skvělé rekvizity pro podnícení  

imaginace, fantazie a hraní rolí. 
 
 
 

 
Praktické nápady 

Lísková vycházková 
nebo rituální hůl 

 
Vycházkovou nebo rituální hůl snadno vyrobíte 

ořezáním, obroušením a nazdobením lískové tyče.  
Dekorace můžete vyřezat nebo nakreslit (báječně  

funguje třeba lak na nehty). Rituální hole byly 
tradičně používané Druidy pro  sebeobranu. Hole s 
rozdvojeným koncem byly upřednostňované věštci  
při hledání vody.  Ať už je to vycházková, rituální, 

věštecká nebo magická hůl, všechno jsou to skvělé 
rekvizity pro podnícení imaginace, fantazie  

a hraní rolí. 
 
 
 

  

 



 

 

Inspirace pro hru: LÍSKA OBECNÁ 

 

Tkaní cesty divočinou 
Vezměte čtyři dlouhé lískové větve a 

 svažte je dohromady, abyste vytvořili 
 základní  obdélníkový tvar tkalcovského stavu. 

Važte vlnu nebo provázek v rovnoběžných 
liniích zhruba 1 cm od sebe, poté opakujte 

stejný postup kolmo na první sadu provázků.  
Uvažte na tento rám předměty nalezené na 

procházkách nebo výletech pro ilustraci  
příběhu cesty. Aktivitu můžete dale 

rozvinout připevněním výtvorů  
 mezi stromy.  

 
. 

Další kreativní nápady  
Proměňte starou ptačí budku na 
ptačí srub - přilepte vodorovné 

lískové větve na její strany.    
 

Vyrobte rustikální rám na obrazy – 
přilepte nebo vetkejte rovné 

větvičky lísky na již hotový rám.  
 
 

 
Praktické nápady 

Tisk  
 

Inspirujte se krásnými lískovými listy a vyrobte listové  
otisky:  

 
Lehce nabarvěte zadní stranu listů a použijte je jako tiskátka 
nebo položte list pod tenký papír a  pomalujte voskovkou, 

vytvoří se listový otisk. 
 

Na podzim  nasbírejte suché listy a barvami je pokreslete.  
 

Použijte tvar listu jako šablonu. Listy lísky jsou téměř 
symetrické, když je přeložíte podél stonku.  

 
Lískový strom inspiroval mnoho  nádherných 

 uměleckých obrázků, na internetu můžete najít 
 inspiraci pro svá vlastní díla.  

 
  

   

  

 

 
Praktické nápady 

 
Vyřezávání  

 
Líska je vhodná pro vyřezávání, 

například obličejů, drobných zvířat 
nebo vílích domečků.   Vymyslete 
jednoduché vyřezávací projekty, 

 které je možné dokončit za jedno 
setkání.  

 
 

Odkazy 
Zvířátka z větviček:  

     
https://richardirvine.co.uk/2018 

/06/simple-split-stick-animals/ 
 

 Plch lesní:   
   
https://wildabouthere.com/how 

-to-make-a-wood- 
dormouse/ 

 
 

www.richardirvine.co.uk   



 

 

Inspirace pro hru: KAŠTAN KOŇSKÝ 
  

Fakta a mýty 
 

Plody jírovce, neboli kaštany, jsou známé  
svými prospěšnými účinky na zdraví a používají 

 se i na výrobu léků.  
Některá léčiva se vyrábí z kaštanových listů, 
kůry a květů. Kaštan se přidává například do 
léků na cévní problémy a probíhají výzkumy 
možného využití kaštanu při léčbě rakoviny. 

Všechny části stromu kaštanu koňského  
obsahují toxiny, je tedy považován za nejedlý 

strom. Nejjedovatější částí je semeno – kaštan 
– který obsahuje třísloviny. 

 
 

 
Praktické nápady 

Kaštanová bitva 
 

Vybavení: 
Kaštany; provázek; kovová špízová jehla, ruční vrták nebo šídlo. 

Instrukce: 
Nejvhodnější na tuto hru jsou velké a těžké kaštany – znamená to, že 

jejích střed je tuhý a pevný.  Vyberte nejlepší kaštany a  provrtejte díru 
naskrz.  Provlečte dírou provázek a zauzlujte na jednom konci pod 

kaštanem.    
Bitvu hrají dva hráči. Oba drží  provázek na opačném konci, než je kaštan.   

Jeden hráč drží svůj provázek s kaštanem v napřažené ruce, kaštan visí 
dolů. Druhý hráč může zkrátit provázek omotáním kolem zápěstí, aby se 

mu lépe střílelo. Pak  se snaží svým kaštanem zasáhnout kaštan 
spoluhráče, nesmí však držet přímo svůj kaštan, ale provázek.   Může jej 

zkusit „katapultovat“ . Pokud se netrefí, má další dva pokusy a potom 
 je na řadě druhý hráč, role se obrátí. Cílem je rozbít kaštan 

 spoluhráče, aby spadl ze šňůrky.  Vítězný kaštan je prohlášený 
 za jedno-dobytele, když  porazí další kaštan, stane se  

dvou-dobytelem, pak tří-dobytelem a tak dále.  
 
 

 
 

Praktické nápady 
Kaštanový brainstorming 

Vybavení: 
Kaštany 

velký list papíru  
Nápady: 

Na velký list papíru nakreslete obří kaštan.  Ve 
skupině se snažte vymyslet co nejvíce způsobů, jak je 

možné kaštan použít.  
Volitelné: Za každý nápad můžete účastník dostat 

kaštan.  
Na celý list papíru nakreslete strom kaštanu a na jeho 
větve spoustu jednotlivých kaštanů (nadrozměrných).  

Do každého kaštanu vepište jeden nápad.  
Naplňte košík kaštany. Účastníci si vezmou 
 jeden kaštan vždy, když přijdou s jedním  

nápadem.  
 
 
 
 

 

 
Praktické nápady 

 
Jírovec maďal, neboli Kaštan koňský a 
jeho semena jsou známé pod lidovým 

názvem kaštan. Jírovec pochází od jarý (v 
původním smyslu hořký). Maďal je z 

maďarského magyal = durman, který má 
obdobné bodlinaté plody. Původně 
pochází z oblast na Balkáně, dnes je 
hojně rozšířený, zejména v mírném 

pásu v Evropě. 
 

 

  

Fakta a mýty 
 

Jak kaštan koňský získal své 
jméno? Existují teorie, podle 

kterých se drcené kaštany 
používaly k léčbě nemocných 

koní. Jiné teorie připisují název 
podobnosti jizvy po opadu listu s 

okovaným koňským kopytem. 
 

 



 

 

Inspirace pro hru: KAŠTAN KOŇSKÝ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Praktické nápady: Gaštaa 

Kaštanová meditace 
 
 

1. Účastníci si dají ruce do kapes (případně košíku nebo sáčku), 
 obrací kaštan mezi prsty, vnímají jeho hladkost, tvar, teplotu, váhu… 
Jak se cítí jejich ruka? Je to příjemný pocit? Chtějí v tom pokračovat  
 nebo přestat? Mají nějaké další pocity v těle? Cítí se uvolnění nebo 

 napjatí a připravení k akci? Jaké emoce kaštan podněcuje?  
 

2. Vyberte jeden kaštan a detailně jej "prozkoumejte", dotykem ruky, 
zhodnoťte jeho velikost, váhu, povrchovou strukturu… Položte kaštan na jiné 

částí těla -  například hřbet ruky nebo bradu. Jaký je to pocit?  
 

3. Účastníci otevřou oči a pozorně se na kaštan zadívají. Zkuste jej popsat 
někomu, kdo nikdy v životě kaštan neviděl – přemýšlejte nad slovy, kterými 
popíšete jeho tvar, barvu, velikost, váhu – můžete jej porovnávat s jinými 

známými předměty.  
 

4. Zhodnoťte, jak se účastníci po této aktivitě cítí. Skamarádili se se  
svým kaštanem a mají chuť jej nosit při sobě?  Věnovali by jej  

někomu jako dárek s připojeným přáním? Možná by jej 
 chtěli nechat u ostatních kaštanů nebo na zcela 

 nečekaném místě, kde by jej mohl někdo 
 další najít.  

 
 

 
Kaštany a zbytek party 

 
Vybavení: 

Kaštany  
vnější skořápky kaštanů  

žaludy (dubové) a žaludové "čepice" 
dřevěná párátka nebo dlouhé zápalky 

ostré nástroje na vytváření otvorů  
plastelína  

kousky barevného hedvábného papíru  
provázky 
lepidlo 

tenké štětce a barvy nebo fixy  
 
 

  

Kaštany a zbytek party 
Instrukce: 

Vyrobte z kaštanů a žaludů malé lidi, tvory a  
zvířata.  Buďte kreativní, ozdobte a oblečte je  

pomocí  kombinací nalezených předmětů. Je důležité  
dát dětem svobodu, aby si vytvořili své vlastní charaktery 

a umělecká díla. V případě potřeby jim pro inspiraci 
můžete ukázat obrázky nebo ukázat příklad.   

Dospělí mohou dětem pomoci při tvorbě děr  hřebíkem 
nebo  kovovým špízem. Rozkrojte kaštany a žaludy napůl 
a vyrobte postavičkám ‘boty’, díky kterým budou stát na 

zemi. Zahrajte si na malý svět – vytvořte pro tvory 
Kaštanovou zemi v podobě mapy nakreslené na zemi s 

prvky z přírodních nalezených předmětů . 
Postavy můžete použít také jako žetony v deskové 

 hře,  jako osobní ’avatary’ dětí nebo k oživení 
 příběhů.  

 
 

 
 

Kaštanová meditace 
 

Vybavení: 
Kaštany – plné kapsy pro každého  

 
Instrukce: 

 Naplňte kapsy každého účastníka 
kaštany - nebo použijte malý košík nebo 
tašky, aby každý měl svou vlastní sbírku 

kaštanů. Účastníci si najdou své místo na 
sezení a vedoucí meditace je pořádá, aby 

si  
zavřeli oči a připravili se na tichý a 

 klidný prožitek.  
 
 

 



 

 

Inspirace pro hru: KAŠTAN KOŇSKÝ 
  

 

 

 

 
 

 

 
Na Pinterestu a internetu 

najdete stovky nápadů, jak 
využít kaštany a kaštanové listy a 

větve v kreativních a hravých 
aktivitách.  

 
 

www.pinterest.at 
 

Praktické nápady 
Prací prášek  

 
Vybavení: 

3-4 kila kaštanů  
Instrukce: 

Nasekejte kaštany na čtvrtiny a pomelte je 
nahrubo v elektrickém mlýnku. Vysušte drť na 

plechu v troubě na nízké teplotě, vydrží tak 
několik měsíců. Až vychladnou, uchovejte 

kaštanový prášek ve skleněné nádobě.  
Pro použití smíchejte jeden šálek kaštanové  
drti se 2 šálky horké vody a nechte odstát  

15 minut. Zceďte mléčnou, pěnovou  
tekutinu do nádoby a použijte  

polovinu na jedno  
praní.  

 
 

Hry 
Kaštanový petanque 

 
Hra pro až 4 hráče . 

Vedoucí hry  nakreslí startovací čáru a umístí košonek   
(kaštan, který se hráči budou snažit zasáhnout) na zem v 

určité vzdálenosti od  startovací linie.  Hráči se 
dohodnou na počtu kol. Hráči pak házejí nebo kutálí své 

kaštany od startovací čáry. První hráč se snaží dostat 
svůj kaštan co nejblíže k cílovému kaštanu. Ostatní hráči 

pak vrhají své první kaštany a snaží se je dostat co 
nejblíže ke koškonku, ideálně blíže, než druzí hráči.  V 

dalším kole všichni vrhnou svůj druhý kaštan podle 
stejných pravidel. Když všem dojdou kaštany, vedoucí 

hry určí, komu se  
podařilo dostat svůj kaštan nejblíže k cíli.  

Tento hráč je  
vítězem kola a získá jeden bod. 

 
 
 
 

 
 
 

Dřevo kaštanu koňského je 
 nažloutlé až mírně načervenalé barvy a 
má nízkou až střední hmotnost. Snadno 

se opracovává a používá se pro 
vyřezávání a výrobu lehčího nábytku a 
krabic.  Kvůli malé pevnosti a elasticitě 

není vhodné pro stavbu. Kaštanové 
dřevo  je ceněné spíše pro svůj vzhled 

než  
pro konstrukční vlastnosti.  

 
 

 

Hry 
Kaštanový petanque 

Vybavení: 
Kaštany, barevné laky na nehty, rovný 

povrch 
Instrukce: 

Každý hráč  potřebuje dva kaštany a 
každý by si měl speciálně označit lakem 
na nehty – kaštany každého hráče by se 
měly shodovat a být odlišné od  kaštanů 
ostatních hráčů. Pomalujte jeden malý 

kaštan (košonek) velmi výraznou barvou, 
aby byl jasně  odlišitelný od 

 ostatních. 
 
 



 

 

Inspirace pro hru: KAŠTAN KOŇSKÝ 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Hry 
Kaštanové závody 

 
Živá, veselá a velmi jednoduchá hra pro libovolně velkou 

skupinu. Tato hra je zábavným aktivním způsobem, jak rozvíjet 
 svaly chodidla.  

 
Vybavení: 

Misky, kaštany, časovač  
Instrukce: 

Uspořádejte skupiny do řad - děti mohou sedět nebo stát. Každá skupina 
potřebuje dvě misky – jednu naplněnou kaštany na začátku řady, druhou 

prázdnou na konci řady. 
Cílem hry je dostat všechny kaštany z první misky do druhé a por přesun 

používat pouze bosé nohy! 
První dítě vezme kaštan z misky pomocí prstů na noze. Zvedne ho a položí 

před další dítě v řadě, které kaštan nohou nabere a předá dál, až dorazí 
 k poslednímu dítěti v řadě, které nohou vloží kaštan do prázdné misky.  

Když první dítě předá první kaštan, vrátí se ke své misce, nabere 
 další a opakuje pohyb, dokud není miska prázdná.  
Můžete také stopovat čas a skupiny pak soutěží o 

 ‘světový rekord’ v závodu kaštanů. 
 
 
 
. 
 

Hry 
Kaštanová hra ‘Nim’  

 
Vybavení: 

Kaštany 
Instrukce: 

Tato hra je pro dva, je ale možné ji hrát  i ve 
skupinách, pokud je k dispozici dostatek kaštanů.   
Vytvořte hromádky nebo řady kaštanů (takzvané 

nimové hromádky). Hráči na střídačku z 
hromádky nebo řady odebírají  libovolné 

množství kaštanů, dokud nezbude žádný kaštan. 
V každém kole může hráč odebrat kaštany pouze 

z jedné  
hromádky/řady. Vítězem je ten, kdo  

vezme poslední kaštan. 
 
 

Hry 
Kaštanový Scrabble™ 

Vybavení: 
Kaštany  

akrylové barvy nebo laky na nehty  
zvýrazňovače  

Instrukce: 
Nasbírejte kaštany zhruba stejné 

velikosti a tvaru. 
Na ‘jizvu’ každého kaštanu – světle 

zbarvený vrcholek – nakreslete  jedno 
písmeno. S kaštany pak můžete hrát 

slovní hry.  
 



 

 

Inspirace pro hru: BŘEČŤAN 

  

Bobule 
břečťanu 

jsou 
jedovaté 

 

 

© DC Comics 
 

 
Inspirace pro hraní rolí  

nebo diskuzi o rostlinách  
a životním prostředí 

 
Komiksová postava Travička Ivy (Ivy = břečťan) se poprvé 

 objevila v příběhu Batmana v roce 1966, je to botanička a 
biochemička z Gotham City.  Později se stala antihrdinkou, která 
používá své schopnosti pro konání dobra, ale ne tím nejlepším 
způsobem.  Je extrémní ekoložkou a její ‘schopnosti’ zahrnují 

využití rostlinných jedů a feromonů k realizaci svých ďábelských / 
odůvodněných plánů.  

 
 

Poznámka: Travička Ivy je pojmenována po americkém  
nebo východním jedovatém břečťanu (Toxicondendron  

radicans), což je jiný druh, než jaký roste v UK a  
Evropě (Hedera). Jedovatý břečťan je velmi  

dráždivý pro kůži – evropské břečťany  
jsou obecně neškodné. 

 
 

BÁSNĚ A PÍSNĚ 
 

Ó růže pro jiskřivé mládí, 
a vavřín pro dokonalý rozkvět života; 

však utrhni mi větévku břečtanu, 
tehdy předčasně zestárnu . 

Christina Rossetti, 1862 
 

Břečťan  je častým námětem v poezii a  je opředen mnoha 
mýty. Prozkoumejte významy břečťanu a vytvořte své 

vlastní básně, texty písní nebo rapů.  
 

Ivy songs 

KNIHY: 
Knižní série ‘Wild…’ od 

Jo Schofield a Fiona Danks  
101 Things to Make and Do 
Outdoors od Frances Lincoln 

Tyto knihy jsou plné nápadů na 
venkovní a kreativní hry s 

přírodními materiály, včetně 
příběhových klacíků, tašek s 

příběhy, storyboardů  
(obrázkových příběhů) 

 
 



 

 

Inspirace pro hru: BŘEČŤAN 

 
 

 

© MetMuseum.org 
 
 

 

 
Tkaní s břečťanem 

 
Břečťan je velmi univerzální materiál pro  

tkaní a pletení, navíc je ho většinou všude dostatek  
a snadno se sbírá a používá. Sklízejte dlouhé větve a 

 rukou v rukavici odlomte listy. Používejte co  
nejčerstvější materiál, tkaní bude snazší – stonky jsou 

ohebné a méně se lámou. Začněte s jednoduchým 
splétáním a přejděte ke tkaní (zkušení tkalci mohou břečťan 
usušit a později jej znovu rehydratovat). Břečťanové copy se 

skvěle hodí na stavu doupat – jsou pevné, ohebné a 
biologicky odbouratelné! 

 
<< příklady jednoduchých tkacích rámů a košíků  

 
 
 

Když jste ovládli práci s břečťanem,  zkuste  
Jiné dlouhé listy nebo stonky, které 

 máte po ruce.  
 
 
 

 
 

 
 

 

Ivy weaving 
 

 
 

© Urban Weaver 
Project 
 
 

 

 
Břečťanové koruny a věnce  

 
S břečťanem  se pojí mnoho mýtů, v umění je však  

často znázorňován v podobě pokrývky hlavy. Břečťan 
symbolizuje věčný život (protože je stále zelený) a věrnost 

(protože se nikdy nepustí toho, kolem čeho je ovinutý), 
 běžně se tedy přidává do svatebních kytic, stejně jako do  

těch pohřebních. 
Starověké civilizace měly břečťan v úctě. Břečťanové  

koruny jsou spojované s Osirisem v Egyptě, kde  
reprezentuje nesmrtelnost nebo Bakchusem v Římě 

 (v Řecku nazývaným Dionýsos), kde symbolizuje víno, 
zemědělství, slavnosti a plodnost.  

Výroba břečťanových korun je snadná – vyberte 
 dlouhé větve a volně je splétejte, na 

 koncích je zauzlujte, aby držely  
pohromadě.  

 
 
 

© Homestead Lady 
 
 



 

 

Inspirace pro hru: LÍPA 

  

 
Fakta a mýty 

 
V Evropě se v dřívějších dobách  

lipové stromy pojily s norskou bohyní 
 Freyou, bohyní lásky a plodnosti. Když se 
 lípy vysazovaly na vesnických náměstích,  
byly věnované právě této bohyni. Ženy, 
které chtěly otěhotnět, často objímaly 
lipový strom. Díky voňavým listům ve 
tvaru srdce je lípa dodnes spojovaná s 

láskou 
 a romantikou. 

 
 

Fakta a mýty 
  

Lipový strom je národním stromem České 
Republiky. Slované si ji zvolili jako národní 
 strom už v roce 1848, údajně díky návrhu 
básníka Františka Ladislava Čelakovského. 
Tradičně se věřilo, že lípa vysazená vedle 

domu jej má chránit. Všechny části lipového 
stromu jsou jedlé: listy, květy, semena, míza 
a kůra; květy je možné jíst syrové nebo z nich 

vyrobit čaj nebo tinkturu. Lípa je také 
vysazovaná pro svou krásu; je zkrátka 

všestranným stromem. 

Fakta a mýty 
 

Latinský název lípy je Tilia.  
 

Na jaře a v létě zdobí lípu nezaměnitelné  
charakteristické ozubené listy ve tvaru srdce. Půda 
pod lipovým stromem může být velmi ‘cukernatá’ 

v důsledku lepivé mízy, nazývané medovice, 
kterou produkují listové mšice. Je známo, že tyto 
cukry spouští v půdě aktivitu bakterií vázajících 
dusík. Ve Velké Británii můžete vyhledat místní 
názvy začínající předponou ‘Lynd’ nebo ‘Lin’ (v 

angličtině se lípa jmenuje linden tree), která 
odkazuje na přítomnost lipových stromů v 

minulosti, i když se nemusely zachovat do dnešní 
doby.  

 
 

V České Republice se symbol lipového 
stromu nachází na prezidentské 

standartě, státních pečetích,  
vojenských uniformách a bankovkách. 

 
. 



 

 

Inspirace pro hru: LÍPA 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recepty 
 

Lipový čaj 
Lípa je proslavená svými květy, ze kterých  

můžete připravit čaj – podle některých lidí dobře 
 ulevuje při nachlazení. Lipové květy jsou také oblíbené 

včelami jako zdroj nektaru, ze kterého vyrábí med. 
Čaj z lipových květů má mírně relaxační účinek, hodí se tedy 

na pití před spaním. 
Přísady: 

Rozkvetlé lipové květy, sbírané v den, kdy neprší. 
Postup: 

Odstraňte všechny zelené stonky, aby vám zbyly pouze květy. 
Rozložte je na noviny nebo látku a položte na pár dní na teplé, 

slunné místo. 
Jakmile jsou květy suché, uchovejte je ve vzduchotěsné 

nádobě. 
Na přípravu čaje vložte hrst sušených květů do  

šálku a zalijte horkou vodou. 
Vyluhujte 5 minut a pak si na čaji 

pochutnejte. 
 
 

Fakta a mýty 
 

Lipové stromy byly starými  
indoevropskými kmeny uctívány díky své  

velikosti a dlouhověkosti, často se zasazovaly po 
narození prvního dítěte.  

Do dnešního dne je lípa symbolem ochrany, 
pravděpodobně pro svou typickou košatou korunu, 

dále symbolem pomoci a lásky. 
Mnoho lipových stromů bylo vysazeno při založení 
Československa v roce 1918 a poté u příležitosti 50. 

výročí této události. 
Mnoho starých lipových stromů je dnes 

 chráněných; v České Republice se nachází 
 3000 významných lip. 

 

Sirup z lipových květů 
 

Postup: 
Rozpusťte cukr ve vodě a přidejte sirup agáve, v případě 

potřeby další přírodní sladidla. Míchejte, 
 dokud se nevypaří polovina tekutiny, měla by být hustá, ale 

tekutá.  
Zatímco se vaří cukrový sirup, omyjte lipové květy ve vodě. 

Jakmile je sirup hotový, přidejte do něj květy a trochu 
citrónové šťávy a dužiny, jemně zamíchejte. Nechte směs 

vychladit na pokojovou teplotu a pak ji zakryjte a vložte do 
ledničky na 2-4 dny, aby se vůně a chuť květů vyluhovala v 
sirupu. Po několika dnech směs přeceďte a uchovejte sirup 

ve vzduchotěsných sklenicích, v ledničce vydrží až jeden 
měsíc. Můžete sirup naředit bublinkovou vodou, přidat 

plátek citrónu a použít  
na přípravu nápojů, střiků nebo nealko  
koktejlů. Lipový sirup je také skvělou  

polevou na zmrzlinu, ovoce 
 nebo jogurt. 

 
Recepty 

Sirup z lipových květů 
Přísady: 

lipové květy  
cukr 
voda 

citrónová šťáva a dužina  
agávový sirup  

 

 



 

 

Inspirace pro hru: LÍPA 

  

 
Praktické nápady 

 
Coppicing 

Coppicing je metoda pravidelného  
seřezávání stromů, které se pěstují jako  

více kmenné velké keře, aby je bylo možné 
snadněji sklízet a užívat. Lipové stromy, 
podobně jako lísky, vytváří dlouhé rovné 

kmeny, které je možné použít na řadu 
projektů, třeba k výrobě luku a šípu. 
 Mladé větve jsou velmi flexibilní a 
 hodí se pro tkaní, výrobu košíků a  

jiných podobných struktur. 
 
 
 

Praktické nápady 
 
 

Řezbářství 
 

Lipové dřevo je mezi řezbáři jedním z 
nejoblíbenějších materiálů, velmi snadno se 

opracovává i s ručním nářadím.  
Lípa má jemnozrnnou strukturu, povrch výrobků je 
tedy mnohem hladší a má světle krémovou barvu. 

Lipové dřevo je extrémně měkké, ideální i pro 
začínající řezbáře.  

Se základními nástroji na dřevořezbu zvládnete 
jednoduché řezbářské projekty, jako je trojrozměrný 

vyřezávaný tvar ptáka nebo ryby.  
 Začnete vyřezáváním jednoduchých tvarů do 
plochého povrchu dřeva, například květin a 

ornamentů. 
 

Praktické nápady 
Luk a šíp 

 
Vybavení: 

Nůž, vata/bavlna, provázek, lepenka  
Instrukce: 

Na výrobu luku najděte větev, která je pružná, ale ne příliš 
ohebná. Ořízněte ji na vhodnou délku: delší luky mají větší sílu. 
Udělejte dva zářezy ve vzdálenosti 2 cm od obou konců tyče, na 
které pak připevníte tětivu luku. Naviňte a uvažte provázek do 

jednoho zářezu, pak za něj silně zatáhněte, aby se dřevo ohnulo 
do oblouku. Pevně připevněte druhý konec provázku k druhému 

zářezu. Provázky by měly být přivázané napevno, aby se 
neposouvaly.  

Šípy musí být tenké a rovné a je možné je vyrobit z uschlého 
dřeva; vhodná je líska nebo vrba. Nožem nebo škrabkou na 

zeleninu oloupejte kůru a ořežte špičatý konec. 
Na druhý konec šípu vyřízněte kříž a z tuhého 
Kartonu vyrobte letky (část s peřím) – zasuňte  

je do kříže.  
 
  

 
Praktické nápady 

Luk a šíp 
 

Na letku šípu se tradičně používá 
peří. Zastřihněte pírka na 

požadovanou délku a připevněte je 
k oběma stranám šípu pomocí 

tenké bavlněné nitě, kterou 
omotáte okolo šípu a brků 

pírek.  
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Hry 
Hledání srdcí  

 
Vyhlaste tematickou pátrací výpravu:  

Lipové stromy běžně rostou okolo cest po 
celé Evropě. Jejich listy ve tvaru srdce jsou 
dobře rozpoznatelné, zejména brzy na jaře, 
kdy mají zářivou limetkově zelenou barvu.  

Pátrací seznam přídavných jmen může 
zahrnovat ‘ve tvaru srdce’, pokud v okolí 
rostou lípy. Zahrňte další rostliny (nebo 

přírodní objekty) použitím přídavných jmen 
jako křupavý, sametový, měkký, s hrubým 

povrchem, péřový a trnitý. 
Bavte se při lovu na srdce! 

 
 

 

 
Praktické nápady 

 
Pyrografie 

Lipové dřevo je díky své jemně zrnité struktuře 
nejvhodnějším dřevem na pyrografii. 

 
Pyrografie je umělecká technika zdobení dřeva či 

kůže vypalováním pomocí horkých předmětů jako je 
pohrabáč nebo páječka.  

Moderní pyrografické sady používají vyhřívané 
nástroje k vypálení vzorů do dřeva – jsou k dostání v 
řemeslných obchodech. Podívejte se na internet pro 

inspiraci a zkuste vytvořit jednoduché předměty, 
například ozdoby na vánoční stromky, odznaky, 

jmenovky  
a štítky pro rostliny. 

 
 

Praktické nápady 
 

Umění a řemesla: 
Použijte krásné srdcově tvarované listy a 

jemné květy jako základ a inspiraci 
uměleckých projektů.   

 
Navlékání listů:  

Vytvořte originální ozdoby navléknutím 
speciálně vybraných nalezených listů na 
provázek a zavěste je venku na lipovou 

větev. Pěkně vyniknou zejména na podzim, 
kdy se listy začínají zbarvovat.  

 
 
 

 
 

Hry 
 

Letní vůně a páchnoucí koktejly 
 

Tato aktivita je inspirovaná krásně vonící letní 
lípou, můžete ji ale podniknout kdykoliv.  
Dejte hráčům nádobu na sběr ‘nálezů’; 

vyšlete je do terénu hledat předměty, které 
mají výraznou nebo zajímavou vůni.  

Pak vložte předměty do hrnce s trochou vody 
a rozmačkejte je tyčinkou, aby se vůně 

promíchaly.  
Děti by měly hotový aromatický koktejl 

pojmenovat a sdílet svůj nápaditý výtvor s 
ostatními. Kdo vyrobil nejkrásnější vůni? 

A kdo naopak tu  
nejpříšernější? 

 
 



 

 

Inspirace pro hru: KOPŘIVA 

  

 
Nesbírejte kopřivy…  

 
…když kvetou (jsou dočasně jedovaté)  

 
 …pokud jsou listy zbarvené do fialova 
(rostlina je ve stresu a chutná hořce)  

 
…ze znečištěných oblastí (ze zřejmých 

důvodů!)  
 

…bez rukavic! 
 

 
Léčba vyrážky způsobené kopřivou  

 
Pokud je to možné, snažte se prvních 10 minut nedotýkat 

podrážděných oblastí. Je snazší odstranit kopřivové žahavé látky, 
když jsou suché.   

Vodou a mýdlem umyjte žahavé látky z povrchu kůže – oplachujte 
nebo poklepávejte namočeným vatovým tamponem, příliš na kůži 
netlačte. Pokud nemáte po ruce mýdlo a vodu, můžete použít čistý 

hadřík, dokud není oblast dobře vyčištěná.  
Po očištění a vysušení odstraňte zbylé žahavé chloupky pomocí lepicí 

pásky.  
V případě urputného svědění je možné použít antihistaminika.  

Jemně naneste krém pro lokální použití, například kalaminové mléko 
nebo hydrokortison, který zmírní svědění a zarudnutí.  

K úlevě od bolesti použijte paracetamol nebo ibuprofen vhodný 
pro daný věk. 

Dodatečnou úlevu poskytne studený obklad, vyhněte 
se vysokým teplotám. 
A neškrábejte se! 

 

 
 

Užitečné tipy pro sběr kopřiv  
 
 

Mějte po ruce běžné nebo zahradnické 
nůžky. 

Vezměte si košík nebo tašku, kam budete 
nasbírané kopřivy dávat.  

Sbírejte vrchní, nejmladší listy. 
Dobře listy umyjte ve studené vodě. 

Blanšírujte 2 minuty v horké vodě, odstraníte 
tak žahavé chloupky, potom vodu 

vymačkejte. 

Slavte Týden „Buďte hodní na kopřivy“ 
(květen je nejlepší doba sběru – před 
tím, než začnou kvést, pokud je chcete 
použít při vaření). 

 
 
                             Zablácené tváře 

 

Po tisíciletí se kopřivy 
používají k posílení 

krevního oběhu, prevenci a 
léčbě artritidy a celkovému 

prohřátí těla díky 
podráždění kůže, které 

kopřiva působí.  
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Kopřivový dip 
 

Přísady:  
Kopřivy, olivový olej, pečený česnek (2 stroužky) 
nebo 1 čerstvý hřebíček nebo listy medvědího 

česneku.  
Listy čerstvé máty, citrón, kajenský pepř, sůl, kysaná 

smetana. 
 

Instrukce: 
Ingredience smíchejte v mixéru.  

Ochutnejte a přidejte koření. 
Podávejte s nakrájenou zeleninou, krekry  

nebo slanými tyčinkami. 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

Kopřivový čaj 
 

Tento bylinný čaj má spoustu příznivých účinků a je 
plný nejrůznějších vitamínů a minerálů, které 

podporují přirozenou funkci těla, prospívají také 
zdraví vlasů a kůže. A to nejlepší… 

JE ZADARMO! 
 

1: Z vrcholku kopřivy odtrhněte dostatek velkých 
listů na naplnění malé misky (nehrajte si na hrdiny 

a vezměte si rukavice).  
2: Uvařte vodu a nalijte ji do prázdné misky.  

3: Přidejte listy do chladnoucí vody a počkejte,  
až se voda zbarví do zelena.  

4: Sceďte kopřivový čaj do šálku. 
5: Oslaďte medem. 

 
 
 

© Healthline 

 Kopřiva má širokou škálu 
použití, například jako vlákno 

na textil a lana, k přípravě 
čaje, čištění půdy, do vlasové 

kosmetiky, barviv, hnoje, 
repelentů, rostlinných syřidel, 

přípravků na artritidu a na 
přípravu pokrmů.  

 

Kopřivová polévka  
Přísady: 

 Cibule, olivový olej nebo máslo, mrkev, kopřivy, 
vývar, sůl a pepř, kysaná smetana. 

Instrukce: 
Cibuli nakrájejte na kostičky a restujte na másle nebo 

oleji. 
Přidejte oloupanou mrkev a brambory nakrájené na 

kostičky. 
Přidejte nakrájený stroužek česneku a celer. 

Přidejte kopřivu. 
Přidejte vývar, sůl a pepř podle chuti a 

  vařte 10-12 minut. 
Podávejte (můžete rozmixovat). 
 Polévku můžete ozdobit kysanou  

smetanou. 
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Výroba provázku z kopřiv  

 
Najděte rovnou kopřivu a vytrhněte ji ze země. Nasaďte 

si silné rukavice, odstraňte žahavé chloupky a listy, až 
vám zbude holý stonek. Zmáčkněte stonek mezi palcem 
a ukazováčkem a pak jej nehtem rozevřete. Nyní stonek 

přes prst ohněte, aby se přetrhla vnitřní vlákna. 
Odstraňte je, aby vám zbyla pouze vnější vlákna. 

Nechejte je trochu vyschnout. Přeložte vlákna na půl a 
pak je válejte mezi prsty, až dojdete na konec. Vlákna se 

sama začnou lámat. Opakujte tento krok, dokud 
nevznikne struktura provázku. Můžete je pak použít na 

pletení a uvazování.  
 
 

Meek (2015, s. 12) 
 
 
 
. 
 

 

Inspirace příběhů 
 
 

Přečtěte si, jakou roli hraje kopřiva v pohádce Hanse 
Christiana Andersena nazvané Divoké labutě. Poučení 

této pohádky je, že odvaha může být bolestivá! 
 

V mytologii jsou kopřivy spojované s bohem hromu, 
Thorem. V některých kulturách se za bouřky kopřivy 

pálily v ohni.   
 

Některé druhy motýlů kladou svá vajíčka na listy 
kopřiv. Vymyslete příběh, který vypráví o životním 

cyklu motýla.  
 

Představte si, co by se mohlo stát ve  
snu o kopřivách.  

 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 
Výroba kopřivové barvy  

 
Použijte výše uvedený nadpis jako vyhledávací heslo a 

najděte odkazy s návody a instrukcemi. Podívejte se také  
na následující webové stránky.  

 
https://rebeccadesnos.com/blogs/journal/dyeing-with-

nettles 
Tato stránka obsahuje mnoho informací, jak můžete 

kopřivu použít pro barvení nejrůznějších látek.  Můžete 
experimentovat s různými látkami a mořidly a 
prozkoumat škály barev, kterých lze s kopřivou 

dosáhnout.   
https://botanicalcolors.com/how-to-mordant/ 

Na této stránce najdete informace  
o mořidlech.  
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Dub je symbolem síly a  

vytrvalosti a mnoho zemí si jej 
vybralo za svůj národní strom. 
Ikonický tvar dubových listů a 

žaludů dodává stromu na 
přitažlivosti a může inspirovat 

mnoho kreativních 
 projektů a her. 

 

 
Recepty s dubem 

 
 

Varování: Dub je pro člověka nepoživatelný! 
Historicky se dub díky výživné hodnotě žaludů 

používal zejména na vykrmování prasat.  
Dubové plody (žaludy) slouží jako potrava pro řadu 

divokých zvířat, která na oplátku zajišťují šíření 
semen žaludu. 

Dubové piliny se dodnes používají na uzení potravin 
pro lidi a dubové sudy jsou ceněné při zrání vína.  
Ačkoliv jsou dubové listy a plody nejedlé, můžete 

 je použít jako inspiraci receptů, jako jsou  
například tyto lahodné sladké dobroty. 

 

 
‘Žaludové’ bonbóny 

Přísady: 
Měkké karamely nebo fondán  

ořechy v čokoládě  
Instrukce: 

Vytvarujte měkké karamelky nebo fondán 
do podoby žaludových čepic. Přimáčkněte 

je na vrcholek ořechů v čokoládě a 
dodejte povrchu věrohodnost jemně 

vyrytými křížky. Žaludové bonbóny jsou 
krásnou ozdobou dortů a sušenek.  

 
Dubové stromy se mohou dožívat mnoha stovek let 

; jakmile dosáhnou stáří 400 let, říká se jim starodávné 
duby. Tyto starověké stromy můžeme identifikovat 

pomocí řady charakteristik: mají velmi široký kmen, což 
jim dodává podsaditý nebo zavalitý vzhled. Kmen a větve 
mohou být pokroucené a trochu se rozpadat, strom může 
být uvnitř dutý. Na první dojem tedy strom může působit 
nezdravě, ale na svůj věk si pravděpodobně vede docela 

dobře! 
Woodland Trust nabízí užitečný nástroj, který pomáhá 
přibližně určit stáří dubu. 

Kalkulačka stáří dubu  
Dubové stromy jsou od pradávna spojené s druidy: jméno 
‘druid’ znamená ‘moudrost dubu’. V dřívějších dobách se 

 věřilo, že nošení dubové větvičky dává magické síly. 
 Žalud umístěný na okenním parapetu chránil 
 dům před bleskem. Tomu, kdo u sebe nosil  

žalud, byl dán dlouhý život.  
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Žaludové postavičky 
 

Vybavení: 
Žaludy; zápalky, párátka nebo větvičky; vteřinové 

 lepidlo nebo lepicí pistole; kovový špíz nebo šídlo;  
listy a další přírodní materiály. 

 
Instrukce: 

Vyberte 3 žaludy na každou postavu. Opatrně žalud 
propíchněte špízem nebo šídlem, do děr zasuňte 

 párátka nebo větvičky, kterými vytvoříte ‘ruce a nohy’ a 
spojíte žaludy dohromady – vytvoříte tělo postavy. 

Malou kapkou lepidla ‘ruce’ a ‘nohy’ upevněte. 
Přidejte další přírodní materiály – listy, peří 

 nebo květy a vyrobte žaludová zvířátka  
nebo víly.  

 
 

 

 
Praktické využití 

 
Tradičně byl dub vysazován v hojném počtu, 

 dřevo se výborně hodí na stavbu lodí.  
Dubová kůra se často používala k opalování 

kůže. 
Dnes se dub využívá v hydrotechnickém 

inženýrství jako stavební dřevo a na stožáry. 
Dub je oblíbeným materiálem na výrobu 

schodišť a podlah, v nábytkářském 
průmyslu. Vysoce kvalitní dubové dřevo se 
používá ve formě masivních kusů i tenkých 

dýh, kterými se překrývá  
levnější dřevo.  

Žaludové siluety 
 

Vybavení: 
Spousta (a spousta!) žaludů 

 
Instrukce: 

Každá skupina 3-4 dětí se dohodne, jaké 
zvíře ze žaludů vyrobí. Uspořádejte žaludy 

do siluety zvířete a pak pořádejte další 
skupiny, aby se pokusily zvíře poznat.  
Sesbírejte žaludy, znovu je rozdělte do 

skupin a zkuste jiné téma.  
 

 

 

 

Žaludový věnec 
 

Vybavení: 
Karton, lepicí pistole, spousta žaludů 

Instrukce: 
Z pevného kartonu vystřihněte kruhový 

věnec a natřete jej tmavou barvou. 
Provlékněte věncem provázek na 
zavěšení. Jakmile barva zaschne, 

připevněte pomocí lepicí pistole na 
věnec žaludy, skládejte je co 

 nejblíže k sobě.  
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Žaludové kroužky na ubrousky 
 

Vybavení: 
Kartonová trubice 

karton  
barva 

lepidlo 
žaludy  
nůžky  

 dokončovací dekorace  
stuhy 

 

 
Žaludové kroužky na  

ubrousky 
 

Instrukce: 
Nařezejte kartonovou trubici na kroužky asi 3 cm 

silné, například z kuchyňské role. Pomalujte 
kroužky podzimními barvami a dozdobte 

kresbou dubových listů. Nakreslete na karton 
malé dubové listy, vystřihněte je a pak je 
společně se žaludy potřete leskem nebo 

ředěným PVA lepidlem. 
 

Jakmile vše zaschne, přilepte listy a žaludy 
 na kroužky a ozdobte stuhou.  

 
 

Broučí vesnice 
 

Vybavení: 
Žaludy, oblázky, lepidlo a lepicí pistole, 
větvičky, dřevěná základna, nalepovací 

oči. 
 

Instrukce: 
Vyrobte vesnici brouků z nalezených 

žaludů, oblázků a větviček. 
Nalepte větvičky na dřevěnou  
základnu, opatrně připevněte  

další prvky a vytvořte  
miniaturní obraz. 
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Praktické nápady 
Měsíc dubu 
Vybavení: 

Dubové listy, žaludy, různé materiály na ruční 
 výrobu, počítač na vyhledání informací   

Instrukce: 
Připomeňte si kulturní význam dubu a určete jeden měsíc v 

roce, kdy budete slavit Měsíc Dubu. Během dubového měsíce 
by měli účastníci nosit žalud – skutečný, nakreslený nebo jinak 
znázorněný, například minci s dubovým listem atd. Mohou je 
nosit na knoflíku, jako šperk, ve vlasech nebo jako motiv na 
oděvu. Společně vypracujte Dubové záznamy, kde budou 

uvedeny nejrůznější informace o dubu: biologické 
charakteristiky, kulturní význam, motiv dubu použitý v erbech, 
řádech, logách, na mincích, odznacích atd. Zaznamenejte poezii 

a umělecká díla, včetně fotografií, koláží a soch. Na konci 
Měsíce Dubu ve skupině prozkoumejte sesbíraný materiál a 

sdílejte ty nejpozoruhodnější a strhující 
 příspěvky. Nakonec navrhněte, vyrobte a 

 navzájem si předejte dubové medaile 
 nebo odznaky. 

 
 

Dubové listy 
Vybavení: 

Dubový list (nebo jeho fotografie)  
akvarelový papír  

akvarelové barvy (vodovky) v podzimních odstínech 
štětec 

papír a pera 
Instrukce: 

Na akvarelový papír pomocí mokré techniky (malujte 
mokrým štětcem na mokrý papír) vytvořte plynulý mix 
žlutých, hnědých a červených skvrn. Nechte barvu se 
rozpustit a propojit. Po vyschnutí nakreslete tvary a 

obrysy dubových listů, vyrobte opakující se vzor, 
 který pak můžete použít při tisku na textil  

nebo dárkový papír.  
 
 

 
Praktické nápady 
Žaludové šperky 

 
Vybavení: 

Žaludy, lepidlo, barva, třpytky, lak,  
provázek/kůže na připevnění žaludů, pera. 

 
Instrukce: 

Žaludy můžete nejrůznějšími způsoby 
pomalovat, ozdobit a vyrobit z nich šperky, 

ozdoby do vlasů, medailony a odznaky – nebo 
podzimní dekorace 

 do domácnosti, například dekorace  
svíčkových stojanů a rámy na obrazy 
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Žaludoví kamarádi 

 
Vybavení: 

Žaludy, dřevěné špejle s hrotem (špízy), 
lepidlo, barva, modelovací hmota, nalepovací 

oči   
Instrukce: 

Napíchněte žalud na ostrý konec dřevěné 
špejle. Dotvořte žaludové kamarády s pomocí 
barev, modelovací hmoty a nalepovacích očí. 

Druhý konec špejlí zapíchněte do kousku 
modelovací hmoty, aby postavičky  

držely ve vzpřímené poloze. 
 
 

 
Praktické nápady 

Listové girlandy 
 

Vybavení: 
Provázek nebo lýko  

nůžky 
tenký karton nebo tuhý papír v 

různých barvách  
pera 

 

 
Listové girlandy 

 
Instrukce: 

Vyrobte šablonu dubového listu – 
použijte 

 na ni nejlépe skutečný list – a 
vystřihněte listové tvary z 

různobarevných papírů. V horní části 
každého listu udělejte díru. Perem 

dokreslete detaily a pak všechny listy 
navlékněte na provázek nebo lýko a 

zavěste. 
 
 



 

 

Inspirace pro hru: MÁK 
 
 

  

 
 

 
 

Pěstování máku 
 

Mák je letní, divoká rostlina a snadno se 
pěstuje. Na slunném místě se máku bude 

dařit – může přežít dokonce tři až čtyři 
týdny bez vody.  

 
Pár týdnů před vysetím makových semen 

obohaťte půdu kompostem. Půda by 
měla být dobře propustná, před setbou 

oblast trochu okopejte.  
 

. 
 

 
Praktické nápady 

 
Makové květy se používaly jako analgetika k 

tlumení mírnějších bolestí, jako bolest zubů nebo v 
krku. 

Čajový nálev ze sušených květů pomáhá zmírnit 
bolest v krku nebo kašel.  

 
Z čerstvých makových květů se připravovala šťáva 

na použití v červených barvivech, rtěnkách, na 
zvýraznění barvy vína a proti vráskám na obličeji.  

 
Vědci zjistili, že chemikálie obsažené v květech by 

mohly fungovat jako prevence rakoviny kůže.  
  

Jak se sklízí mák? 
 

Po opadnutí okvětních lístků semena 
vyschnou v makovici a maková pole se 

při sebemenším vánku rozezní 
mnohohlasým, jemným, ale jasně 

slyšitelným chrastivým zvukem: jako by 
mák samotný chtěl upozornit na blížící 

se sklizeň. 
 Opatrně semena ručně vytřepejte.  

 
 

 

Recepty 
 
 

      Maková semena jsou jedlá a můžete na ně narazit v 
obchodech v sekci ořechů a semen. Mák se běžně používá k 
dochucení jídel, dodává texturu a oříškovou chuť.  Často se 

 přidává do koláčů, chlebů a pečiva.  
 
 

       Makové recepty  
       

Rakouské makové pochoutky  
Maková semena (Mohn v němčině) jsou běžnou přísadou mnoha 
rakouských pokrmů. Vyhledejte na internetu recepty na rakouské 

speciality: Mohnzelten, Mohnnudeln,  
Mohnkuchen, Mohnstrudel, Mohntorte, Mohn- 

Topfen-Kuchen a Mohn-Muffins. 
 

Použijte překladovou aplikaci a začněte vařit!  
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Rakouská maková vesnice 

 
V Dolním Rakousku se nachází region  

Waldviertel, kde se mák hojně pěstuje a prolíná  
se s místním životem. Najdete zde makové naučné 

stezky, kde se dozvíte zajímavé informace o 
pěstování, sklízení, využití máku, i o historických 

faktech. Navštívit dále můžete makovou zahradu, ve 
které kvete široká škála odrůd máku. Za vesnicí 

směrem do polí je také maková turistická stezka – 
sledujte červený symbol máku! 

 
                                         Waldviertel 

 
                 Mohndorf Rakousko 

 
 

 
Maďarské máky  

 
V Maďarsku najdete obří maková 

pole po celé zemi, roste poblíž domů 
i v předměstských zahradách. 

Přestože vypadá krásně, farmáři jej 
na polích považují za plevel.  

 
Mák je tradičně zobrazován v 
maďarském lidovém umění.  

 

 
Fakta a mýty 

Když chcete mák nebo  
jeho část použít, jemně 

nůžkami odstřihněte celý 
květ a pak opatrně 

odtrhněte okvětní lístky, 
kališní lístky nebo 

semenáčky. 
 

Arts and Crafts 
 
 

Makové perkuse  
 

Plodem máku je makovice. Nechte 
makovice 1-2 týdny dobře 

proschnout a pak s každou postupně 
zaštěrchejte. Semena uvnitř makovic 

vydávají chřestivý zvuk. 
Porovnávejte zvuky z různých 

makovic a zahrajte si makovou 
perkusní hudbu. 
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Sušené makové okvětní lísky můžete 
použít na ozdobu dortů nebo je přidat do 

rukodělných výrobků, například svíček, 
mýdel a šumivých koulí do koupele. 

 
 

Máky jsou skvělou inspirací pro 
fotografování, poezii a malbu – buďte 
dobrodružní a bavte se    vymýšlením 

způsobů, jak mák kreativně  
využít. 

 

Vzpomínka 
 

           Mák je mezinárodním symbolem vzpomínky  
na ztracené lidské životy za první světové války 

v Severní Evropě. Rozrytá bojiště poskytla skvělé     
podmínky na probuzení makových semen v půdě, 

která zde mohla nerušeně vyrůst. Plně rozkvetlé máky 
pak vyvolaly dojem ohromného ‘krvavého moře’, 

vzbuzujícího smutek, ale i naději. 
 

Díky své kráse a památeční asociací je mák pro 
dospívající ideální inspirací kreativity a uměleckých 

projektů. 

Hapa Zome  
 

 
    je japonská technika uměleckých tisků s použitím  

přírodních barev vyloučených z rostlin při jejích 
‘stloukání’. 

 Nejlepší jsou rostliny s vysokým obsahem vody a 
výraznou barvou, dobře se vsáknou do použitého média. 

Je možné použít stonky i květy.  
Každý účastník si najde své vlastní listy nebo květy a 

dostane kousek látky velký zhruba 20 cm x 10 cm 
(vystřihněte například ze starých vybledlých prostěradel). 
Vložte rostlinné části do jednoho konce přeložené látky, 
pak přes ně přeložte zbylou polovinu látky. Bouchejte do 

látky paličkou 
    nebo kouskem dřeva. Lehce nadzvedněte a  

zkontrolujte výslednou barvu. 
Když látku nakonec rozbalíte, zůstane na obou  

polovinách symetrický otisk r 
ostlinných částí. 

 

 
Umění a řemesla 

 
Vytvořte si makovou vzpomínkovou lucernu.  

Máky vyrobte z různých materiálů, například kůže, 
hedvábného papíru, kartonu, papíru, kávových filtrů 

nebo nastříhaných krabic na vejce.  
Máky pak přilepte na vnější stranu sklenice osvětlené 

čajovou svíčkou. 
 
 

Sesbírejte několik malých listů (které většinou opadnou 
ze stonku) a usušte je mezi knihami nebo v květinovém 

lisu. Suché listy použijte na výrobu květinových nebo 
abstraktních vzorů pro obrázky, blahopřání a  

dárkové etikety.  
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Fakta a mýty 
Praktické použití 

 
Vrbová kůra je využívána již tisíce let. První 

zmínka se dochovala z dob Hippokrata 
(400 př. n. l.), pacientům se doporučovalo 
žvýkat kůru pro snížení horečky a zánětu. 
Chemická látka zmírňující bolest obsažená 

ve vrbě se nazývá salicin, složením je 
podobná aspirinu (kyselina 

acetylsalicylová). V roce 1800 byl 
 salicin použitý k vývoji 

 aspirinu. 
 

 
Fakta a mýty 

 
V dávných dobách lidé věřili, že sdělit  

někomu tajemství pod vrbou přináší smůlu. 
 Vítr, který fouká skrze listy totiž prozradí 

 tajemství každému.  
Lidé byli odnedávna učarováni kouzlem vrby, 

objevuje se v legendách, pohádkách, folklóru a 
zvycích mnoha různých kultur. 

Vrba účinkuje ve třech Shakespearových hrách: 
Hamletovi, Othellovi a Večeru tříkrálovém.  

 
Když je vrbový strom seříznutý na úroveň země, 
   rychle a energicky dorostou četné nové pruty. 

 Díky této vlastnosti se vrbový strom  
skvěle hodí na různé stavební 

 projekty.  
 

 
Fakta a mýty 

 
   Vrbová kůra obsahuje přírodní rostlinné růstové  

hormony, které je možné využít na zakořenění odřezků.  
Když zahradníci odeberou odnože z rostliny, kterou chtějí  

namnožit, mohou připravit vrbovou vodu, jež mladým  
výhonkům pomůže zakořenit.  

 
Příprava vrbové vody: nasbírejte mladé vrbové větvičky, odstraňte 

zelené lístky, větvičky nasekejte a uvařte v hrnci.  
Přes noc nechte vychladnout, pak vodu sceďte a nalijte do 

vzduchotěsné nádoby. Vodu uchovejte na chladném místě (označte  
datem přípravy). Ve vodě pak namočte odřezky rostlin před jejich 
zasazením; mladé rostlinky také můžete zalévat vrbovou vodou.  

 
Živé ploty: Vrba je velmi odolná rostlina, může být použitá na 

výrobu plotů, které zakoření a nové větvičky se pak  
vetkají do plotu. 

 Z vrby lze také vyrábět živé zelené sochy.  
  

Praktické využití vrby 
 

Vrba je základním materiálem nejrůznějších 
uměleckých děl. Vrbové větvičky jsou díky své 

ohebnosti ideálním materiálem pro pletení 
košíků a jiných nádob. Vrbové dřevo se s 
oblibou používá na tvorbu soch, tunelů a 
přístřešků. Talentovaná britská umělkyně 

‘Anna a vrba’ vytváří z vrbových větví  
vinoucí se nápadné sochy. Můžete ji  

najít na internetu:  
 

Anna and the Willow 
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Práce s vrbou 
 

        Nalézt vrbu je snadné, patří totiž mezi 
nejvýraznější stromy.  Existuje řada druhů vrb,  

některé se lámou snadněji než jiné. Můžete také zakoupit  
sušenou vrbu pro řemeslnou tvorbu. 

Chcete-li pracovat s ‘živou’ vrbou (také ‘zelenou vrbou’,  
jinými slovy čerstvě uřezanou), namočte přes noc větve do  
vody, budou tak krásně ohebné a pružné. Použijte krátké  

pruty na výrobu jednoduchých předmětů, například d 
ekorativní hvězdy a lampiony obalené hedvábným papírem. 
Pomocí lepicí pásky spojte pruty dohromady. Splétání nebo     

kroucení prutů je snazší, když jeden konec zapíchnete do 
země nebo konce prutů svážete dohromady, aby při 

práci držely na místě. 
Spojit pruty můžete také omotáním tenkého 

vrbového proutku okolo svazku. 
 
 
 

 
Práce s vrbou 

 
   Jako základ sochařských projektů můžete 

 využít vrbovou kouli. 
Nejprve vytvořte kruhovou obruč, spleťte dvě vrbové  
větve dohromady a konce zajistěte ohybem. Vyrobte  

další dvě nebo tři obruče stejné velikosti a protlačte je do 
sebe, aby vznikl tvar koule. Čím víc obručí použijete, tím 

prostorovější koule vznikne.  
 

Pevnost jakékoli struktuře dodáte propletením vrbového 
prutu základním tvarem, ať už jsou to vílí křídla, ryba nebo 

cokoliv jiného.  
    Na internetu je velké množství materiálu a videí s 

     návody na pletení a tvoření s vrbovými pruty,  
napište do vyhledávače a na YouTube:  

 
Pletení vrbových prutů 

Vrbové sochy 
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Praktické nápady 

Přírodní mobil s hedvábným papírem 
 

    Vytvořte jednoduchý tvar – například hvězdu, rybu 
 nebo srdce – ohýbáním vrbových proutků, zajistěte 

 lepicí páskou.  
Můžete je nechat přírodní, možná jen s ozdobnou stuhou na 

upevnění, nebo dále ozdobit.  
Na výrobu dekorací z hedvábného papíru rozetřete na 

pracovní desku zředěnou směs PVA lepidla. Opatrně položte 
papír na lepidlo. Papír by neměl příliš nasáknout, jinak se 

bude trhat.  
Houbou namočenou v lepidle jemně papír potřete, pak jej 
složte na půl a znovu potřete. Položte papír na vrbový tvar. 

Nyní překryjte dalšími listy papíru – ale nepřežeňte to, 
 jinak přijdete o efekt prosvítajícího světla. Zatímco je 

 lepidlo stále vlhké, přidejte barvu, třpytky, oči  
nebo jiné ozdobné prvky.  

Nechte 2 hodiny vyschnout.  

 
 

 
Praktické nápady 
Přívěsek na mobil 

 
Nasbírejte zajímavé nebo sezónní 

přírodní předměty. Vyrobte 
přívěsek na mobil – vytvarujte kruh 
a jednoho nebo více kousků vrby. 

  Pomocí provázku přivažte 
přírodní nálezy k přívěsku.  

 

 
Praktické nápady 

Lampión s hedvábným papírem 
 
 

Tento způsob výroby trojrozměrného lampiónu je 
 podobný technice popsané výše, používá ale více  

kousků – na první pokus je nejjednodušší rovný tvar, jako 
čtverec nebo trojúhelník. Vyrobte vrbovou ‘základnu’, na 

které bude položená malá sklenice s čajovou svíčkou nebo 
čajová svíčka na baterky, jako osvětlení lampiónu.  

Navrstvěte papír a dekorace. Počkejte, až lepidlo vyschne a 
pak na vrchol připojte drátek nebo provázek, za který 

lampión zavěsíte.  
Nakonec vystřihněte malou dírku na jedné straně 

 lampiónu, kudy zapálíte svíčku.  
Tyto svítilny vypadají velmi efektivně na  

lampiónových průvodech. 
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Praktické nápady 

Ptačí hnízdo 
 

Vázané nebo spletené vrbové pruty jsou 
výbornou základnou sezónních věnců, 

ozdobené přírodními dekoracemi, které 
naleznete v okolí.  

Podobně z vrby můžete vyrobit 
 jednoduché ptačí hnízdo, které 

 obalíte mechem a ozdobíte  
přírodními předměty.  

 

 
Praktické nápady 

Vrbové masky 
 
Vázané nebo spletené vrbové pruty 
jsou výbornou základnou sezónních 

věnců, ozdobené přírodními 
dekoracemi, které naleznete v okolí.  

Podobně z vrby můžete vyrobit 
jednoduché ptačí hnízdo, které  

obalíte mechem a ozdobíte 
 přírodními předměty.  

 

 
Praktické nápady 

Vrbové masky 
Vybavení: 

Pružné vrbové pruty  
barvy a další dekorace  

hedvábný papír  
lepidlo 

Instrukce: 
Debatujte o možných námětech na masky, mohou být 

kulturní, historické nebo podivné a bláznivé.  
Z prutů vyrobte rámové struktury, části spojte lepicí 

páskou. Vrby je možné ohýbat a skládat, zachovává si však 
pevnost, můžete tedy vytvořit dlouhé krky nebo velké 

hlavy.  
Pokryjte strukturu hedvábným papírem a  
lepidlem, přidejte vhodné dekorace pro  

dodání efektu.  

 

 
Kouzelná vrba 

  
V příbězích Harryho Pottera 

vystupuje smuteční vrba, která stojí  
v areálu školy a byla očarovaná, říká 

se jí Vrba mlátička.  
Zjistěte více o bradavické magické 

vrbě: 
 

Vrba mlátička  
 
 
 

Vyřazovací hry  
Hrajte tuto hru jako  
Kámen Nůžky Papír. 

 Kvílící vrba stojí a mává rukama nad hlavou. 
Hráč se krčí do startovací pozice (připraven k 

útěku). 
Čaroděj vykračuje vpřed, jakoby mířil kouzelnou 

hůlkou a vrhal kouzlo.  
Vrba porazí hráče, protože může útočit.  

Hráč porazí čaroděje, protože rychleji utíká. 
Čaroděj porazí Kvílící Vrbu, protože jeho kouzlo je 

silnější.  
Hráči stojí naproti sobě a na „tři“ oba 
 zároveň zaujmou pozici. Vítěz získává 

 bod.Pokud oba zaujmou stejnou 
 pozici, bod nezíská nikdo.  
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Rozpočítadlo 

 
Rozpočítadlo je krátká rýmovaná básnička,  

která pomáhá určit vybranou osobu pro nejrůznější  
hry a aktivity. Na Slovensku mají oblíbené rozpočítadlo 

inspirované vrbou: 
Stojí vŕba pri potoku 

Na nej visí zvon 
Na koho to slovo padne 

Ten musí ísť von   
Pri potoku vŕba stala, 
do vody sa pozerala. 

Pod vŕbou sa koza pásla, 
zavše sa jej brada triasla. 
A tá koza zvonček mala, 
zrazu na ňom zacengala 

cingi – lingi – bom! 
A ty pôjdeš von! 

 

! 
Rozpočítadlo  

 
Překlad slovenského rozpočítadla: 

 
Stojí vrba u potoka 

Na ní visí zvon 
Na koho to slovo padne 

Ten musí jít dom 
Při potoku vrba stála, 

do vody se dívala. 
Pod vrbou se koza pásla, 
někdy se jí brada třásla. 
A ta koza zvonek měla, 
náhle na něm zacinkala 

cingi - lingi - den! 
A ty půjdeš ven! 

 

 
Baseballová Pálka 

 
 
 

Tato aktivita zahrnuje složitější ořezávání a  
vyžaduje větší, ostřejší nástroje. Je zde tedy nezbytná 

supervize dospělého člověka.  
Dále budete potřebovat kus dřeva, větev o délce pálky 
(20-25 cm). Rozhodněte, na jakém konci bude rukojeť. 
Odstraňte kůru a pomocí nástrojů opatrně osekejte a 

ořežte dřevo do tvaru pálky. Jakmile máte hotovo, 
upravte povrch jemným brusným papírem. Můžete 

rukojeť omotat provázkem nebo 
 páskou, aby se pohodlněji držela.  

 
 

Proutěné domečky 
 

Vyrobte větší množství velkých vrbových 
obručí. Na prostorném místě rozmístěte tyto 
obruče jako bezpečné domečky pro hru na 
babu. Určete několik hráčů, kteří „ji“ mají a 
musí se snažit označit ostatní. Utíkající hráči 

nesmí být chyceni, pokud skočí dovnitř jednoho 
z vrbových domečků na zemi. Mohou zůstat 
uvnitř jenom, dokud nenapočítají do deseti. 

Jakmile jsou chyceni, mohou ze hry vypadnout 
nebo se přidat k chytajícím 

 hráčům. V průběhu hry můžete přidat 
 na obtížnosti a odebírat vrbové 

 domečky.  
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