
 
 

 

Erasmus+ 2. 11. – 6. 11. 2015 v ČR 

 

Program byl zaměřen na téma Halloween.  

2. 11. 

- Příjezd partnerů z Polska a Slovenska – slavnostní uvítání, předání dárků, seznámení 

s podrobným programem mobility 

- Výjezd do Sosnové – exkurze výrobny moštů Vitaminátor, kde se zpracovává ovoce a 

zelenina. Učitelkám byla názorně předvedena jak ruční, tak strojová práce v dílně i na 

přilehlých polích, kde se nachází sady. Poukázáno bylo na nutnost přítomnosti lidského faktoru 

a jeho manuální zručnosti, nutnosti spolupráce a učení se. 

- Vystoupení dětí v mateřské škole – Halloweenská party – připomenutí podstaty tradice slavení 

Halloweenu, zvyků konaných na jeho oslavách. Prohlídka mateřské školy tematicky vyzdobené 

k Halloweenu se stala inspirací pro řadu výrobků. 

- Workshop: polštář ve tvaru dýně vyráběly učitelky vystřižením dvou tvarů dýně z látky, které 

byly k sobě slepeny tavící pistolí. Následně byla látka nabarvena barvou na textil a po jejím 

zaschnutí nastalo plnění dutým vláknem, zavázání otvoru provázkem a nalepením obličeje a 

listu z filcu; strašidla tvořena z roličky papíru polepené senem, peřím a hýbacíma očima 

- Výjezd do zámku Linhartovy – účast na hallowenském průvodu – strašidelný jarmark, 

hallowenské dílničky – možnost výroby dýňových svícnů, čarodějnických kouzelnických 

rekvizit – koště  svázané z větviček, pařáty – vycpávání rukavic, pavučiny – špejle protkávané 

provázkem 

 

3. 11.  

- Výjezd do zámeku v Raduni – prohlídka vyzdobených prostorů k Halloweenu. Velké 

množství dýní různých velikostí a tvarů se stalo inspirací pro jejich estetické využití – 

vykrajování nebo dozdobení přírodninami. Také zde byly k vidění čarodějnice nebo různá 

strašidla z přírodních materiálů. 

- Workshop v mateřské škole: 

 - vaření halloweenského lektvaru – využití bylinek, medu 

- výroba halloweenského klobouku z papíru, který byl zdoben ústřižky pytloviny, 

sušenými rostlinami, dekoračními ozdobami – pavouky z těstovin a filcovými dýněmi 

- otiskováním dýňových výkrojů na skleněnou nádobu, omotáním drátku kolem čajové 

svíčky a připevněním vyražených papírových výkrojů na konce drátků vznikl roztomilý 

halloweenský svícínek 



 
 

- velký svícen byl vytvořen polepením zavařovací sklenice oranžovými kousky papíru 

a nalepením černých detailů obličeje strašidla. Kolem horního okraje byl přivázán 

provázek, kde byly zároveň zasunuty suché listy. 

- zhotovování lampiček z různě velkých plodů dýní pomocí speciálních dlabacích pilek, 

dlátek a nožíků. Pod rukama učitelek vznikaly v dýních různorodé obličeje či 

dekorativní vzory, které vynikaly ve tmě osvětlené svíčkami. 

- hallowenská párty na školní zahradě – využití dýňových svícnů a dekorací 

 

4. 11. 

- Workshop v mateřské škole: 

- výroba dýní a strašidel z marcipánu – seznámení se zpracováním surovin pro 

marcipánovou hmotu, způsob tvarování, vrypování a dekorativní zdobení 

- využití různorodých materiálů přispělo k výrobě dalších tradičních halloweenských 

ozdob 

- čarodějnice z polystyrenového kužele polepeného filcovými doplňky tvořící šaty a 

klobouk, metlička byla zhotovena z břízového proutí 

- polepením roličky černým papírem – přilepení hýbacích očí a nohou z chlupatých 

drátků vznikl pavouk 

- Výjezd do Rožnova pod Radhoštěm přispěl k prohloubení poznatků o tradičních 

halloweenských výrobcích. Byly zde k vidění práce dětí mateřských i základních škol. Učitelky 

získávaly obrovské množství nápadů pro tvůrčí řemeslnou práci s dětmi, kdy mohou využít 

přírodniny a odpadní materiály.  

 

5. 11.  

- Workshop v mateřské škole: 

 - dýně mnohokrát jinak, tak se dal nazvat tento workshop 

- proužky papíru nebo kokosového vlákna, které se postupně navlékaly na drátek a 

rozhrnuly se, tvořily dýni, ta byla polepena černými detaily strašidelného obličeje 

- dýně vznikaly také potiskováním kartonových výřezů barvami, dozdobením proužky 

lýka, na nichž se pohupovala přilepená strašidla, čarodějnice či netopýři 

- semena luštěnin byla využita při nalepování na papírovou šablonu dýně 

- dýňový svícen se dá vyrobit ze samotvrdnoucí keramické hlíny vykrojením dvou tvarů 

podle speciální šablony dýně, tyto díly se po zaschnutí k sobě kolmo slepí tavící pistolí. 

U tohoto materiálu lze sledovat jeho měkkost a následné ztvrdnutí 

 



 
 

6. 11.  

 - Workshop v dílně: 

- čarodějnice z látky byla tvořena filcovým obličejem, vycpaným dutým vláken, 

slepeným tavící pistolí a přilepením filcového klobouku dekorativně zdobeného 

pavučinou a přírodninami.  Plášť tvořila čtvercová látka stažena uprostřed, koště bylo 

vyhotoveno z klacku, na který byly přivázány drobné břízové větvičky připevněné 

drátkem. Tyto části byly postupně navlékány na drát, aby pak tvořily jako celek 

čarodějnici na koštěti.  

- slavnostní rozloučení, zpětná vazba 

Závěr: 

Pro každý výrobek je třeba vyvinout určité úsilí, nenechat se odradit při drobném nezdaru, vrátit 

se znovu k započaté práci, dokončit ji a vidět, že vlastní vůlí a úsilím vzniká výrobek dávající 

smysl. A to vše pak umí ocenit ti druzí – dospělí a kamarádi. Děti mohou prožívat pocit z dobře 

vykonané práce, spolehnutí se na vlastní síly a tím jsou uspokojovány jejich potřeby.  

Využití nástrojů a materiálů  – nůžek, dlátka, drátku, papíru, textilu, přírodnin, lepidla, barev, 

procvičení zručnosti a způsoby zacházení s nimi. 

 

 


