


KRÁMKOVÉ TVOŘENÍ 

Moje milé a milí, 

vítám Vás u dalšího Krámkového tvoření. Dnešní číslo bude opět tak trochu 
tematické . Konec školního roku se blíží, a pokud si lámete hlavu, čím obdarovat 
paní učitelku ve školce či škole, nebo vedoucí kroužků, máme pro Vás bezva tipy na 
dárky. Ať už se rozhodnete vyrábět zářivé mandaly nebo tašky, podle našich návodů 
to hravě zvládnete. A dost možná, že si výrobky nakonec chtivě necháte doma .  

Oba návody pro Vás vymyslela a nafotila kolegyně Janinka se svými dětmi, Klárkou 
(10 let) a Štěpánkem (7 let).  

S výsledky Vašeho tvoření se nám můžete pochlubit na facebookové stránce 
Krámku pro děti nebo je pošlete na můj email: tamara@kramekprodeti.cz. Těšíme 
se :-). 

Přejeme Vám krásný, barevný a veselý začátek léta. Za Krámek, Tamara 

 

ZÁŘIVÉ MANDALY Z CD 

Na zářivé mandaly budete potřebovat: 

 Barvy na sklo, v Krámku můžete pořídit velkou nebo malou sadu. Rozdíl je hlavně 
ve velikosti jednotlivých tub. 

 Třpytková lepidla, my jsme použili ta od Crayoly  

 Menší děti mohou použít i Woody pastelky od firmy Stabilo, mají skvělý pigment a 
dají se rozmýt i namočeným štětcem.  

 Předlohy mandal nebo jiných obrázků. My jsme se inspirovali v knihách předloh pro 
malování na sklo, ve velké i malé knize vzorů 

 Stará CD. DVD s obrázky filmů jsou nevhodná k použití 

 Duct tape neboli stříbrnou lepicí pásku (obyčejnou izolepu nelze použít, nefunguje) 

 Vrtačku s malým vrtáčkem, nebozez nebo nahřátý drátek na vyrobení dírek do CD 

 Nůžky, štětec 

 Silon či provázek na zavěšení 

 Korálky, peříčka případně jiný materiál na zdobení 

 

TAŠKY Z TRIČEK  

Na výrobu tašek z triček budeme potřebovat: 

 Stará trička, která už nepotřebujeme, mohou být jednobarevná, vzorovaná či 
s obrázkem. 

 Třpytková lepidla na zdobení knoflíků nebo triček, my jsme použili Crayoly.  

 Krejčovská křída 

 Nůžky 

 Knoflíky na ozdobu 

 Nit a jehla na přišití knoflíků, špendlíky na jejich přichycení při zdobení 

 Šicí stroj pro větší děti (není nutné) 

 Tavná pistole a třpytivé tyčinky 

https://www.facebook.com/kramekprodeti/
https://www.facebook.com/kramekprodeti/
https://www.kramekprodeti.cz/barvy-na-sklo-velka-sada-10-ks-koh-i-noor
https://www.kramekprodeti.cz/barvy-na-sklo-mala-sada-12-ks-koh-i-noor
https://www.kramekprodeti.cz/crayola-trpytky-s-lepidlem-16-barev
https://www.kramekprodeti.cz/www-kramekprodeti-cz/e-search?q=woody&search_submit=&qm=2
https://www.kramekprodeti.cz/sablony-k-barvam-na-sklo-koh-i-noor-152-motivu
https://www.kramekprodeti.cz/sablony-k-barvam-na-sklo-koh-i-noor-42-motivu
https://www.kramekprodeti.cz/crayola-trpytky-s-lepidlem-16-barev
https://www.kramekprodeti.cz/www-kramekprodeti-cz/e-search?q=krej%C4%8Dovsk%C3%A9&search_submit=&qm=2
https://www.kramekprodeti.cz/www-kramekprodeti-cz/e-search?q=n%C5%AF%C5%BEky&search_submit=&qm=2
https://www.kramekprodeti.cz/www-kramekprodeti-cz/e-search?q=tavn%C3%A1+pistole&search_submit=&qm=2


Záøivé mandaly z CD
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