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JEDNODUCHÉ SVÍCNY
Svícen z krepového papíru
Budete potřebovat:
–
–
–
–
–

tvrdý karton
nůžky
krepový papír – různých barev
lepidlo
čajovou svíčku

Jak na to?
Na tvrdý karton si namalujeme tvar hvězdy a vystřihneme. Doprostřed obkreslíme
čajovou svíčku. Z krepového papíru nastříháme čtverečky.
A pak už jen muchlat a muchlat do kuliček a přilepovat na tvrdý karton, mimo toho
obkresleného tvaru čajové svíčky, dáváme hustě k sobě. A pak vložíme svíčku,
necháme lepidlo pořádně zaschnout.

Svícen ze skleničky
Budete potřebovat:
–
–
–

průhledná sklenička, do které se vejde čajová svíčka
barvy na sklo
čajová svíčka

Jak na to?
Nejprve si na skleničku černou konturou namalujeme
mřížky jako jsou tašky na střeše, trojúhelníčky, obloučky,
kolečka, nebo cokoliv, co vás napadne. Nechte hodinu
zaschnout.
Po zaschnutí každé políčko vymalujeme barvou na sklo, snažíme se barvy střídat, aby
nebyly vedle sebe stejné. Necháváme zaschnout 24 hodin.
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Svícny zdobené papírem
Budete potřebovat:
– svícen (nebo pěknou skleničku)
– jednobarevné ubrousky v několika barvách nebo
krepové papíry
– lepidlo (např. Herkules)
– štětec
– nůžky (obyčejné či s vlnitým ostřím, ale nemusí být)
– pracovní podložku (staré noviny či igelit)

Jak na to?
Připravte si papír, ubrousky nebo krepový papír. U ubrousků od sebe oddělte
jednotlivé vrstvy. Papíry buď nastříhejte nebo nechte dítě, ať je natrhá na malé
kousky. Ukažte dítěti, jak má svícen zdobit (nejprve nanést trochu lepidla a na ně
přilepit papír). Nechte dítě, ať vyzdobí svícen podle své fantazie.
Tip: Starší děti, které umí stříhat, mohou z ubrousků či krepových papírů vystříhat
obrázky (stromeček, hvězdičku, …) a takovýmito obrázky svícen ozdobit.
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SVÍČKY
Plovoucí svíčka
Budete potřebovat:
– zbytky svíček a neshořelého vosku nebo hotové směsi
pro výrobu svíček)
– knot
– nůžky (na zastřižení knotu)
– stará vykrajovátka na cukroví (případně formičky)
– 2 hrnce – starý pro rozpouštění vosku + druhý na vodní
lázeň
– podložku

Jak na to?
Nejprve je potřeba vykrajovátko připravit pro nalití vosku. Aby vosk neodtekl,
zanořte vykrajovátko do nějaké vhodné podložky. Dovnitř zvolené „formy“ vložte
knot potřebné délky.
Do starého hrnce dejte jednobarevný vosk, který máte. Pokud používáte zbytky
starých svíček, nejprve je zbavte knotu. Pozor také na to, že některé barevné
svíčky jsou jen z vnější strany obarveny a uvnitř jsou čistě bílé. Vosk pomalu
rozpusťte ve vodní lázni a poté nalijte do připraveného vykrajovátka do výše cca
0,5 cm (aby svíčka byla skutečně plovoucí). Pak už jen stačí počkat, než horký vosk
ztuhne a svíčku opatrně vyklopit.
Tipy na závěr:
Pokud zvolíte nějaký složitější tvar, vložte do jednotlivých záhybů více knotů, aby
svíčka hořela stejnoměrně.Volte takové tvary a formičky, z nichž lze vosk snadno
vyklopit.Potřebujete-li, aby knot lépe držel, můžete jej namočit do rozpouštěného
vosku a nechat ztuhnout.
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Svíčky z včelího vosku
Budete potřebovat:
–
–
–
–
–

plástve včelího vosku
knot
fen
nůžky
vykrajovátka, nůž

Jak na to?
Plát si pomocí nože upravíme na požadovanou výšku svíčky. Aby se dobře tvaroval,
tak použijeme fén.
Knot přiděláme na začátek, ten jsem fénem víc nahřála a zamáčkla jsem kolem
knotu. Vosk se na začátku trochu láme, ale to se s motáním svíčky a zvětšováním
objemu urovná.
Pokud budete chtít tlustší svíčku, tak stačí za sebou namotat dva pláty stejné šíře.
Svíčky mohou být i zdobené, stačí použít třeba vykrajovátko na cukroví. Nebo
seříznete stranu.
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ADVENTNÍ VĚNCE
U zapalování nejde jen o „odpočítávání“ jednotlivých týdnů před Vánoci, ale vše má
své opodstatnění.
Svíčky by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček.
V předkřesťanských dobách lidé věřili, že zelené větve poskytnou klid a pohodlí
dobrým duchům a sláma (holé slámové věnce) právě vyžene zlé duchy.

Barva svíček
Nejčastěji se používají a nejvíce tradic se shoduje na čtyřech fialových svících, či
třech fialových a jedné růžové. Do středu se podle nejstarších tradic umísťuje jedna
bílá.
Fialová – naděje, mír, láska
Růžová - přátelství
Bílá (pátá svíce uprostřed) – sváteční barva, symbol panny Marie, Vánoc a často
samotného Krista
Červená – je často používána, symbolizuje krev, kterou Ježíš prolil za spásu světa
Zlatá (místo růžové) – barva života a vítězství
Světský život považuje za vánoční barvy červenou, zelenou a zlatou. Některé
protestantské církve pak modrou.

Tvar svícnu, či věnce a způsob umístnění
Kulatý tvar symbolizuje v křesťanství Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný život.
Některé teorie praví, že svícen byl používán už před příchodem křesťanství a kruh zde
symbolizoval slunce. Původně se věnce zavěšovaly na dveře i se svícemi, nebo stuhami
pod strop, později se přešlo k variantě položení na stůl.
Zavěšené věnce na dveřích bez svíček se nazývají také adventní.
Věnec je také vykládán jako symbolika Kristova kříže a svíčky by měly být rozmístěny
na čtyři světové strany pro požehnání na každou z nich.
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Tradiční adventní věnec
Budete potřebovat:








Polystyrenový věneček
vázací zelený drátek
krepový papír
dekorace na zdobení
svíčky + kalíšky na svíčky
tavná pistole
větvičky

Jak na to?
Věneček si začistěte krepovým papírem. Větvičky si nastříhejte na potřebnou
délku. Ty pak omotejte vázacím drátkem kolem věnečku. Větvičky přikládáme na
horní část tak, aby byl pokryt vrch a strany věnečku. Tím se i na spodní část
dostanou větvičky. Dobře drátek utahujeme.Větvičky omotáme kolem celého
věnečku.
Než začnete věnec zdobit, umístěte si kalíšky na svíčky. Teprve pak se pusťte do
dalšího zdobení.
Zdobte podle své fantazie kořením, sušeným ovocem, oříšky, mašličkami.
Adventní věnec na dveře děláme stejným způsobem. Jenom vynecháme svíčky a
přidáme stužku za kterou věnec pověsíme.
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Jednoduchý adventní svícen
Budete potřebovat:
 talíř, nejlépe kulatý a skleněný
 4 – 5 malých a nízkých sklenic (mohou být i třeba
whiskovky)
 svíčky dle svých požadavků
 sisal
 stuhy, sušené ovoce, baňky, třpytky na nehty, skořici
celou, hřebíček, badyán, malé baňky…

Jak na to?
Pokud chcete k dekorování použít ovoce, pak počítejte s 2-3mi dny na sušení.
Třpytky na ně nasypte hned, před sušením. Romyslete si celkový vzhled svícnu a
pak rozmístěte sklenice na talíř.
Pokud použijete sisal, jako vyplnění „dna“ pak ho nyní rozprostřete dle libosti.
Nedoporučuji moc pod skleničky, ať se nenaruší stabilita. Sisal určitě obstřihejte,
ať nedojde ke vznícení!
Naaranžujte zvolené doplňky. Skořicové kmeny můžete třeba svázat dva stužkou k
sobě. Vložte svíčky, příp. posypte sisal a aranžmá třpytkami a máte hotovo.
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Perníkový adventní věnec
Těsto na perníčky:
–
–
–
–
–
–
–

750 g hladké mouky
280 g moučkového cukru
120 g tuku Hera
6 lžíc medu
4 vejce
2,5 kávové lžičky sody bikarbony
1/2 balíčku koření do perníku

Cukrová poleva na zdobení:
–
–
–
–

1 bílek
200g moučkového cukru (2-3x přesátý)
1 lžička solamylu
1 lžička citronové šťávy

Zpracované těsto necháme alespoň dva dny odležet v ledničce. Před pečením těsto
vytáhneme z ledničky, aby získalo pokojovou teplotu. Pak rozválíme na větší plát
vyšší těsto, tak 5 mm.
Pomocí větší pokličky si vykrojíme kolečko a do toho menší pokličkou další. Velikost
záleží pouze na vás. Ze zbylého těsta si vykrojíme vykrajovátky různé tvary na
ozdobu.
Položíme na plech a pečeme na pečícím papíře v troubě dobře vyhřáté asi na
200°C, ale ihned po vložení perníčků zeslabíme na 150°C. Pokud je trouba moc
horká, pečeme s mírně otevřenými dveřmi. Upečené potřeme rozšlehaným vejcem
a přendáme na jinou podložku vychladnout.
Nejprve si všechno nazdobíme a pak skládáme dohromady. Svíčky přilepíme k
perníčku cukrovou polevou, nebo si můžeme udělat 4 speciální perníkové stojánky.
Do jednoho perníčku vykrojíme před upečením otvor na svíčku, kterou po upečení
stačí vložit.
Větší kolečka těsta uděláme trochu vyšší a prostředek vykrojíme menším kolečkem.
Do toho pak (po upečení a zdobení) svíčku vložíme.
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VĚNCE NA DVEŘE
Adventní věneček z krepového papíru
Budete potřebovat:
–
–
–
–
–
–
–
–

karton
krepový papír bílé a zelené barvy
stužka, nejlépe krémová
stužka červená, zelená
ozdoby
tavná pistole
lepidlo
nůžky

Jak na to?
Z kartonu si vystřihneme dvě kolečka. Slepíme lepidlem a necháme zaschnout. Použít
můžete i tvrdý papír, ale karton je lepší, pevnější.
Doprostřed si nakreslíme menší kolečko a to vystřihneme.
Krepový papír si nastříháme na širší proužky a omotáváme kolem dokola papírového
kolečka. Začátek krepové pásky si potřeme lepidlem a přilepíme. Papír nám bude lépe
držet a nebude nikde odstávat.
Když máme obmotáno kolem dokola, konec zase přilepíme.
Nachystáme si vánoční ozdoby. Hvězdičky, malé baňky, můžeme si z papíru vystřihávat
různé vánoční tvary, pokud už máte upečené perníčky, můžete je také použít na
ozdobu. Vše naaranžujeme na věnec a tavnou pistolí přilepíme.
Nakonec přidáme a přilepíme stužku a můžeme zavěsit na dveře nebo okno.

VD inspirace 2014: Adventní věnce a svícny

11

Stužkový věneček
Budete potřebovat:
–
–
–
–
–

polystyrenový věneček
krémová stužka
vánočně zdobená stužka
vánoční ozdoby
tavná pistole

Jak na to?
Korpus věnečku si obmotáme hustě stužkou. Konce si
přilepíme. Nic nám alespoň nebude odstávat a stužka bude lépe držet.
Přes jednobarevnou stužku obmotáme vánoční stužku s většími rozestupy. Ta mám
slouží již ke zdobení věnečku.
Tavnou pistolí nalepíme různé ozdoby.
Nakonec přidáme a přilepíme stužku na zavěšení a máme hotovo.

Rychlý adventní věnec na dveře
Budete potřebovat:
–
–
–
–

polystyrénový korpus věnečku
vázací drát
větvičky
věci na ozdobení věnce

Jak na to?
Na polystyrénový věneček postupně navazujeme pomocí vázacího drátu větvičky.
Nejprve si zamotáme konec drátu a pak přiložíme větvičky a postupně omotáváme.
Hotový věnec dozdobíme čímkoliv se nám líbí, mohou to být jen mašličky, perníčky,
slaměné ozdoby atd. Přiděláváme je pomocí přivázání, nebo tavnou pistolí.
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Věneček ze skořápek oříšků
Budete potřebovat:
–
–
–
–

korpus na věneček – já použila ze slámy
skořápky ořechů
tavná pistole
mašle

Jak na to?
Tavnou pistolí „objedeme“ oříšek a ten přilepíme na korpus.
Klademe jeden vedle druhého.
Když máme první vrstvu pokrytou, tak přidáme na místa, tam, kde prosvítá korpus
sem tam další skořápku ořechu.
Na spodek věnečku uvážeme velkou mašli. Můžeme dozdobit čímkoliv, co vám
padne do oka. Já zkusila malá jablíčka, ale nějak se mi to nelíbilo.

Jednoduchý věneček z organzy
Budete potřebovat:
–
–
–
–

organza nebo stará záclona
drát
lepicí páska
nůžky

Jak na to?
Z drátu si vyrobíme kolečko asi tak průměr velikosti velkého talíře, já jsem použila
svářecí drát a zalepila jsem ho páskou, aby držel u sebe.
Z organzy si natrháme proužky asi tak 2 až 3 cm široké (nebo nastříháme ze
záclony) a začneme na drát postupně navazovat mašličky jednu vedle druhé.
Vážeme tak dlouho, až máme bohatý věneček.
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NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM DÁRKŮ?
Inspirujte se v našem katalogu dárků, který jsme
přehledně rozdělili do 6 kategorií podle věku dětí.
Najdete v něm tipy na dárky pro miminka, batolata,
předškoláky, školáky, teenagery i již dospělé děti.
www.vasedeti.cz/darky-pro-deti/

Pohoda s dětmi nejen o Adventu
Nadělte dárek sobě i svým dětem – naučte se spolu
vycházet tak, aby vám spolu bylo fajn. Všem.
Stovkami rodičů ověřený systém, který pomáhá krok za
krokem vyřešit problémy s dětmi – od odmlouvání, přes
sourozenecké rozepře až po ty nejmenší každodenní
potíže – a vytvořit báječný vztah mezi rodiči a dětmi.
Vstupte do rychlokurzu zdarma – goo.gl/z2hOuc
nebo se podívejte na příběhy ostatních rodičů.

Dárky, které zahřejí nejen u srdce
Nahřívací plyšový kamarád usnadní usínání a přináší úlevu
nejen od bolestí bříška.
Široký sortiment hřejivých plyšáků najdete na
www.Termofor.cz.
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Vytvořeno na základě článků publikovaných na portálu VašeDěti.cz:
www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/vanocni-tvoreni-s-bamiskousvicen-z-krepoveho-papiru/
www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/vanocni-tvoreni-s-bamiskousvicen-ze-sklenicky/
www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/svicny-zdobene-papirem/
www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/plovouci-svicka/
www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/tvorenicko-svicky-z-vceliho-vosku/
www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-skolaky/vanocni-special-adventnivenec/
www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/trosku-bezpecnejsi-jednoduchyadventni-svicen/
www.vasedeti.cz/vyziva/vareni/tak-trochu-jiny-adventni-venec/
www.vasedeti.cz/vase-pribehy/tradice-a-zvyky-nejen-v-nasi-rodine/adventnivenecek-2x-jinak-jednoduse-a-rychle/
www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/vanocni-tvoreni-s-bamiskounetradicni-vanocni-stromecky-a-venecek-na-dvere-na-posledni-chvili/
www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/tvorenicko-venecek-ze-skorapekorisku/
www.vasedeti.cz/tipy-a-rady/tvorime-pro-deti/tvorenicko-%E2%80%93-organza%E2%80%93-venecek-kyticka/

Autorky původních článků: Bamiska, Markéta, Nuninka, Marie Busolini.
.
Výběr námětů: Nuninka
Zpracování e-knihy: Petra
Vytvořeno 2014
Tato e-kniha je neprodejná, lze ji volně šířit a kopírovat pro nekomerční účely.
Web : www.vasedeti.cz
email: info@vasedeti.cz
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