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•  Korálkovník pre rados!

Raila pestuje vo svojej záhrade rôzne druhy stromov. Mal! strom-
"ek si mô#ete vyrobi$ aj s de$mi na stretku. Na v!robu budete po-
trebova$ drobné korálky, tenk" drôt, no#nice, klie$te a kame% 
ako základ%u. 

Nastrihajte si nieko%ko drôtikov dlh!ch pribli#ne 20 – 30 cm. 
Drôty poukladajte cez seba, aby sa pretínali vo svojom strede. Na 
toto miesto umiestnite kame&. Tr"iace drôty ohnite okolo kame-
&a tak, aby sa stretali na jeho vrchole. Spojte ich a poriadne za-
to"te, aby zostal kame& pevne uzavret! medzi drôtmi. Drôty za-
to"te na nieko%ko centimetrov do v!'ky, "ím vám vznikne kme& 
stromu. na jednotlivé vo%né drôty ponavliekajte korálky pod%a 
vlastnej fantázie. konce drôtov nezabudnite klie'$ami ohnú$ tak, 
aby vám korálky nemohli sk(znu$. Hotové konáriky mô#ete %ubo-
vo%ne oh!ba$ a tvarova$ do takej podoby v akej chcete ma$ svoj 
hovot! strom. Ak si ich na stretku vytvoríte vaic, mô#u by$ spolu 
s viano"n!m #elaním pekn!m dar"ekom, napríklad pre chor!ch 
a opusten!ch va'ej farnosti. 

• Vypestuj si vlastné mango!

Tropické ovocie zo#enieme po"as celého roka, dokonca aj mimo 
sezóny, kedy prirodzene dozrieva. Takéto ovocie u nás nerastie 
a k!m sa dostane k nám domov, musí prejs$ ve%mi dlhú cestu. 
Z ve%kého mno#stva sa len malá "as$ dostane do skuto"ného 
predaja, "as$ úrody zbyto"ne zhnije pri dlhotrvajúcej preprave 
a skladovaní. Mali by sme preto kúpu ovocia, ktoré nie je priro-
dzené na'ej geografi ckej lokácii kupova$ iba s mierou a ak ho 
máme, ur"ite ho zjes$ skôr, ako sa nám pokazí a budeme ho mu-
sie$ aj tak vyhodi$. 

Vedeli ste v'ak, #e niektoré druhy ovocia sa dajú zu#itkova$ 
takmer na 100%?! Z mangovej kôstky si mô#ete vypestova$ 
vlastn! mal! mangovník, ktor! vás bude te'i$ ako izbová rastli-
na. Ako na to? 
•  Tvrdú mangovú kôstku opatrne nare#eme a roztvoríme. Vo 

vnútri na nachádza mäkké jadierko, dávame pozor, aby sme 
ho nepo'kodili. 

•  Zabalíme ho do vlhkej servítky alebo vaty a uzavrieme do 
sá"ku. Vytvoríme mu mal! skleník. 

•  Zabalené jadro pravidelne vlh"íme, aby nikdy nebolo suché. 
•  Po nieko%k!ch t!#d&och nám vyklí"i z jadierka v!honok no-

vej rastliny. Takto pripravené jadro zasadíme do vhodného, 
priepustného substrátu. 

Rovnak!m spôsobom si mô#ete vypestova$ aj litchi alebo to 
mô#e' skúsi$ s avokádom, ktoré si vy#aduje 'pecifi ckej'í postup. 
V'etky postupy je mo#né nájs$ aj na internete. 

• Letokruhy na prste

Ako %udia sme sú"as$ou prírody. Nie sme nie"o viac, ani nie"o 
menej. Milé nenápadné nápaditosti o tom, "o v'etko máme 

s okolit!m #iv!m i ne#iv!m svetom spolo"né, je mo#né nájs$ 
v'ade naokolo. Jeden príklad za v'etky: odtla"ok %udského prsta 
je podobn! letokruhom stromu. Neveríte? Po)me to spolo"ne 
preskúma$. 

Zoberieme si 2 ks oby&ajného papiera rovnakej ve'kosti – A5 
alebo A6 rozmer. Na jeden z nich bu) nakreslíme letokruhy 
stromu pod%a predlohy (vedúci mô#e nájs$ obrázok na internete 
a prinies$ "i sám obrázok predkreslí), alebo v prípade pekného 
suchého po"asia, mô#eme deti zobra$ von, nájs$ zrezan! strom/y 
a letokruhy priamo obkresli$ zo stromu. Tí, ktorí si trúfnu, mô#u 
papier polo#i$ na odrezan! kme& stromy a ceruzkou na& jemne 
tla"i$ tak, aby sa na papier pretla"ila 'truktúra letokruhov. 

*alej si pripravíme farby &i fi xky, ktor!mi si ka#dé die$a zafarbí 
vankú' jedného z prstov (napríklad ukazovák) a odtla"í ho na 
druh! papier. Odtla"ok prsta prestrihneme na dve rovnaké polky. 
Jednu polovicu nalepíme na jednu stranu/polku papiera s leto-
kruhmi stromov. Vznikne nám kruh. Vidíte tú podobnos$? :)

Zdroj obrázka: https://bit.ly/3U3kGXv

 BONUSOVÉ TVORIVOSTI NA STRETKO


