Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16
Název pracovního listu, téma: Adventní vláček
Cíle činnosti: 1/ Výroba adventního vláčku
2/ Zpracování odpadového materiálu – papírové krabičky, krabičky od
zápalek, plastová víčka od lahví
Pomůcky:
1x papírová krabička od léků nebo čaje, oboustranná lepicí folie žlutá a červená, stačí 30
x 60 cm od každé barvy, 24 krabiček od zápalek, oboustranná lepenka, vata, 18 víček od
plastových lahví, bílá čtvrtka, děrovačka s motivem vánoční vločky, 24 ks korálků, obal
od hračky z kinder vajíčka, barevná stužka zelená, fix na popis CD, 1x rolička od
toaletního papíru, tavná pistole,
Organizace hodiny: VV a PČ, aktivity v ŠD, děti pracují samostatně
Metodický postup při výuce:
1. Motivace
Blíží se Vánoce a my si s dětmi navodíme atmosféru ve třídě tím, že si potichu
pouštíme vánoční koledy. Povídáme si o tom, jak Vánoce slavíme a kolik dní nám
ještě zbývá dní, než objevíme dárky pod stromečkem. „Jakým způsobem si
zkrátíme takovou dobu?“ „ Přece když si vyrobíme adventní kalendář a každý
den si od začátku prosince otevřeme jeden šuplíček s malým překvapením
v podobě bonbonku.“
2. Pracovní postup, hlavní činnosti v hodině
2.1. Slepíme dle obrázku na fotografii č. 1 k sobě 2 x 9 krabiček od sirek a zbylých
6 slepíme také k sobě. Vzniknou nám 2 vagonky a 1 díl lokomotivy. Vagonky
pak zabalíme do pruhu folie, dle obrázku na fotografii č. 3 s návodem. Pozor.
Zadní stranu vagonku musíme podložit nejprve papírem, jinak by šuplíčky
nešly otevírat, obr. číslo 2.
2.2. Všechny šuplíčky vyndáme z krabiček a přední stranu polepíme opět folií a
zasuneme zpět do krabiček.
2.3. Na část šuplíčku, která je polepena folií nalepíme tavnou pistolí doprostřed
korálek a vpravo dole popíšeme fixem čísla od 1 do 24.

2.4. Lokomotivu sestavíme tak, že obalíme krabičku od čaje stejnou barvou folie,
jakou je slepeno 6 krabiček. Sestavíme lokomotivu dle obrázku na fotografii
č. 4 a doplníme komínem.
2.5. Komín vytvoříme z ruličky od toaletního papíru, opět obalené stejnou barvou
folie jako 6 krabiček a nalepíme tavnou pistolí na tělo lokomotivy. Doprostřed
komínu dáme prázdný obal od kinder vajíčka a do něj vmáčkneme chomáček
vaty, která poslouží jako kouř z komína.
2.6. Pod lokomotivu a vagonky nalepíme tavnou pistolí dle fotografie na obrázku
č. 4 víčka od pet lahví, která budou sloužit jako kolečka.
2.7. Děrovačkou si vyrazíme 18 sněhových vloček, na každé kolečko nalepíme
tavnou pistolí po jedné vločce.
2.8. Vagonky a lokomotivu svážeme k sobě barevnou stužkou dle obrázku na
fotografii č. 5.
2.9. Do šuplíčků vložíme malou čokoládku nebo jinou cukrovinku a adventní
vláček je hotov.

3. Způsob využití výstupů z aktivit v hodině, návrh variant
Výrobek se hodí jako dárek pro sourozence, jako dekorace nebo i do
mezipředmětových vztahů, kdy v jednotlivých šuplíčcích mohou být vloženy
otázky na příklady z matematiky nebo vyjmenovaná slova. Jako dárek poslouží
jako regálek např. na naušničky, prstýnky nebo drobné hračky.
Doporučení pro určitý ročník- věkovou kategorii, návaznost na učivo v ročníku:
Určeno pro žáky ŠD a I. stupně.
Odhad časové náročnosti činností a doporučení z osobní zkušenosti:
4 hodiny – zahrnují samostatnou výrobu. Výrobek je časově náročný. Aby bylo docíleno
závěrečného efektu je nutno dbát na přesnost a preciznost při výrobě. Krabičky musí
být co nejpřesněji nalepeny k sobě. Dbáme na to, aby byly jednotlivé části pěkně
obaleny, korálky na šuplíčcích nalepeny přesně na střed, pěkně napsána datumová
čísla.
Zpracovatelka:
Jitka Milaniaková
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