
FOTONÁVOD UPCYKLACE 

Jak si vyrobit rybičku z rukavice 

 

Povalují se vám doma nepotřebné věci, které se chystáte vyhodit? Pokud ano, tak s tím ještě 

počkejte, mohly by se vám hodit při tak zvané upcyklaci. Navíc u toho můžete zabavit vaše 

ratolesti! Co je to ale ta upcyklace? Úpravou starých předmětů se stává nový výrobek s vyšší 

hodnotou. Tento postup je často mylně označován také jako recyklace. V případě recyklace 

dochází ke změně samotného materiálu výrobku na materiál jiný. Teorie již bylo dost, 

vrhneme se teď do tvoření. 

A co budete potřebovat? 

 Prstovou rukavici 

 Něco na vycpání (další liché rukavice, liché 

ponožky, vata, staré tričko…) 

 Gumičky 

 Knoflík 

 Lepidlo (nebo tavná pistole a pro šikovné děti jehla 

a nit) 

Jak na to? 

1. Vezměte si prstovou rukavici a naplňte ji Vámi zvoleným materiálem. 

 



2. Když je ryba pořádně vycpaná, můžete otvor uzavřít gumičkou. Gumičku můžete 

zadělat v jednom místě (divící se rybička), anebo gumičku překřížíte a vznikne 

krásná rybí tlamička. 

 

3. Druhou gumičkou můžeme (ale nemusíme) k sobě stáhnout rukavici v místě spojení 

prstů. Přidat můžeme i palec nebo ho nechte jako ploutvičku. 

       

4. Poté už stačí jen přilepit knoflík lepidlem nebo s dopomocí dospělých knoflík přilepit 

tavnou pistolí. Ještě více prsty procvičíme, když ho přišijeme. Knoflík můžeme 

aplikovat i na druhou stranu rybičky. 

             

 



Jak si vyrobit dárek z puzzlí 

 

Někdy se nám stane, že se jeden dílek z puzzlí někam ztratí, anebo že jsou puzzle zničené. 

Pokud se to děje někdy i u vás doma, není nutné je hned vyhazovat. Můžete si s dětmi vyrobit 

rámeček na fotku či obrázek. 

 

Co budete potřebovat? 

 Tvrdý papír nebo karton 

 Nůžky 

 Barvy (temperové, prstové, …) nemusí být 

 Kousek houbičky na nanášení barvy 

 

Jak na to? 

1. Vezměte tvrdý papír či karton a vystřihněte z něj požadovaný tvar (srdce, rámeček 

atd.) 

 

2. V druhém kroku si děti vezmou tyčinkové lepidlo a lepí puzzle na připravený karton. 

Puzzle můžeme libovolně lepit vedle sebe, nebo i ve více vrstvách – obrázek pak 

bude vypadat ještě plastičtěji. Puzzle je možné na výřez lepit buď stranou 

nepomalovanou – pak je již obrázek barevný, anebo puzzlíky nalepíme opačně a 

můžeme je dekorovat barvou. 



 

3. Pokud máte doma barvy, můžete si vzít kousek houbičky na mytí nádobí a prázdný 

puzzlový obrázek domalovat. Barvu necháme zaschnout. Pokud chceme mít obrázek 

na pověšení, přilepíme provázek na rubovou stranu. Do rámečku pak vlepíme 

fotografii či obrázek. 

 

 

 

 

 



Jak si doma vyrobit květináč či stojan na tužky 

 

Co budete potřebovat? 

 Plechovky od jídla, kelímky 

 Nůžky 

 Fixy 

 Lepidlo 

 Barevné lepicí pásky (nemusí být), postačí 

Vám barevný papír či výstřižky z časopisů 

Jak na to? 

1. Dějte dětem vymyté a suché kelímky a konzervy (pozor při manipulaci, ať se 

neříznou o okraj). Pokud máte doma barevné lepicí pásky, pak je to snadné. Kelímky 

a konzervy stačí olepit. Druhou možností je vzít barevný papír, vystřihnout obdélník 

a lepidlem nalepit na kelímky a konzervy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Oblepené kelímky ozdobíme. Lepicí pásky nastřiháme a přilepíme na kelímek. 

Z barevných papírů či časopisů si vystřihneme potřebné komponenty a pak už jen 

lepíme. Zde se fantazii meze nekladou. Děti si můžou vyrobit různé obličeje, 

zvířátka, oblíbené pohádkové postavičky (Hello Kitty, želvy ninja, mimoně, 

jednorožce atd.). Také je možné vytisknout fotku obličeje dítěte a nalepit ji na 

kelímek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po dotvoření můžeme do květináčů dát hlínu a zasadit květinu či zasít semínko. Nebo 

je požijeme na roztřízení výtvarných potřeb. 
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