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Děkujeme Aničce a Elišce Rychlým 
za pomoc při skládání.



papírové 
skládac

v
ky

Pravé české
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Slušivá 
čepička
Slušivá 
čepička

do každého počasí

čepice
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Totéž udělej s pruhem  
na druhé straně.

postup skládání

Obdélník přelož napůl.

Pruh na jedné straně  
přehni nahoru.

Rohy zahni.

Poloviční obdélník s ohybem nahoře 
přelož ještě jednou napůl a pak rozlož.

Oba rohy přelož k ohybu uprostřed.
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legrační 
čepičku!
legrační 
čepičku!

a máme 
tu jednu

čepice Se zvednutými rohy
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Totéž udělej s pruhem  
na druhé straně.

postup skládání

a máme 
tu jednu

Obdélník přelož napůl.

Pruh na jedné straně  
přehni nahoru.

Čepici rozevři a protilehlé  
strany dej k sobě.

Rohy zahni.

Z obou stran přelož  
ke středovému ohybu.

Poloviční obdélník 
s ohybem nahoře 

přelož ještě jednou 
napůl a pak rozlož.

Oba rohy přelož 
k ohybu uprostřed.
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vyplouváme!vyplouváme!

lodička
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postup skládání

Rozevři  
a protilehlé  
strany dej  
k sobě.

Obdélník přelož napůl.

Pruh na jedné straně  
přehni nahoru.

Z obou stran ohni podle  
nákresu, vznikne trojúhelník.

Roztáhni  
ve směru šipek.

Rohy zahni.

Poloviční obdélník 
s ohybem nahoře 

přelož ještě jed-
nou napůl a zase 

rozlož.

Oba rohy přelož 
k ohybu uprostřed.

Totéž udělej s pruhem  
na druhé straně.
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kráSný  
parníček!
kráSný  
parníček!

parník
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postup skládání

Všechny rohy čtverce 
slož ke středu.

Otoč 
skládačku.

Opět slož 
všechny rohy 

čtverce ke 
středu.

Rozevři 
dva protější 

rohy – 
to budou 

komíny.

Otoč 
skládačku.

Otoč 
skládačku.

A zase slož 
všechny rohy 
čtverce ke 
středu.

Přelož skládačku 
napůl a rozevři.



14

nakupovat!nakupovat!
a jde se

penĚŽenka
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postup skládání

Obdélník přelož napůl, vznikne půlicí čára.

Pravou stranu ohni ke středu.

Spodní část ohni ke středu.

Levou stranu ohni ke středu.

Skládačku přelož napůl
a zase rozlož.

Horní část ohni ke středu.
Přelož napůl – vzniknou 

dvě kapsičky.

+
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páni, 
to jSou 
rohy!

páni, 
to jSou 
rohy!

čertík



17

postup skládání

Čtverec přelož podle nákresu.

Rohy ohni nahoru.

Totéž udělej i z druhé strany skládačky.

Boční trojúhelníky založ dovnitř.

Oba trojúhelníky přelož podle návodu.

Zastřihni na vyznačeném místě  
a vzniklým otvorem čertíka nafoukni.
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prrráááSk!prrráááSk!
prrráááSk!prrráááSk!

prrráááSk!
prrráááSk!

práSkačka
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postup skládání

Čtverec přelož napůl a zase rozlož,  
vzniknou dva trojúhelníky.

Oba rohy zahni dozadu.

Ohni špičku.

Vzniklý čtverec 
přelož napůl.

Práskačku chytni  
za volné rohy a švihni!
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nádhera!nádhera!

hvĚzdička

to je


