
NÁMĚTY NA VÝTAVRNOU ČINNOST  

TÉMA: HODY, HODY, DOPROVODY JÁ JSEM MALÝ 

ZAJÍČEK, UTÍKAL JSEM PODLE VODY, NESL KOPU 

VAJÍČEK. VELIKONOCE 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

➢ probouzení zájmu a zvídavosti dětí  

➢ posilování radosti z nového nepoznaného 

➢ podporovat a rozvíjet koordinaci ruky a oka  

Velikonoce nejsou jen svátky jara, ale také obdobím krásných tradic a obyčejů. 

Jedním z těch nejznámějších je barvení vajíček. Možností, jak ozdobit 

velikonoční vajíčka, je sice celá řada. Je jedno jakou techniku barvení s dětmi 

vyzkoušíte, ve fantazii se meze nekladou. Zde Vám přikládám pár nápadů, 

věřím, že alespoň jeden z nich Vás zaujme. Pokud ne, budeme rádi, že Nás 

například prostřednictvím fotografií, seznámíte o novou techniku barvení 

vajíček      

JAK OBARVIT VEJCE V CIBULOVÝCH SLUPKÁCH? 

1. TRADIČNÍ BARVENÍ - PRO 

JEDNOBAREVNÉ VAJÍČKO 

  

Potřebujeme: 

• vajíčka (bílá či hnědá) 

• slupky z cibule - pro intenzivnější barvu 

alespoň malou část červených 

• větší hrnec, voda, sůl, ocet, případně sáček 

černého čaje 

Postup: Čerstvá vajíčka nejprve dobře umyjeme a 

odmastíme pomocí octa. Pokud používáme vajíčka 

kupovaná v obchodě, odstraníme takto bez problémů i 

kód natištěný na vejci. Pro barvení v cibuli 

vajíčka nemusíme předvářet, vaření i dekorování 

zvládneme naráz - tzv. dvě mouchy jednou 

ranou. Cibulové slupky vložíme do hrnce, zalijeme vodou a lehce osolíme, čímž 

zabráníme pozdějšímu praskání vajec při vaření. Obsah hrnce přivedeme k varu a 



vaříme na středním stupni asi 10 minut, během kterých se uvolní barvivo. Pokud 

nemáme dost slupek, přidáme sáček černého čaje, který s barvením pomůže. Poté 

už pomocí lžíce opatrně vkládáme vajíčka do vroucí vody tak, aby byla zcela 

ponořená a pokud možno se nedotýkala. Pokud je předem opláchneme v horké 

vodě, předcházíme prasknutí skořápky. Vaříme asi 12 minut, během kterých 

každé vajíčko několikrát pootočíme, aby všechna získala rovnoměrnou barvu. 

Sporák vypneme a necháme vajíčka ještě chvíli dojít, ne však déle než 20 minut 

celkového času. Převařená vajíčka totiž nejsou příliš vhodná ke konzumaci. Vejce 

vyjmeme, osušíme utěrkou a po zchladnutí naleštíme sádlem.   

 

 

 

2. VAJÍČKA S OTISKY Z PŘÍRODNIN 
Navíc potřebujeme:  

• silonku, gázu, síťku po koupeném ovoci nebo 

obyčejný obvaz z lékárničky 

• provázek, nit nebo gumičku 

• bylinky, trávy, sedmikrásky, řebříček, různé 

druhy drobného plevelu - čím střapatější, tím 

krásnější vzor 

Postup: Příprava vajec nám bude trvat trochu déle než v 

prvním případě. Po umytí a odmaštění totiž na každé 

vajíčko připevníme vybranou bylinku (jednu nebo z 

každé strany) - a to pomocí silonky, gázy, síťky po ovoci 

apod. (sítka po uvaření vytvoří na vajíčku pěkný vzor) a zafixujeme provázkem, 

nití nebo gumičkou. Dále postupujeme stejně jako v prvním případě. Po uvaření 

a opatrného odstranění obalu necháme vejce dobře uschnout a teprve poté leštíme 

sádlem. 

 

 

 

 

 



Mramorované kraslice: Lak na nehty nanášejte pouze na 

vyfouknutá vajíčka  

Vyfouknutá vajíčka můžete zdobit různými 

technikami. Ty těžší jsou náročnější na čas, 

zručnost a trpělivost. Pokud si chcete během 

chvilky vyrobit nádherně mramorované kraslice, 

máme pro vás tip. Vajíčka můžete jednoduše 

nabarvit pomocí několika různobarevných laků na 

nehty. 

Jelikož laky na nehty obsahují chemické látky, 

následující postup zkoušejte opravdu pouze na vyfouknutá vajíčka. Rozhodně 

touto technikou nebarvěte vejce vařená natvrdo, která budete chtít následně 

rozdávat velikonočním koledníkům. 

Co všechno k barvení vajec potřebujete? 

Barvení vajec pomocí laku na nehty je finančně nenáročnou záležitostí. Abyste 

mohli vejce zdobit touto technikou, budete v zásadě potřebovat materiál, který 

najdete doma. A to zejména: 

• vyfouknutá vejce 

• několik laků na nehty v různých barvách 

• plastový kelímek s vodou pokojové teploty 

• špejle 

• třpytky (dle potřeby) 

• špendlíky napíchané do polystyrénu, na nichž vejce následně uschnou 

 

• Barvení vajec pomocí laku na nehty krok za krokem 
• 1. Nejprve si připravte kelímek s vodou pokojové teploty. Anebo nechte 

vodu v kelímku chvíli odstát, aby získala právě pokojovou teplotu. Dejte si 

na tom opravdu záležet. V případě studené nebo příliš horké vody by šel 

lak ke dnu. 

• 2. Do kelímku s vodou nakapejte jednotlivé druhy laků na nehty. S kapáním 

začínejte od středu a pak kapejte do stran. Dejte si záležet na kombinaci 

barev. Důležité je, aby lak na nehty pokryl celou hladinu. 

• 3. Tyto barvy následně pomocí špejle lehce promíchejte tak, aby se utvořil 

vzor. Je jenom na vás, jakou barevnou kombinaci si vytvoříte. Podle 

vlastního uvážení můžete k laku přisypat také třpytky. 



• 4. V oblasti horního a dolního otvoru vejce lehce uchopte mezi palec a 

ukazováček. Pak jej ponořte do vody zhruba do jeho poloviny. Vajíčko 

nechte pár sekund ve vodě, aby se na něj stihnul přichytit lak na nehty, a 

poté jej vytáhněte. 

• 5. Sesbírejte na hladině plastového kelímku s vodou pomocí špejle 

zbývající lak, případně přikapejte další lak na nehty ve stejných barvách. 

Podobným způsobem obarvěte druhou polovinu vajíčka. 

• 6. Takto nabarvené vejce dejte schnout na polystyrén, do kterého jste 

napíchali špendlíky. 

Tipy na velikonoční dekorace z vajec barvených lakem na nehty 

• Velikonoční kraslice barvené lakem na nehty jsou nádherně barvené a mají 

originální mramorovanou strukturu. Záleží už jenom na vaší kreativitě, 

jakým způsobem si jimi vyzdobíte domov. 

• Obarvená vajíčka navlékněte třeba na veselou stužku a někam si je zavěste. 

Vyrobte si z nich originální velikonoční věnec. Nebo si je jednoduše 

nadekorujte do misky, do níž přidáte například mech nebo decentní 

postavičku velikonočního zajíčka. 

 

 

 

 


