
Předvánoční rodinná soutěž 
 

Blíží se Vánoce a s nimi je tu dobrovolná kreativní soutěž pro 

žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky s názvem 

„My se čerta nebojíme!“. 

Úkolem rodinných týmů je vyrobit postavu pekelného čerta.  

Výtvarné techniky 

Můžete použít jakoukoliv výtvarnou techniku a materiál, které si zvolíte, a budete ho 

mít k dispozici. 

Trocha inspirace ke tvoření: 

• Papír ve všech podobách – čert může být vyrobený z papíru či krabice.  Může 

být nakreslený, vystřižený a nalepený na výkres, nebo je možné papír poskládat 

tak, aby byl čert trojrozměrný. Vlasy, vousy, chlupy,  kožich je možné vyrobit z 

nastříhaných či natrhaných kousků barevného papíru, z papíru zmačkaného do 

kuliček. 

• Drátky – rohy, vidle, ocas je možné vytvořit z vázacího drátu, ať už bude čert 

dvojrozměrný k zavěšení, nebo trojrozměrný k postavení. Na drátky můžete 

navlékat korálky, přilepit tavnou pistolí knoflíky, na drátěnou konstrukci navléct 

upletené „chlupy“ čerta z vlny.  

• Přírodniny – čerta je možno vyrobit ze sena,  špalku dřeva nebo dřívek. Na 

dozdobení lze použít žaludy, kaštany, šípky, větvičky, peří, drobnější přírodniny 

jsou vhodné pro výrobu drápů, uší, očí. 

• Ostatní materiál – pro výrobu čerta můžete použít všemožné materiály, které 

máte k dispozici doma – domácí modelína, vata, látka, PET láhve, provázek, 

knoflíky, vařečka, papírové ruličky. Čerta můžete i upéct např. z perníkového 

těsta. 

   

 

 

 



 Velikost postavy 

Čím větší, tím lepší, musíte ho však zvládnout přenést nebo dovézt do školy. 

 

Kdo soutěží 

V jedné kategorii soutěží všichni žáci naší školy spolu se svými rodinnými příslušníky – 

sourozenci, rodiče, prarodiče, tety, strýcové, bratranci i sestřenice. 

 

Ke svému soutěžnímu čertovi vyrobí vaše děti i ceduli s originálním názvem vašeho 

týmu.  

 

Termín odevzdání 

Vyrobené čerty přineste do školy nejpozději ve středu 14. 12. 2022 do 17.00 hod. 

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení soutěže proběhne v pátek 16. 12. 2022 v 18.00 hod po ukončení vánoční 

akce, kterou jsme připravili pro naše žáky, jejich pro rodiče a pedagogy základní školy.  

Hodnocení proběhne formou hlasování, hodnotit budou všichni účastníci vánoční akce.  

 

Ceny 

Rodinné týmy, jejichž čert se umístí na 1. – 3. místě obdrží diplom a společenskou hru.  

Ostatní rodinné týmy obdrží účastnický list a malou odměnu.   

 

Společenské hry dle umístění: 

1. místo – Poraž rodiče 

2. místo – Activity junior turbo 

3. místo – Loupežnici, třeste se 

 

 

 

                                                                                          Pedagogický tým základní školy 


