
Strašidelné zákoutí – dýňový sněm s netopýry a strašidelná lampička



Halloween není český svátek, přesto si můžeme v podzimním čase vytvořit malé strašidelné zákoutí.

DÝŇOVÝ SNĚM NETOPÝRY

Budeme potřebovat:

* bílé čtvrtky, černý papír, oranžové čtvrtky
* lepidlo Herkules, nůžky, tužka, špejle
* černý fix, voskovky (oranžová, černá, zelená)
* umělá svíčka na baterii
* květináč s vřesem nebo jen hlínou a mechem   
   (kamínky, listy), dovolená maminčina květina ☺

1. vytiskneme šablony a vystřihneme 
(pokud nemáme možnost tisku, šablony 
obkreslíme přímo na monitoru)

2. šablony přiložíme na bílou čtvrtku 
a obkreslíme, poté z obou stran 
oranžově vybarvíme
3. černým fixem namalujeme oči, 
nosík, ústa

4. z bílé čtvrtky vystřihneme 
libovolnou stopku, vybarvíme ji 
z obou stran a přilepíme k dýni

Postup - dýně:



5. konec špejle smočíme v lepidle a 
přilepíme na rubovou stranu dýničky 
– a jdeme na svačinu, protože lepidlo 
zasychá dlouho

6. po dokonalém zaschnutí (30 minut) aranžujeme 
do květináčů – do květináče s vřesem, ke kytce, 
která nám uschla nebo nenápadně do maminčiny 
květiny

Postup - netopýr:

1. černý papír přeložíme napůl tak, 
aby se nám na něj vešla šablona 
netopýra (šablonu tvoří půlka 
netopýra)
2. šablonu přiložíme ke straně 
černého papíru tam, kde je 
přeložený, obkreslíme a 
vystřihneme

3. konec špejle smočíme v lepidle a 
přilepíme do ohybu (středu) 
netopýra – a jdeme na svačinu, 
protože lepidlo zasychá dlouho
4. po dokonalém zaschnutí 
aranžujeme do květináčů k dýním

Pozn.: 
* netopýra můžeme vystřihnout 
z bílé čtvrtky a vybarvit černou 
voskovou
* máme-li netopýrů více, můžeme je 
umístit na okno nebo zrcadlo ☺

Pozn.: 
* dýničky můžeme   
vyrobit I z oranžové 
čtvrtky





Strašidelná lampička
Budeme potřebovat:

* skleničku (například od majonézy, dobře umytou)
* oranžový papír, zelený papír, černý papír
* černý fix, tužku, lepidlo Herkules, nůžky (větší a malé na nehty)
* kousek stuhy nebo látky
* svíčku (skutečná vosková nebo umělá na baterii)

Postup:

1. vytiskneme šablony a vystřihneme (jsou stejné    
     jako u dýňového sněmu)
2. dýničky obkreslíme na oranžový papír a 
     vystřihneme
3. tužkou nakreslíme oči, nosík, ústa a opatrně 
     vystřihneme nůžkami na nehty
4. oči, nosík a ústa zvýrazníme (obkreslíme) černým 
     fixem – chceme-li
5. rubovou stranu potřeme lepidlem a přilepíme na  
     sklenici
6. ze zeleného papíru vystřihneme stopku a  
     přilepíme na dýničku
7. vystřižené netopýry (viz návod u dýňového sletu) 
     přilepíme libovolně na sklenici
8. horní okraj sklenice zakryjeme (přilepením)  
    stuhou nebo proužkem papíru nebo samotnými   
     netopýry
9. vložíme svíčku (pokud použijeme svíčku 
     skutečnou, nenecháváme ji bez dozoru)



Skleničky můžeme ovázat stuhou nebo kouskem látky.

Krásný strašidelný podzimní čas Vám přeje Krásný strašidelný podzimní čas Vám přeje 
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Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Varnsdorf, Legií 2574, Varnsdorf, 412 334 107, varnsdorf@muzeumdc.cz
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