
MIKULÁŠKA  BESÍDKA 
4.  PROSINCE 2015

POŘÁDÁ KULTURNÍ KOMISE A MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA PŘI OÚ BĚLÁ U JEVÍČKA



Milé děti, vítejte na MIKULÁŠKÉ BESÍDCE,
jsme moc rádi, že jste přišly s maminkou, tatínkem, babičkou
nebo s dědou strávit dnešní Mikulášské odpoledne za námi,
a věříme, že nebudete litovat!

Než k nám zavítá Mikuláš, můžete si u pracovního stolu vyrobit
vánočního sněhuláčka, kterého si nejen odnesete domů, ale
který je pro vás tento večer opravdu móóóc důležitý - každý
človíček, který totiž donese tetě Léně ukázat hotového
sněhuláčka, obdrží kouzelný NEBESKÝ AMULET, který ho při
mikulášské nadílce ochrání před pekelnými čertíky. Takže,
pokud jste přece jen během roku trochu zlobily doma nebo
ve škole, či školce, tak určitě neváhejte a honem do práce!!!!
Čas letí a v 17:30 přijde Mikuláš.



SNĚHULÁČEK



Potřebujeme:
• 1 bílá ponožka

• provázek nebo silnější nit, příp. gumičku
• nůžky
• 300 g rýže
• fixy 
• knoflíky, nit a jehlu 

nebo papír, lepidlo a děrovačku
• mašličku



Postup:
• odstřihněte z ponožky asi tak 6 cm špičky 
• otočte ji naruby
• odstřižený konec stáhněte pevně provázkem
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• otočte ponožku zpět, aby suk byl uvnitř
• nasypte do ní rýži tak, aby bylo tělo sněhuláka zaoblené a 

hruškovité
• vršek stáhněte pevně provázkem.

http://carujeme.cz/wp-content/uploads/2014/11/snowfaminstr3.jpg
http://carujeme.cz/wp-content/uploads/2014/11/snowfaminstr3.jpg


• vytvarujte tělo: vrchní část 
byste měli oddělit přibližně 
v jedné třetině od spodní 
části (hlavička a tělo)

• stáhněte provázkem, uvažte 
mašličku.



Teď už budeme jen dozdobovat. Takže nalepte či namalujte
oči a nos, nalepte nebo přišijte knoflíky. Ze špičky ponožky
vytvarujte čepičku, okraje trochu srolujte, ať není vidět střih.



Kdo bude mít hotového sněhuláčka, 
jde ho ukázat tetě Léni.
Od ní pak dostane „Nebeský amulet“, 
který ho ochrání před nezbedným čertem.

Pokud máte už u sebe svůj ochranný AMULET a Mikuláš ještě
nedošel, tak si zkuste vyrobit vánoční ozdobnou kouli.
Tu můžete někomu darovat nebo si ji nechat a ozdobit si s ní svůj 
pokojíček. 
Jak a čím si vánoční kouli ozdobíte, je jen a jen na vás! My vám
nyní ukážeme, jak je zdobily děti v Knihovně ve Březinách.





Ozdobná vánoční koule 
• polystyrenová kulička  
• špendlíky nebo lepidlo
• barevné nebo bílé papíry 
• ozdobné děrovačka 
• fixy



Podle toho, zda si přejeme mít dekoraci bílou, barevnou 
nebo strakatou, si připravíme dostatek výseků.

Tyto drobné výstřižky pak pomocí špendlíků zapichujeme 
do polystyrenové koule. 

Pokračujeme až do úplného pokrytí povrchu.  

Nakonec upevníme očko, aby se koule dala zavěsit.

Výseky můžeme i nalepovat, na kouli lze kreslit fixou….



A pro ty nejmenší jsou tu nachystané vánoční omalovánky.



Takže neváhejte a vyberte si sami, do čeho se chcete pustit.
Pokud budete potřebovat pomoct či poradit, neváhejte
a oslovte některou z tet. Rády vám pomohou. 

Ať se vám dnešní odpoledne daří a domů si odnášíte krásné
výtvory. Po nadílce od Mikuláše, anděla a čerta je pro vás
připraveno ještě promítání vánočních pohádek .

Přejeme všem, dětem i dospělým, příjemně prožité Mikulášské
odpoledne!


