KVĚTINOVÉ SVÍČKY
Květinová svíčka může být pěkný dárek pro jarního oslavence nebo pro maminku ke Dni
matek. Na skleničkovou svíčku potřebujeme vylisované květy. V plechovce jsme roztavili
bílé svíčky a různé zbytky svíček. Můžeme přidat pár kapek vonného oleje. Na stěnu
skleničky jsem kápla trochu vosku a rychle na ni přitlačila vylisovaný květ. Takto jsem to
udělala ze všech stran. Pak jsem na provázek přivázala špejli a položila ji na vršek
skleničky. Do nachystané skleničky jsme vlili horký vosk a nechali ztuhnout.
Na plovoucí svíčky jsme použili šeřík. Čím tmavší květy, tím lépe. Do tvořítek jsme vložili
knot s podložkou z kalíškové svíčky a zasypali ho květy šeříku. Zalili jsme to teplým
voskem (ne příliš horkým, jinak květy změní barvu). Musíme dbát na to, aby všechny
kousky květů byly zality alespoň tenkou vrstvou vosku, jinak květy zvadnou.
(www.napadyproanicku.cz)

PAPÍROVÝ HYACINT
Co budete potřebovat: Barevné papíry (ne příliš silné), zelené brčko, nůžky, pravítko,
tužka, lepidlo, pletací jehla nebo širší špejle
Postup: Vystřihněte proužek z barevného papíru přibližně 20 x 5. Na jedné dlouhé straně
si udělejte slabou rysku cca 1 cm – ta vám bude značit hranici, kam až budete stříhat.
Pomocí nůžek opatrně nastříhejte papír na proužky široké asi 1 cm po celé jeho délce.

Pomocí pletací jehly nebo dřevěného jehly opatrně každý proužek stočte.

Na nenastříhanou stranu barevného papíru naneste dostatek lepidla. Krouceniny musí
směřovat ven. Vezměte si zelené brčko a začněte ovinovat kroucený papír kolem stonku
tak, aby se při lepení překrýval.
Na závěr vyrobíme ze zeleného papíru listy a nalepíme je po obvodu brčka.

ŘEŘICHOVÁ SRDÍČKA
Letos jsem chtěla tradiční jarní klíčení řeřichy pojmout více hravě. Hmotu na klíčení jsme
si vyrobili z obalu na vajíčka natrhaného na co nejmenší kousky. Kousky jsme smíchali s
vodou a semínky řeřichy. Pak jsme hmotou naplnili formičky na perníky a dali je na tácek.
Každý den jsme na tácek nalili trochu vody, která se nasála do papíru (nesmí to stát ve
vodě, aby se neobjevila plíseň). Po dvou dnech se objevují klíčky, po čtyřech dnech lze
řeřichu sklízet. Zkoušeli jsme variantu klíčení ve formičce i bez ní. U jednoduchých tvarů jako srdíčko - zůstal tvar i bez formičky zachován, u členitějších ne.
(www.napadyproanicku.cz)

JARNÍ POKUS S FAZOLÍ
Rostlina se skládá z několika částí – kořenů, stonků, listů. Má ale také květy, které se
podílí na rozmnožování rostliny. Z květu se po uzrání stává plod, ve kterém jsou
schovaná semínka. Když semínka zasadíme, můžeme si rostlinu znovu vypěstovat.
Ukážeme si, jak na to.
Co budeme potřebovat





3 až 5 fazolí namočených přes noc ve vodě
vatu nebo vatové tampony
zavírací sáček
vodu

Postup
1. Do sáčku vložíme 5–10 namočených vatových tamponů.
2. Do sáčku vložíme namočené fazole a sáček uzavřeme.

3. Sáček pořádně uzavřeme, aby nám uvnitř držel vlhkost. Fazolky každý den
pozorujeme a sledujeme, jak postupně vykukují kořeny.

(www.vida.cz)

