
„Vánoční kouzelný kapr připlouvá“ 

 

Pozor, pozor, už je to tady! Blíží se Vánoce a s nimi je tu dobrovolná výtvarná soutěž pro žáky naší základní školy s názvem 
„Vánoční kouzelný kapr připlouvá“.  

V rámci soutěže mohou děti vyrábět libovolnou výtvarnou technikou 
Vánočního kapra. 
Je možné, aby s výrobou kaprů pomáhali dětem rodinní příslušníci, 
mají-li čas a chuť. Bližší informace k soutěži naleznete níže. 

 

Kategorie soutěže: 

Každý z účastníků této výtvarné soutěže obdrží za svůj nápad, píli a 
práci „Účastnický list“. 

První, druhé a třetí místo s nejvyšším počtem hlasů vyhlásíme ve 
dvou kategoriích: 

o mladší děti (1., 2. a 3. třída) 
o starší děti (4. a 5. třída) 

 

Výtvarné techniky: 

Můžete použít jakoukoliv výtvarnou techniku a materiál, které si zvolíte, a bude ho mít k dispozici. Níže posíláme pár 
technik, které Vás mohou inspirovat: 

o papír ve všech podobách – kapr může být vyrobený z papíru, nejlépe tvrdého. Buď může být nakreslený či vystřižený 
z výkresu, nebo je možné papír poskládat tak, aby byl kapr trojrozměrný. Pro tělo kapra se hodí i jednorázové 
papírové talíře, které se následně dozdobí a ploutvemi a hlavou. Zdobení je možné nastříhanými či natrhanými 
kousky barevných papírů, papírem zmačkaným do kuliček… 

o drátky – konstrukci kapra je možné vytvořit z vázacího drátu, ať už bude kapr dvojrozměrný k zavěšení, nebo 
trojrozměrný k postavení. Na drátky můžete navlékat korálky, přilepit tavnou pistolí knoflíky, na drátěnou konstrukci 
navléct upletenou „kůži“ kapra z vlny. Z tenčích drátků je možné po svinutí do klubíčka vyrobit šupiny, které se na 
kapra připevní pomocí tavné pistole. 

o přírodniny – kapra je možno vyrobit ze špalku dřeva, nebo slepených kousků dřívek pomocí tavné pistole či 
slepených dřevených špachtlí lepidlem vhodným na dřevo.  Kostru kapra je také možné vyrobit z větvičky a použít 
papír pro výrobu hlavy a ploutví. Žaludy, kaštany, šípky a jiné drobnější přírodniny jsou vhodné jako šupiny, oči či 
ploutve kapra. 

o Ostatní materiál - pro zdobení kapra můžete použít všemožné materiály – vlnu, korálky, knoflíky, papír, barvy, vatu, 
těstoviny ve vhodném tvaru, kousky skla, skořápky ořechů, kaštany, žaludy, víčka pet lahví… 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Velikost kapra: maximálně formát A3 

 

Termín odevzdání: 12. 12. 2020 

Odevzdání výrobku do soutěže bude probíhat online formou, kdy na e-mailovou adresu hana.tehanova@zsteskovice.cz 
zašlete do 12. 12. 2020 jednu fotku vyrobeného kapra, na které bude vyfocený detailně výrobek, 
a druhou fotku, kdy s kapříkem budou vyfoceni Ti, kdo se na jeho výrobě podíleli. 

 Zasláním fotky se zařadíte do hlasování a Vaše fotky budou zveřejněny na webových stránkách školy, kde si je bude možné 
prohlédnout a následně hlasovat. 

 

Ceny: 

Mladší děti 

1. místo – Vodní laboratoř, vědecká hra a Sada na výrobu mýdel ve tvaru smajlíků 
2. místo – Domácí mýdlárna, vědecká hra 
3. místo – Foukací fixy s šablonami 

Starší děti 

1. místo – Výbušná věda, vědecká hra s pokusy 
2. místo – Kreativní sada na výrobu nástěnných hodin 
3. místo – Kreativní sada na výrobu lapačů snů 

 

 

Vyhlášení vítězů: 20. 12. 2020 

Hlasování bude probíhat online formou ve dnech 16. – 18. 12. 2020, kdy každý žák a pedagogický pracovník naší školy 
obdrží do mailu informaci, jak bude hlasování probíhat.  

Každý žák a pedagog bude mít k dispozici jeden hlas, který může udělit nejkrásnějšímu výrobku, který bude prezentován na 
webových stránkách školy. 

Následně budou hlasy sečteny a 20. 12. 2020 budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky. 
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