
Výtvarná práce - naše auto 

 

Pomůcky:  

Libovolný výběr (co máte doma) - pastelky, fixy, suché pastely, voskovky, vodové barvy, 

tužka, tuš, výkres formátu A4 (malý výkres - rozměr 21x30 cm) 

 

Pracovní postup: 

Není mnoho rodin, které by neměly vlastní osobní automobil, proto je úkol jednoduchý. 

1. Prohlédněte si dobře Vaše auto (hlavně barvu, alespoň trochu tvar, počet oken apod.) 

2. Na výkres pak dostupným kreslícím materiálem (viz. pomůcky) nakreslete auto, jaké máte 

doma.  

(ze zkušenosti víme, že dětem se nejlépe daří nakreslit obrysy a detaily třeba tužkou, tuší nebo 

černou fixkou a poté vybarvit - jako "omalovánku" pastelkami, vodovými barvami...apod. 

Tato kolorovaná kresba se šikovným dětem vždy povede a budete mít společnou radost 

z výsledku) 

 

Pokud však někdo vlastní auto nemá, může nakreslit jakékoliv auto nebo i jiný dopravní 

prostředek (vlak, letadlo, autobus, loď…) 

 

 

 

 

 

 



S pomocí maminky nebo tatínka si můžete vyrobit letadlo 

 

 

 

Co budete potřebovat:  

Předkreslené tvary (na tvrdém papíru nebo kartonu), lepidlo nebo tavnou pistoli, špejli či 

párátko, nůžky (při použití tvrdšího materiálu nůž, ale o to budete muset poprosit rodiče) 

 

Pracovní postup: 

1.  Podle šablony jednotlivé tvary vystřihněte (nebo vyřežte). 

2. Letadlo můžete polepit různými tvary nebo pokreslit či pomalovat dle své vlastní fantazie. 

Nepoužívejte raději vodové barvy, díly letadla by se mohly vlhkem pokroutit. 

3. Podle předlohy spojte (vsuňte) části letadla a přilepte (lepidlem nebo tavnou pistolí). 

4. Vrtuli propíchněte špejlí nebo párátkem a vsuňte do kartonu nebo přilepte na čumák letadla 

z boku. Když budete šikovní, vrtule se bude i točit. 

 



 



Anebo, kdo by chtěl raději něco ještě „rychlejšího“, tak může zkusit raketu 

 

 



Co budete potřebovat: 

plastovou láhev (1,5 l), alobal, barevný papír, lepidlo, 4 ruličky od toaletního papíru, štětec, 

nůžky, popř. různé samolepky nebo kousky barevného papíru či izolepy. 

 

 

 

  

Pracovní postup: 

1. PET láhev uřežte asi 3 cm ode dna (s tím vám zase jistě rádi pomůžou rodiče) 

2. Odšroubujte víčko a lahev (bez dna) obalte do alobalu, slepte v několika místech izolepou, 

aby se alobal nerozbaloval. 

3. Totéž udělejte s ruličkami od toaletního papíru. 

4. Ruličky nastřihněte ve dvou místech asi do hloubky 2 cm a nasuňte pravidelně na trup 

rakety (podle předlohy)  

5. Vystřihněte špičku rakety (půlkruh z papíru), stočíte ho do kornoutu, slepte lepidlem a 

potom přilepte na horní část rakety. 

6. Na závěr si můžete raketu libovolně (podle vlastní fantazie) "nazdobit" samolepkami, 

kousky papíru nebo izolepy. 

 

 


