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Kromě cukroví, kapra nebo brambo-
rového salátu patří k Vánocům také stro-
meček, dárky a přáníčka. Ve vánočním 
Vozkovi vám poradíme, jak své dárky        
a přáníčka docela jednoduchým způsobem 
„zabalit“. 

Krajkové balíčky a krabičky 
I maličkost, kterou chceme naše blízké 

v době vánoční potěšit, může ke svému 
novému majiteli putovat v krásném a za-
jímavém obalu. V papírnictví jsou k mání 
papírové krajkové podložky různých tvarů 
i velikostí. Pokud vám vaše schopnosti, 
možnosti nebo nedostatek času (jak už to 
v předvánočním čase bývá…) nedovolí 
vyrobit si své vlastní dárkové obaly, máte 
v těchto obchodech dostatečný výběr 
balíčků a krabiček různých úprav, barev         
a velikostí. 

 Pokud se rozhodnete pro krabičku vy-
robenou vlastníma rukama, kupte si ještě 
jednobarevný balicí papír – doporučuji 
výraznější barvy, aby papírové krajky 
vynikly. Pak si ještě připravte lepidlo, 
nějakou stuhu, nůžky a kancelářskou 
děrovačku. Dárek zabalte do balicího 
papíru nebo vložte do již připravené kra-
bičky. Kulatou krajkovou podložku pře-
ložte na čtvrtinu, čímž vytvoříte „vějíř“. 
Do jeho rohu udělejte děrovačkou díru, 
kterou protáhnete stuhu a uvážete na 
dárek. Další možností je přilepit papíro-
vou krajkovou podložku lepidlem. 

 

Vánoční přáníčka 
Skládaný stromeček 

K vytvoření většiny přáníček budete 
potřebovat: obyčejný bílý papír (např. 
ten do tiskárny), barevnou čtvrtku, 

nůžky, lepidlo, tužku a pravítko. 
Na čtyřpatrový stromeček, který oz-

dobí vánoční přáníčko, si připravte dva 
čtverce z bílého papíru různých velikostí 
(budou tvořit „větve“). Největší čtverec 
bude tvořit základu stromečku. Další 
čtverce vždy postupně zmenšete, vždy           
o čtvrtinu předchozí velikosti. Čtverce 
vystřihněte a přeložte na polovinu v obou 
směrech, otočte a přeložte po obou úhlo-
příčkách. Po dvou protilehlých stranách 
zahněte papír dovnitř tak, abyste dostali 
vodorovnou základnu. 

 
Nalepte papírové „větve“ na vnitřní 

stranu přáníčka od nejmenšího čtverce,           
a to vždy dvě stejně velké vedle sebe na 
každou jeho stranu. Větší „větve“ před 
nalepením lehce zasuňte do těch menších, 
už přilepených. Tím sestavíte stromeček. 

 
Přání látkové nebo s barevným papí-
rem 

 
K vytvoření přáníčka potřebujete: 

čtvrtku barevného papíru, barevný 
papír s jednoduchým motivem nebo 

bavlněnou látku s barevným motivem, 
vykrajovátka na cukroví nejrůznějších 
tvarů (hvězdy, stromky, kapříky 
apod.), lepidlo, nůžky, tužku. 

Podle vykrajována obkreslete přísluš-
ný tvar a vystřihněte. Čtvrtku tužšího 
papíru přehněte a na vnější stranu nalepte 
vystřižené tvary. 
Roztomilá přání s dětskými obrázky 

K vytvoření přáníčka potřebujete: vý-
kresy namalované dětmi, čtvrtku, le-
pidlo, děrovačku, stužku a nůžky. 

 
Tato přání můžete připravit společně 

s dětmi – mají velkou radost, když se na 
této činnosti mohou podílet. Na výkres 
namalujte obrázky s vánočními motivy, 
dejte pozor na to, aby byly úměrné veli-
kosti přání. Pak je vystřihněte. Papír na 
přáníčko rozměřte na čtvrtiny a krajní díly 
přeložte. Vytvořte kompozici, která se 
vám bude líbit, a nalepte vystřižené moti-
vy z výkresu. Doprostřed obou překlápě-
cích stran udělejte děrovačkou otvor, do 
kterého přivažte stuhu na zavázání přá-
níčka. 
A ještě jeden tip 

Pokud se vám do výroby přáníček ne-
chce, můžete kdykoli sednout k počítači        
a poslat přátelům přání přes internet. Je 
to jednoduché, ale trochu to postrádá ono 
slovy nezachytitelné kouzlo, které k nám 
vánoční doba přináší. 

Odkazy, z nichž lze přání poslat: 
• www.pecemenavanoce.cz/poslani-

pohlednice/12-pohlednice-12/ 
• www.poslat-prani.cz/ 
• www.ecards.cz/ 
• http://.prej.cz/ 
• www.pranicka.albi.cz/ 
• http://.pranicka.net/ 
• www.postcard.cz/ 
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Ergoterapie pro zdraví i pro radost
A zase jsou tu Vánoce… 


