
Věk: od 4 let ve spolupráci s rodiči 
 
Pomůcky: nůžky, tužka, štětec, černá pastelka, pravítko, 
lepidlo, rulička od toaletního papíru, akvarelové pastelky, víčko 
na vodu a tvrdý papír A4 
 
Motivace: Ne každý z nás může mít doma svoje zvířátko. Buď 
pro něho nemáme místo, nebo na něho nemáme čas, nebo 
jsme na něj alergičtí. Pojďme si tedy spolu udělat zvířátko  
z ruličky od toaletního papíru, které nic nepotřebuje. Není to 
nic těžkého.  

1.  
 Připravíme si nůžky, 
tužku, štětec, černou 
pastelku, pravítko, 
lepidlo, ruličku od 
toaletního papíru, 
akvarelové pastelky, 
víčko na vodu a tvrdý 
papír A4. 

2.  
 Ze strany papíru si 
vyměříme pruh široký 
jako je délka ruličky. 
Můžeme také délku 
ruličky změřit pravítkem 
a pruh si vyměřit. 



3.  
 Poté si pruh rozdělíme 
na polovinu (cca 10,5 
cm). Od středu na 
každou stranu vyměříme 
6 cm a pravítkem 
narýsujeme čáru. 

4.  
 Ke středu pruhu (čára 
na 10,5 cm) si 
přikreslíme trojúhelník 
(bude se k němu 
přilepovat hlava 
zvířátka). 

5.  
 V krajních pruzích na 
obou stranách si 
vyznačíme 2 nohy.  



6.  
 Tužkou na tvrdý papír 
obkreslíme obvod 
ruličky. 

7.  
 Kolem obkresleného 
kolečka namalujeme 
širší okraj – základ pro 
hlavu. K většímu kolečku 
přimalujeme uši. 

8.  
 Všechny připravené díly 
vystřihneme. Ze zbytku 
papíru si také ustřihneme 
tenčí proužek na ocásek. 



9.  
 Černou pastelkou 
obkreslíme okraje  
a namalujeme základní 
kresbu na hlavu. 

10.  
 Všechny díly počmáráme  
akvarelovými pastelkami. 

11.  
 Štětcem namočeným do 
vody postupně 
rozpouštíme barvu  
a roztíráme dle libosti. 
Poté necháme všechny 
díly řádně uschnout na 
topení. 



12.  
 „Tělo“ prasátka 
zespodu pořádně 
potřeme lepidlem. 

13.  
 Tělo přilepíme na 
ruličku a chvíli držíme, 
aby lepidlo zaschlo. 

14.  
 Vyčnívající trojúhelník 
polepíme pořádně 
lepidlem. 



15.  
 Na trojúhelník 
přilepíme hlavu 
prasátka. 

16.  
 Polepenou ruličku 
v místě ocásku 
nastřihneme. 

17.  
 Ocásek na jednom konci 
polepíme lepidlem, 
vložíme do nastřihlé 
ruličky a přilepíme ke 
stěně ruličky. 



18.  
 Nakonec ocásek 
natočíme pomocí nůžek 
a prstů. Dáváme pozor, 
abychom ocásek 
nepřetrhli. 


