
 

Jak na to 

1. Vyrobte si panáčka – tipy na výrobu 

• Vezměte, co najdete na výletě, doma, na 

zahradě a kdekoliv jinde: větvičky, klacíky, 

špalíky, nebo třeba i pevnější role od papíru, 

dřevěnou vařečku… zkrátka, co máte po ruce. 

• Pokud bude potřeba, připevněte ruce či nohy 

provázkem, drátkem, lepidlem… 

• Namalujte panáčkovi oči, nebo mu je vyrobte 

z odstřižených tenkých koleček z větviček 

(maminka nebo tatínek vám určitě pomohou a 

kolečka odstřihnou zahradnickými nůžkami). 

Namalujte je akrylovou barvou na bílo a 

přilepte tavnou pistolí. Oči můžete vyrobit i 

jakkoliv jinak, použít nalepovací kukadla 

z papírnictví nebo je jen namalujte barvami či fixami. Stejně si poradíte s nosíkem a ústy.  

• Vlasy vyrobíte tak, že kolem několika prstů nebo čehokoliv podobně širokého omotáte silnější vrstvu 

provázku, vlny či bavlnky, opatrně stáhnete a uprostřed pevně svážete. Oba smotané konce pak 

rozstřihnete, a vlasy přilepíte tavnou pistolí. 

• Oblečte panáčka do kousků bavlnek, zbytků přízí, plsti nebo barevných mašlí, provázků, kousků látek 

apod. Šaty můžete také namalovat.  

• Pamatujte na to, že čím více přilepených částí panáček bude mít, tím více mu jich může při nešetrném 

zacházení upadnout.       

 

2. Vytvořte panáčkovi rodný list – první stranu prázdninového deníku 

• Vymyslete panáčkovi jméno. 

• Vyfoťte ho a nalepte nebo nakreslete nejlépe na tvrdý papír rozměru 

velkého sešitu, tedy A4 tak, aby vám zůstala alespoň polovina papíru. 

• Na volné místo na papíře napište a vyplňte:  

Jméno panáčka: 

Datum narození: 

Místo narození (obec): 

Výška:  

Panáčka vytvořil:  

 

A doplňte zajímavosti o panáčkovi:  

jeho oblíbenou barvu, jaké má rád jídlo, co rád dělá a co naopak 

nesnáší. A klidně napište i další zajímavosti, třeba kam by chtěl 

s vámi jet na dovolenou, jaké má rád roční období a proč… 

Rodný list by měl vypadat hezky, pěkně ho tedy vyzdobte.       

 



 

 

3. Tipy na společné hry a výlety s novým kamarádem 

Vyberte si z následujících tipů nebo vymyslete svoje vlastní. Každý výlet či nápad, který 

podniknete, si zapište na další tvrdý papír, doplňte fotkou nebo obrázkem a vyzdobte. Papíry 

si skládejte do složky nebo jinak sestavte.  

• Vemte panáčka na své oblíbené místo. Třeba tam, kde si hrajete na 

zahradě, kam chodíte na hřiště, do parku, do lesa nebo s rodiči na 

výlet. Malého kamaráda na tomto vašem místečku vyfoťte.  Do 

deníku napište, proč máte místo rádi. 

• Nakreslete, jak by měl vypadat ideální panáčkův domeček nebo 

byteček, kdyby nebydlel s vámi.  

• Můžete mu taky v lese, parku nebo na zahradě postavit domeček 

z klacíků, kůry, kamínků, mechu a všeho, co najdete. Panáčka 

s domečkem pak vyfoťte. 

• Zahrajte si s panáčkem a kamarádem, sourozencem nebo rodiči na schovku. Schovejte panáčka 

někde u vás doma, a ostatní pak budou panáčka hledat. Můžete jim napovídat slovy zima-

přihořívá-hoří. Pak se vyměňte. Nezapomeňte do deníku napsat, jaká byla nejlepší schovávačka.  

• Máte ve svém okolí nějaký rybník, řeku nebo potok?  Vydejte se na procházku a vyfoťte ho u vody. 

I kdyby třeba byla zamrzlá.  

• Pokud se vydáte s rodiči o prázdninách na výlet, vezměte panáčka s sebou a ukažte mu místo, kde 

jste ještě nikdy nebyli ani vy sami. Do deníku si napište, kam jste se podívali, a doplňte fotkou 

s panáčkem nebo obrázkem místa.  

• Vymyslete a napište příběh nebo pohádku o vašem panáčkovi. Napište ji do deníku, a doplňte 

obrázkem. Můžete taky namalovat nebo vyfotit komiks.  

• Panáčkovi můžete vyrobit kamarády nebo paní panáčkovou a děti. To bude parta!       

• Pokud budete mít chuť vymyslet další vlastní dobrodružství, pusťte se do nich a zapište je do 

deníku. 

 

4. Pochlubte se nám!  

Prázdniny jsou jen týden, takže je na vás, kolik stránek deníku zaplníte a do kolika akcí se pustíte. 

Můžete nám poslat jakýkoliv počet stran. Na dokončení budete mít čas ještě dva týdny po jarních 

prázdninách!  

Nejpozději do pondělí 15. 3. 2021 nám pošlete nafocené jednotlivé stránky deníku s fotkami nebo 

fotky zvlášť na emailovou adresu soutez@masbobrava.cz. Rodiče vám určitě pomohou. Pokud toho 

bude na jednu zprávu moc, rodiče nám vaši práci jistě pošlou přes službu www.uschovna.cz. 

Nezapomeňte do zprávy uvést jméno, věk, třídu a školu kam chodíte.  

Nejlepší deníky odměníme a obrázky uveřejníme! Čekají na vás deskové hry, knihy a další 

zajímavé ceny.       

Těšíme se na vaše prázdninová dobrodružství! 

Dvě Hanky, jedna Evča a jeden Jirka z Nebovid 😊 
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