
s dětmi 

i bez

36 nápadů 
na snadné tvoření ze dřeva



www.ozivdomov.cz

Kontakt:

tel: 731 185 759
info@ozivdomov.cz

Vytvořte sezónní dekorace a
drobné dárky ze skutečného dřeva. 

 
S láskou, s dětmi a od dětí...

Podrobné informace o velikostech každého z produktů
najdete na našem webu.

 

Zjednodušené orientační měřítko:
velikost S obvykle kolem 10 cm nejdelší strana
velikost M - obvykle do 15 cm nejdelší strana

velikost L - nejdelší strana nejvíce 21cm
 

Velikosti můžeme přizpůsobit vašim potřebám.



ptáček velikosti
S se zápichem

tabulová barva

křída na popisky



ptáček velikosti
S

prádelní kolíček +
lepidlo

piliny



ptáček velikosti
S se zápichem

oboustranné

barevné papíry +

lepidlo  na

křidýlko

vodou ředitelná
barva



podtácek srdce
(1cm hluboký)

akrylové fixy na
detaily

barva na podklad
- vodou ředitelná



hexagon - smrk

razítko se
včelkou

svíčka z včelího
vosku



srdce velikosti M

barva na
tónování

podkladu nebo
bezbarvý lak

stuh
y a 

kous
ky

juty
 na 

květ
iny



výstřižky z
papíru k nalepení

+ herkules

plochý domeček

akrylová barva
na patinu +

bezbarvý lak 



dřevěné vejce
velikosti S

tempera na
vymalování



umělé květiny +
tavná pistole

akrylový
popisovač

dřevěný
polotovar zajíček



dřevěné kuličky papír + lepidlo na
detaily

peříčka na
dozdobení



dřevěné
kostičky

dřevěné
domečky

látka +
herkules



dřevěné
kuličky

jutový
provázek

+
herkules

kousek
látky

 tvarový svícen
hvězda



jutový provaz a
tavná pistole

na okraj
mušle a písek z

dovolené

srdce velikosti
M



šedá
barva na
patinování
okrajů a

lak 

2x motýl S +
4ks vrutů do

dřeva

ubrousek +
herkules



razítka +
barva na
potření

dřevěné
domečky

podkladová
poloprůhledná barva,
která zachová kresbu

dřeva



papírová šablona a
semipermanentní lepidlo na

lepení šablon

polotovary hory 25cm +
hexagon v provedení

červený dub

černá barva ve spreji



akrylová barva
(nátěr vydrží i venku)

tečky akrylovým
fixem

 přízdoba z jutového
provázku



polotovar lojového krmítka ve
tvaru jablíčka

barva na dřevo



barva na dřevo

tavná pistole
na lepení šišek

kůra a lýko na
plot a okna

domeček s
komínkem
8x8cm

malé domečky
bez komínků



opalované polotovary
motýlků a ptáčků

velikosti Svýstižky papírové
krajky + herkules na

nalepení

k zafixování dřeva i
papíru použijte
bezbarvý lak



V jednoduchosti je krása - sestava
domečků, zvonice a stromečků se obejde
i bez dekorování. Zkrátka jen přidejte

sníh a vánoční kulisa je hotová....  hory červený dub a
smrk v několika

velikostech

 domeček s
komínkem
velikosti

10x10cm, různé
výšky

pravidelný
smrček

velikosti S a
M

zvonice s jedním otvorem a
černým zvonečkem



....nebo nainstalujte dekoraci do okna a
doplňte led světýlky na drátku. Pohrajte
si s nalepením a vyniknou detaily vaší

vesnice....



...nebo malujte pohádkové zátiší. Jako z
pohádky o mašinkách, co říkáte?....k

malování se nejlépe hodí akrylové fixy.



svícen se
stvomečkem

pár rolniček

 akrylové
barvy a fixy

 minihory

rozčesaná vlna

kulička
obarvená



ubrousková
technika

umělý sníh

přízdoby z
provázku

 2 minidomečky s
komínkem



tabulová křída

polotovar
dřevěné

rukavice S

tabul
ová

barva



 peříčka a
stuha k
doplnění

papírový
andílek

hvězdička s
otvorem



 svícen s univerzální
postavičkou

křídla z
dekoračního

drátku
upevněná

tavnou pistolí



polotovar rybičky S

zlatá barva ve spreji



dřevění ptáčči
velikosti S

tabulové samolepky
kancelářský kovový

klip na papíry +
tavná pistole



filcové
přízdoby

rolnička

postavičk
a kuželka rolnička



obal od
čajové
svíčky

filcové
přízdoby

Kamínkové oči
a knoflíky

jutový
provázek
a špejle

dřevěné
kolečko +
umělý sníh

postavička
kuželka



dřevěné
kostky
velikosti
5x5x5cm

rodinné fotografie k
rozstříhání nejlépe 6ks o

rozměru 10x15cm +
herkules



dřevěné kostky
velikosti 5x5x5cm

fotografie přátel nebo
obdarovaných o velikosti

5x5cm + herkules
na každou kostku 6ks

foteček



dřevěné kostky
velikosti 5x5x5cm

několik kopií
herních karet -
jako vzor i k
nalepení +
herkules



MÁTE NÁPAD, ALE V KATALOGU NENÍ CO
POTŘEBUJETE?

Napište, vytvoříme individuální úpravu jen pro Vás.

info@ozivdomov.cz

HLEDÁTE DALŠÍ INSPIRACI?


