
VÁNOCE
Diorama

• Narození Ježíše Krista, v barevném i černobílém provedení s návodem, jak sestavit model
• Přečtěte příběhy s dětmi z jejich oblíbené Bible nebo nebo je vyprávějte svými vlastními slovy. 
• Pak si spolu užívejte vystřihování a sestavování těchto scén.
• Je to krásné pozvání pro vaše děti, vnoučata nebo jejich přátele, jak oslavit Vánoce a narození Ježíše. 	

8 mini diorámových modelů zobrazujících různé události narození Ježíše

Zvěstování Marie navštívila Alžbětu



Zachariáš a anděl Cesta do Betléma

Nebylo místo Ježíš se narodil



Pastýři a andělé Mudrci z Východu

www.mylittlehouse.org
http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/
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• nůžky
• lepidlo na papír nebo

lepící tyčinka

• kovové pravítko pro rovné řezy
• stará propiska bez inkoustu pro

vytlačení ohybů

• nůž na řezání
papíru

Pomůcky Tisk

Všechny stránky 
dioráma vytiskněte 
na silnější papír.	
Doporučujeme 
gramáž	160	g	a 

více.



Pokyny pro skládání dioráma

• Buď opatrný při používání nůžek
nebo řezacího nože.

• Lepidlo, nůžky a jiné nástroje
mohou být nebezpečné, proto je
potřeba zabezpečit, aby se
nedostaly do rukou malým dětem.

Upozornění

• Obvykle se díl pro model figurky vyřízne 
ve dvou krocích.

• Nejprve se díl figurky oddělí od 
zbývajících dílů tak, že ho kolem něj 
zhruba odstřihneme nůžkami i s okraji. V 
tomto kroku nestříhejte těsně podél čar.

• Jakmile je kus oddělen, můžete na něm 
pracovat, aniž byste poškodili ostatní 
díly. Nejlepší je vytlačit obrys pro stříhání 
propiskou, než začnete stříhat.		

Řezání

• Nařízněte nebo vytlačte propiskou čáry 
přehybu, abyste vytvořili ostrý rovný 
přehyb. Je zvláště důležité, aby nejmenší 
kousky byly před složením vytlačeny.

• Chcete-li rýhovat hranu ohybu, umístěte 
kovové pravítko podél linie ohybu a poté 
tiskněte tupým hrotem propisky podél 
linie ohybu, abyste papír stlačili.	

Vytlačování ohybů

Sestavování pozadí

• Vyřízněte díl pozadí.	Po vytlačení hran ohybu propiskou podle 
tečkovaných čar, složte a přilepte obě stěny pozadí pod 
podstavu pozadí.	

Sestavování figurek

• Nejprve figurku vyřízněte,	vytlačte hrany ohybu podle 
tečkovaných čar,	pak je složte podle obrázku nahoře	a slepte 
obě části k sobě.

• DŮLEŽITÉ:	nenanášejte lepidlo na spodní díly  obrázku.
• Počkejte několik minut než lepidlo zaschne a pak vystřihněte 

nůžkami každou figurku s bílým okrajem. Nestříhejte kolem 
černé čáry, ale ponechte kolem obrázku několik milimetrů 
okraj. 

• Přilepte poutka figurky k malému obdélníku, který pomůže 
zpevnit figurku, po zaschnutí trochu zastřihněte kolem 
základny figurky.		
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