
 

 

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. 
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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. 
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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   


