
Věk: od 4 let ve spolupráci s rodiči 
 
Pomůcky: světlý pečící papír, voskovky, tenká nit, papírové utěrky,  
5 špejlí, nůžky, tužka, žehlička, šablony netopýrů z tvrdého papíru 
 
Motivace: Máte rádi netopýry? Je to takové zvláštní zvířátko, které 
dokáže spoustu zajímavých věcí. Živé netopýry ale chovat v pokojíčku 
nemůžeme. Místo toho si ale společně vytvoříme netopýry papírové. 
Můžeme z nich pak vytvořit netopýří závěs, který si pak můžeme 
pověsit ke stropu do pokojíčku. Při každém závanu větru se netopýři 
budou hýbat a poletovat. 
 
Pozor! Práci s žehličkou ponechte dospělým, abyste se nespálili. 

1.  
 Nachystáme si světlý 
pečící papír v roli, 
voskovky, tenká nit, 
papírové utěrky, 5 špejlí, 
nůžky, tužka, žehlička, 
šablony netopýrů 
z tvrdého papíru (menší 
a větší). 

2.  
 Z pečícího papíru si 
ustřihneme 3 asi 15cm 
široké pruhy, které 
přehneme na polovinu. 
Počet pruhů závisí na 
velikosti vyráběných 
netopýrů. Budeme 
potřebovat 3 velké 
netopýry a 6 menších. 



3.  
 Polovinu pruhu celou 
silně pomalujeme 
voskovkami. 

4.  
 Povoskovanou část 
překryjeme druhou 
polovinou pruhu, 
zakryjeme papírovou 
utěrkou a přežehlíme. 
Žehličku máme 
nastavenou na 
maximum. Žehlíme tak 
dlouho, dokud se 
voskovka nerozpustí. 

5.  
 Ještě za tepla papír 
rozevřeme a necháme 
voskovku ztuhnout.  



6.  
 Na nepovoskovanou 
stranu papíru si 
překreslíme šablonky. 
Pod papír si dáme 
papírovou utěrku, 
abychom si nezašpinili 
stůl. Potřebujeme  
3 velké a 6 malých 
netopýrů. 

7.  
 Vystříháme netopýry  
přehneme na polovinu. 
Povoskovaná strana je  
z vnějšku. 

8.  
 Nachystáme si špejle. 
Budeme potřebovat 
jednu celou špejli, na 
které bude celý závěs. 
Dále 3 poloviny špejle  
a 6 třetin špejle. Konce 
zašpičatíme. 



9.  
 Přeloženému netopýru 
propíchneme křídla 
špejlí, a poté mu je 
roztáhneme na špejli. 

10.  
 Takto si připravíme  
všechny netopýry, a pak 
je postupně budeme 
navazovat na závěs.  

11.  
 Na konce špejle každého 
velkého netopýra pomoci 
nitě zavěsíme malé 
netopýry. Takto 
připravené trojice pak 
zavěsíme na špejli do 
různých výšek. Nakonec 
vytvoříme očko a 
můžeme závěs pověsit. 



Šablona netopýra. 


