
VAROVÁNÍ! Obsahuje malé části, které mohou 
být nebezpečné v případě spolknutí! 

Pouze pro děti starší osmi let. Používejte pouze pod přísným 
dohledem dospělé osoby. Před použitím si pečlivě přečtěte 
pokyny, řiďte se jimi a uchovejte si je pro další použití. 
Zajistěte, aby se malé děti a zvířata nepohybovaly v blízkosti 
experimentů. Tuto experimentální sadu skladujte mimo 
dosah dětí do osmi let. 
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Zdobení barvami na sklo
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DOPORUČENÍ PRO DOSPĚLÝ DOHLED
 1.  Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny, bezpečnostní 

předpisy a informace o první pomoci a uchovejte si 
je pro další použití.

 2.  Tato experimentální sada je určena pouze pro děti 
starší osmi let.

 3.  Jelikož se schopnosti dětí výrazně liší, i pokud jde 
o jednotlivé věkové skupiny, měly by dohlížející 
dospělé osoby pečlivě zvážit, které experimenty 
jsou pro ně vhodné a bezpečné. Tyto pokyny by 
měly dohlížejícím osobám umožnit vyhodnocení 
vhodnosti jednotlivých experimentů pro konkrétní 
dítě.

 4.  Dohlížející osoba by měla dítěti/dětem vysvětlit 
jednotlivá varování a bezpečnostní pokyny ještě 
před započetím experimentů.

 5.  Z místa v blízkosti experimentu by se měly odstranit 
veškeré překážky, případně odklidit potraviny. Místo 
by mělo být dobře osvětlené a odvětrané a mělo by 
být blízko přívodu vody. K dispozici by měl být pevný 
stůl se žáruvzdorným povrchem.

INFORMACE K PRVNÍ POMOCI
 1.   V případě kontaktu s očima: Vymyjte oči 

dostatečným množstvím vody, přičemž je mějte 
otevřené, bude-li to nutné. Vyhledejte okamžitou 
lékařskou pomoc.

 2.  V případě polknutí: Vymyjte ústa vodou, napijte se 
čerstvé vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte 
okamžitou lékařskou pomoc.

 3.  V případě vdechnutí: Dostaňte osobu na čerstvý 
vzduch.

 4.  V případě kontaktu s kůží a popálení: Omývejte 
postižené místo dostatečným množstvím vody po 
dobu nejméně deseti minut.

 5.  V případě pochybností vyhledejte neprodleně 
lékařskou pomoc. 

 6.  V případě poranění vyhledejte neprodleně lékařskou 
pomoc. 
Místní nemocnice: Tel.: 155 ���������������������

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
 1.  Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny, řiďte 

se jimi a uchovejte si je pro další použití.
 2.  Zajistěte, aby se malé děti, jakož ani zvířata, 

nepohybovaly v místě experimentů.
 3.  Experimentální sadu skladujte mimo dosah dětí do 

osmi let.
 4.  Po použití řádně očistěte veškeré vybavení.
 5.  Po provedení experimentu si umyjte ruce.
 6.  Nejezte ani nepijte v místě experimentu.
 7.  Žádný z použitých materiálů neaplikujte na tělo.
 8.  Nepoužívejte žádné vybavení, které nebylo dodané 

spolu se sadou nebo nebylo doporučené v návodu 
k použití.

 9.  Svíčky zapalujte pouze pod dohledem dospělé 
osoby. Svíčky nenechávejte bez dozoru. 

 10.  Svíčky skladujte a zapalujte mimo dosah hořlavých 
materiálů.

 11.  Před zapálením svíček odstraňte veškeré hořlavé 
dekorace (květiny, stuhy, atd.).

 12.  Sadu skladujte mimo dosah hořlavých materiálů.
 13.  Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima.
 14.  Materiál nedávejte do úst.
 15.  Nevdechujte výpary.
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Svícen vyrobíš pomocí barev na sklo a listů.

Líbí se ti romantické večery, kdy jsou zapálené svíčky a všechno 
kolem tebe je kouzelné? Pak je tato sada ideální právě pro tebe!

Můžeš si vyrobit originální svícny vlastníma rukama. Stačí si 
přečíst tyto pokyny a mít trochu trpělivosti a představivosti.

Lehce potom proměníš obyčejný kus fólie na nádhernou lampu! 
Když přijde večer a všude je tma, zapal „kouzelná světla“ na 
svém stole. Rozzáří tvůj pokoj barevnými světly a vytvoří 
slavnostní atmosféru.

� Hodně�štěstí!

Budeš potřebovat:
1. speciální fólii
2. fixu
3. barvy na sklo
4. třpytky
5. svíčku
6. listy
7. lepicí pásku
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POKYNY
1. Pokryj stůl papírem, aby se při práci nezašpinil.
2. Ustřihni proužek fólie dlouhý 26 cm a široký 7 cm.
3.  Dej listy na fólii, obtáhni je černým fixem a poté je na folii 

připevni.

4. Vybarvi prostor mezi listy a vytvoř síť.

5. Než barvy zcela uschnou, ozdob svůj výtvor třpytkami.

POZOR!  Barvy, s nimiž budeš pracovat, se po uschnutí nerozpouštějí ve 
vodě. Pokud se barva dostane na tvé oblečení, ihned ji smyj 
teplou vodou a mýdlem.

6. Nech barvy schnout minimálně 6–8 hodin.
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Další návrhy na ozdobení svícnu.

7.  Nalep oboustrannou lepicí pásku 
na okraj fólie, sejmi ochranný 
papír a přitiskni druhý okraj fólie 
k lepicí pásce.

8.  Zapal svíčku a dej ji do 
připraveného svícnu tak,  
aby byla svíčka uprostřed.

TVÁ�KOUZELNÁ�SVĚTLA� 
JSOU�HOTOVÁ!

lepicí páska


