
Udělejte dáreček pro ty, které chcete potěšit
Srdíčka vystřihněte a obkreslete na pevnější barevné nebo bílé papíry. Srdíčka ještě můžete vybarvit, polepit, popsat nebo jinak ozdobit. 
Potom je zase vystříhejte a použijte na výrobu dárečku, ozdoby nebo i neobvyklého přáníčka pro ty, kterým chcete udělat radost.

MÅLA
Krabička s vodovkmi

MÅLA
Nůžky

MÅLA
Barevné papíry, různé barvy 
a velikosti ©
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3.  Srdíčkové girlandy
Nejprve se poraďte s rodiči, kam girlandu 
zavěsíte. Mezi dvě okenní kličky, dva háčky na zdi 
nebo jinam? 
Na srdíčkovou girlandu potřebujete provázek 
dlouhý tak, aby se vám ho podařilo zavěsit na obou 
koncích, dvojice srdíček (počet závisí na délce 
provázku) a lepidlo na papír.

Na každém konci provázku udělejte uzlík tak, aby 
vzniklo očko.
Na provázek pak lepte srdíčka stejně jako 
u srdíčkových ozdob, jenom provázek musí 
procházet srdíčky vodorovně.

2.  Srdíčkové ozdoby
Na jednu srdíčkovou ozdobu potřebujete srdíčka 
ve 3 různých velikostech, každé dvakrát.
Dále provázek, šňůrku nebo stužku dlouhou asi 
30 cm a lepidlo na papír.

Na jednom konci provázku, šňůrky nebo stužky 
udělejte uzlík tak, aby vzniklo očko.

Naneste lepidlo na jednu stranu prvních 3 srdíček, 
srovnejte je nad sebe a položte na ně provázek.

Potom na srdíčka položte zbylá 3 srdíčka – na každé 
stejnou velikost – tak, aby provázek byl schovaný 
mezi nimi. Nakonec srdíčka přitlačte, pohlaďte – 
a ozdoba je hotová, připravená k pověšení.

Tip
Místo špejlí můžete použít větvičky, 
které dáte do vázy s vodou. 
V zimním období se vám třeba 
i zazelenají.

Tip
Pokud máte doma děrovačku, můžete udělat do 
každého srdíčka dvě dírky a provázek pak stačí 
srdíčky jen provléknout.

1.  Srdíčkové tyčinky
Na jednu srdíčkovou tyčinku potřebujete 1 špejli, 
2 srdíčka stejné velikosti a lepidlo na papír.  
Můžete použít i stužku.

Jedno srdíčko natřete z jedné strany lepidlem 
položte na něj špejli (jako na obrázku) a přiložte 
druhé srdíčko tak, aby špejle byla mezi nimi 
zalepená. Pod srdíčko můžete ještě uvázat 
mašličku z pěkné stužky. Tyčinku pak opatrně 
zapíchněte do květináče ke kytičce tak, abyste jí 
neporušili kořínky.


