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Co budeme potřebovat:    
Zbytky tvrdého a měkkého 
papíru, sešívačku, kancelářskou 
svorku, tužku, pravítko, 
nůžky, na ozdobení pak 
dle fantazie – barevné 
papíry, balicí papíry, 
lepidlo, pastelky, fixy…

Přetvoř zbytky papíru v užitečný bloček. Můžeš 
si do něj psát poznámky, úkoly a nápady. 

KROK 2:   Z jednoho konce tvrdé 
kartičky si předkreslíme čáry ve vzdále-

nosti 1 a 2 centimetry od kraje a přes 
tyto čáry přejedeme druhou stranou 

nůžek, abychom vytvořili rýhy.

KROK 1:   Předkreslíme a vystřihneme 
si kartičky. Z tvrdého papíru 

1 kartičku o rozměrech 
6 x 17 cm a z měkkého 
papíru asi 10 až 15 kartiček 

o rozměrech 5 x 7 cm. 
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 Každý z nás má na vìci, které 

pravidelnì dìlá, osvìdèené 
postupy a sem tam používá 
nìjakou vychytávku, která hodnì 
ušetøí leckdy nudnou a monotónní 
práci. Nìkteøí z nás také rádi 
vylepšují vìci denní potøeby èi si 
nìjak vylepšují okolní prostøedí.

Znáš nìjakou vychytávku napø. 
na žehlení kroje, mytí oken, stlaní 
postele, praní, vìšení prádla, 
uklízení…? Podìl se s ostatními 
ètenáøi! Pošli svoji metodu èi 
vychytávku na skautjunak@skaut.
cz, do pøedmìtu zprávy napiš 
Hodinový manžel. Nejlepší rady 
otiskneme a tvùrcùm zašleme 
sladkou odmìnu. Ze všech pak 
vylosujeme jednoho, který od 
nás dostane hru Moøeplavci!

Tentokrát využijeme nepo-
tøebný papír a vyrobíme 
si jedno duchý bloèek. 

KROK 5:   Tím se nám 
vytvořily desky, ty zahneme 
dovnitř a máme hotovo! 

KROK 6:   Dál můžeme bloček 
dozdobit podlé své fantazie 
pomocí barevných nebo 
balicích papírů, pastelek, 
fix a tak dále! Kreativitě 
se meze nekladou! 

KROK 3:   Tyto dvě rýhy zahneme dovnitř, 
znovu otevřeme a pozor, důležité! - 
obrátíme na druhou stranu. 
Navrch přiložíme srovnané 
měkké listy. (Aby nám hezky 
držely u sebe, můžeme si pomoct 
kancelářskou svorkou.) A celý balíček 
sešijeme tak, aby svorka sešívačky 
nezasahovala přes první rýhu.

KROK 4:   Když máme sešito, 
můžeme celý bloček obrátit 
a vytvořit další 2 rýhy ve 
vzdálenosti 1 cm od 
sebe přesně 
tam, kde 
končí měkké 
papíry. TIP! 

Mùžete si také 

vyrobit bloèky 

dalších velikostí 

– já jsem vyrábìla 

menší (rozmìry tvrdé 

kartièky: 4,5 x 13 cm 

a rozmìry mìkkých 

listù: 4 x 5 cm) i 

vìtší (rozmìry tvrdé 

kartièky: 9 x 26 cm 

a rozmìry mìkkých 

listù: 8 x 10 cm).


