
Lepení bez ulepení
Nepostradatelné  triky pro všechny tvořivé

ruce, kutily, školáky nebo modeláře.

Právě se vám do rukou dostala kniha plná pokladů, 
které si zvládnete vyrobit sami. Bude to spousta 
legrace – to si pište! Darujete někomu láskyplné 
prasátko, ozdobíte si pokojíček zmrzlinovou 
girlandou, nebo si troufnete na herkulosaura?

Postupně sem budou přibývat další príma návody, 
takže se ještě máte na co těšit!

Tak jdeme na to? 
Tři...dva...jedna...a lepímeee!

Co tu na vás čeká?

Kamarádský had
Sovička hlídačka

Čarokrásná květinka
Zubatá dýně

Velikonoční kuřátko
Herkulosaurus

Parádivý stromeček
Láskyplné prasátko
Kočička špejlička

Žabák nebo princák?
Drak ohňosmršť
Letní girlanda

Nejbarevnější papoušek
Hovínko

Ananas pártys

MILÁ TVŮRČATA!



Vyssstřihni si podle šablony 
několik pásssků různých barev, 
které budou ssstejně dlouhé 
a široké.

Pásek ssslep do kroužku. 
Kroužkem provlékni pásssek jiné 
barvy a zase ho slep. Pokračuj 
tak dlouho, jak dlouhého hada 
chceššš. Střídej barvičky jak 
je libo.

Jejda, hadovi chybí hlava! 
Obkresli ji na papír, vyssstřihni 
a přilep jí jazyk a očička.

Hlavu přilep na tělo a tvůj nový 
kámoššš je na světě!

Possstup:

Dlouhý jako hadice, žije taky v Africe. I jedovatý může 
být, ale kdo by ho chtěl doma mít? Nejlepší je z papíru,  
pak je krotký nadmíru.

KAMARÁDSKÝ HAD
Potřebuješšš:

Hlava

Pásek

Jazyk

lepidlo Herkulesss
barevné papíry
nůžky
nalepovací očička



Jak na to:

Hůůů! Tahle sovička na tebe houkne z poslední rozečtené 
stránky v knížce, takže budeš vždycky vědět, kde pokračovat.

SOVIČKA HLÍDAČKA
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
fixy
hezkou stužku

Podle šablony vystřihni 
všechny tvary a lep; na hlavu 
sovičky křídla, potom oči 
a zobáček.

Fixou nakresli sovičce 
kukadla a dlouhé řasy, aby 
mohla vejrat na svět okolo.

Na konec stužky nalep okrasné 
kolečko se srdíčkem uprostřed 
a nahoru hotovou sovičku.
Hůů hůů hurá! Ať ti neuletí.

Hlava

Křídlo

Očičko
Zobáček Srdíčko

Okrasné
kolečko



Jak na to:

Tahle květina nejenže udělá někomu vééélikou radost, 
ale hlavně nikdy nezvadne. Vyrob jednu nebo rovnou celý 
pugét. Už víš, jakou bude mít barvu?

ČAROKRÁSNÁ KVĚTINKA
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
špejle
drátek

Obkresli dvakrát základ na 
květinu na barevný papír, 
vystřihni a přelož napůl.

Slep obě části k sobě tak, aby 
se listy nepřekrývaly a vytvaruj 
je jako květ.

Z malého pásku vyrob kornoutek 
a přilep ho do středu květiny.

Špejli omotej drátem a jeho 
konec provleč kytičkou tak, 
aby na špejli držela. Tadááá, 
máš hotovo! Komu ji daruješ?

Střed

Květ



Jak na to:

Tahle vysmátá dýně možná vypadá, že má IQ tykve, 
ale zaručeně rozveselí každý pokoj nejen o Halloweenu. 
Jdeme na to? Není se čeho bát.

ZUBATÁ DÝNĚ
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
tužku

Z oranžového papíru 
slož harmoniku, přelož 
napůl a přestřihni. 
Stejně tak to udělej 
ještě dvakrát.

Máš před sebou šest 
harmonik? Skvěle! Slep je 
všechny k sobě a vytvaruj 
do kruhu.

Vystřihni oči, zorničky, 
nos, zubatý úsměv a šťopku. 
Zorničky přilep na oči. 
A nezapomeň dýni podlepit 
bílým kruhem, aby v ní nebyla 
zezadu díra.

Nalep dýni nos, oči, pusu 
a nahoru šťopku. Koukej, 
jak se najednou směje! 

Zornička

Šťopka

Oko

Pusa

Nos



Zobáček

Jak na to:

Copak se nám to tu klube? Píp-píp pípátko, malé kuřátko. 
Kulaté jak sluníčko, práce chce jen maličko. Šmik, šmik 
a už se koulí!

VELIKONOČNÍ KUŘÁTKO
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
tužku
stužku
nalepovací očička

Obkresli šest koleček 
a vystřihni je. Potom vystřihni 
zobáček a ocas.

Kolečka přelož napůl a slep 
k sobě do tvaru koule. 
Zobáček nalep na jednu stranu 
kuřátka, ocas na druhou. 
Konce stužky nalep doprostřed 
kuřátka tak, že vznikne ouško 
na zavěšení.

Ještě přidej nalepovací kukadla 
a kuřátko je na světě! Píp!

Kolečko

Ocas



Jak na to:

Chrrramst! A už tě nepustí. Jen zkus, jaký má tenhle 
dinosaurus skus. Uvidíš, že ti pohlídá cokoli, čím ho 
nakrmíš.

HERKULOSAURUS
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
fix
tužku
kolíček
bílou temperu
špejli

Rozevírací stranu kolíčku 
začerni fixem. Pomocí tempery 
a špejle vyťupkej dinosaurovi 
ostré zuby.

Nakresli okolo kolíčku hlavu, 
vystřihni ji a dokresli oko 
a nos. Potom hlavu přestřihni 
– neboj, nebude se zlobit.

Obě části hlavy přilep na kolíček 
a můžeš vyrazit na lov.

Hlava



Dřívka natři zelenou temperou 
a nechej zaschnout. Pak z nich 
slep trojúhelník.

Podle šablony vystřihni 
hvězdičku a kmen.

Obě strany stromečku polep 
knoflíky a na špičku přilep očko 
ze stužky. Dolů pak umísti kmen 
a přidej hvězdičky – hotovo! Hned 
jsou Vánoce veselejší.

Jak na to:

Co by to bylo za Vánoce bez parádního stromečku? 
Tak se do něj pusť a za chvíli před tebou může vyrůst 
klidně celý les.

PARÁDIVÝ STROMEČEK
Budeš potřebovat

lepidlo Herkules
barevné papíry
tempery
štětec
stužku
pár knoflíčků
dřevěné špachtle 
nebo dřívka od nanuků

Kmen

Hvězdička



Jak na to:

Motýli v břiše? Už zase?! To musí být láska jako prase… 
Nestyď se a pošli tuhle valentýnku někomu, kdo se ti líbí.

LÁSKYPLNÉ PRASÁTKO
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
tužku
ruličku od toaleťáku
tempery
očička
knoflík
někoho, koho chceš 
překvapit

Smíchej červenou s bílou 
do prásátkově růžové 
a natři jí ruličku.

Vystřihni srdíčko, kopýtka 
a vlaječku na vzkaz.

Ohni vrchní část ruličky dovnitř, 
vytvaruj ouška a na ohnutou část 
přilep protilehlý kus ruličky. 
Ještě nalep oči a rypáček 
z knoflíku. Chro chro!

Napiš hezký vzkaz, nalep ho na 
srdíčko a přelep kopýtky. Teď 
hezky se vzkazem na prasátko 
a dolů dvě kopýtka.

Srdíčko

Vlaječka na vzkaz

Kopýtka



Jak na to:

Co je lepší než jedna kočička? No přece tři kočičky! Tak 
nalep jejich hlavičky na vrchol špejličky a udělej z nich 
ozdobu třeba v květináči. 

KOČIČKA ŠPEJLIČKA
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
černou fixu
tužku
špejli

Obkresli třikrát hlavu kočičky 
(určitě ti někdo rád pomůže) na 
barevné papíry a vystřihni. Tip: 
Můžeš vystiřhnout rovnou všechny 
tři podle jedné šablony. Zvlášť 
vystřihni ještě fousky.

Vyrob kočičce úsměv 
na tváři tak, že 
jí nakreslíš očička 
a čumáček, okolo kterého 
nalepíš fousky.

Hlavičky přilep tekutým 
Herkules lepidlem na špejli 
jednu nad druhou a udělej jim 
pelíšek třeba v babiččiných 
muškátech.

HlavaHlava

Hlava

Fousky

Očička

Čumáčky



Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
černou fixu
kolíček nebo sponku
ruličku od toaleťáku
provázek
pohyblivé nalepovací oči

Jak na to:

Říká se, že když políbíš žabáka, promění se 
v okouzlujícího prince! Tak to pojďme prubnout, za 
zkoušku přece nic nedáš. A pokud bys radši princeznu, 
tak si vyrob žabku.

ŽÁBÁK NEBO PRINCÁK?

Zeleným papírem obal 
ruličku zvenku, přilep 
a zastřihni okraje. Vnitřek 
oblep červeným papírem. 
Zadek pak pevně přilep 
k sobě a připevni kolíčkem, 
než Herkules zaschne.

Ze zeleného papíru vystřihni 
nožky a ze světlejšího 
skvrnky na hřbet – oboje 
přilep k tělu. Mouchu 
vystřihni z černého papíru.

Na hlavičku pak přidej oči a do 
pusy přilep mouchu na provázku 
jako dlouhý jazyk – kvak!

NožkyJazyk

Skvrnky



Bylo nebylo, za sedmero sopkami a sedmero bažinami žil 
obávaný Drak Ohňosmršť. Přiveď ho k životu a ochoč si ho. 
S ním už si na tebe nikdo nepřijde!

DRAK OHŇOSMRŠŤ
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
krepové papíry
roli od toaletního 
papíru
nůžky
bambulky
pohyblivá očička

Zeleným papírem obal ruličku 
zvenku a vnitřek vyplň 
červeným papírem – oboje přilep 
Herkulesem.

Nastříhej žluté krepové 
papíry na proužky podle 
šablony a vlep je dovnitř 
tak, aby čouhaly ven jako 
plameny.

Přilep velké bambulky na zadní 
stranu hlavy a dej na ně očička. 
Dvě malé bambulky patří na druhou 
stranu jako nosní dírky. A teď už 
jen draka zkrotit!

Jak na to:

Proužek



Girlanda je dekorativní řetěz (název je původem 
z italštiny), kterým si můžeš ozdobit třeba okna nebo dveře 
do pokojíčku. Tooolik zmrzky snad ještě nikdo najednou 
neměl – tak jen pozor, ať ji někdo samou chutí neolízne.

LETNÍ GIRLANDA
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
černou fixu
provázek
flitry a kamínky

Vyber si barevné papíry podle 
toho, na jakou zmrzku máš chuť. 
Vystřihni si všechny části: 
kornoutek, kopečky zmrzky 
a jahůdku se stopkou.

Všechno poskládej a slep 
dohromady tak, že ti 
vznikne zmrzka, které nic 
nechybí. No přeci jen – 
přidej na ni flitry, aby 
byla ještě prázdninovější.

Vzadu vyrob papírové poutko, 
do kterého provlékni provázek 
a můžeš navlékat kolik zmrzek 
chceš. Mňam!

Jak na to:

Kornout

Zmrzka

Jahůdka

Štopka



Jak na to:

Ahoj, já jsem tvůj papoušek! Načechrej mi pírka. Ahoj, já 
jsem tvůj papoušek! Ahoj! Ahoj! Ahoj!

NEJBAREVNĚJŠÍ PAPOUŠEK
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
tužku
nalepovací oči

Připrav si spoooustu barevných 
papírů. Nejdříve vystřihni 
hlavičku, zobáček, očičko 
a vyrob papouškovi hlavu.

Jak získá svůj hustý barevný 
chvost? Stačí doslova jedna 
ruka, kterou si obkreslíš na 
barevné papíry kolikrát chceš 
a vystřihnuté tvary skládáš 
a lepíš přes sebe.

Když je ocas pořádně barevný, 
stačí mu přidat oči a papoušek 
může zvlétnout. Tak jaká slova 
ho naučíš papouškovat? Jen žádné 
sprosťárny!

Hlavička

Očičko
Zobáček



Jak na to:

Vyrobit pořádné hovínko dá trošku zabrat. Ale ničeho 
se neboj. Když to zvládneš, bude to velká úleva. Haha. 
A určitě se najde někdo, koho takový dárek potěší 
a rozesměje. 

HOVÍNKO
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
barevné papíry
nůžky
černou fixu
tužku

List hnědého papíru přehni 
tak, že dáš jeden roh 
k protější straně papíru 
až vznikne trojúhelník. 
Zbytek odstřihni.

Vzniklý  trojúhelník  přilož
špičkami  k  vrcholu  tak,  že
vznikne  malý  čtverec.  Ten
rozlož  a jeho  špičku,  co  
máš u sebe, přehni dolů.

Zbylé rohy přehni a shovej 
dovnitř, kde se vytvořila 
trojúhelníková kapsa. 
A hovínko je skoro na světě! 
Ještě mu černou fixou dokresli 
známý tvar a dovystřihni.

Pak mu přilep kukadla a pomocí 
červeného papíru vyrob pusu, 
můžeš přidat i zuby, jazyk 
a další srandy.

Očička

Pusa



Brýle

Chocholka

Ananas

Knírek

Jak na to:

Máš rád/a ananas? Chceš mít fešáckou masku na večírek, 
co pořádá kámoš/ka? Tak neváhej a lep!

ANANAS PÁRTYS
Potřebuješ:

lepidlo Herkules
tvrdé barevné papíry
nůžky
špejle

Vystřihni si dvakrát ananas 
podle šablony – jeden na každý 
roh brýlí. Zvlášť vystřihni 
zelenou chocholku ananasu.

Brýle vystřihni z tvrdého 
barevného papíru, aby 
vydržely i ty nejbláznivější 
tanečky. 
To samé udělej i s knírkem.

Ananasy přilep k brýlím a celé 
to pořádně připevni na špejli 
proužkem papíru zespodu.
Tak kdo tě dneska poznánanas?


