
Mrazivé okno:

Počkej na pěkné mrazivé ráno, ať si můžeš pořádně 
prohlédnout zamrzlé okno. Jestli se Ti bude líbit, poradím 
Ti, jak si podobnou mrazivou krásu můžeš sám/a 
„vyčarovat“.

Brrr, brrrr, to to dneska mrzne. 

Paní ZIMA přišla k nám. Přes 

okna skoro vidět není. 

Mrazivé květy po skle se plazí.

Nejprve si musíš připravit následující pomůcky:

1x bílou čtvrtku A4 (hrubší čtvrtka lépe zapíjí barvu a sůl), 1x bílý papír 
A4, vodové nebo anilinové barvy (jsou výraznější), štětec, vodu, lepidlo, 
kuchyňskou sůl a na dozdobení (zasněžení) vatu nebo bílou 
temperovou barvu.

Kdyby Ti náhodou něco doma chybělo, stačí si s rodiči koupit v 
papírnictví nebo potravinách.



Ještě si vezmi podložku a zástěrku, ať neumažeš sebe ani stůl.
A teď se můžeš podle návodu i obrázků pustit do práce.

1. Takové si připrav pomůcky.

2. Namoč štětec do vody a poté do modré 
barvy. Štětcem nanes barvu na čtvrtku a 
hned do mokré barvy postupně nasyp sůl. 
Odstíny modré střídej podle své fantazie.

3. Když už máš pokrytou celou čtvrtku 
barvou a solí, pozoruj, jak sůl kouzlí světlé 
květy podobné mrazivému oknu. Čtvrtku 
nech uschnout.

4. Než Ti dílo zaschne, ustřihni si 6 proužků 
(asi 1-2 cm širokých) z bílého papíru jako 
rám okna. 

5. Proužky připrav 3 delší, 3 kratší podle délky 
stran čtvrtky.



7. Jednotlivé proužky namaž lepidlem a 
postupně nalep okolo jako rám okna.

8. A mrazivé okno máš hotové!

6. Jestli Ti nabarvená čtvrtka již zaschla, 
přebytečnou sůl sesyp pomocí prstů dolů.
Můžeš použít i suchou houbičku na nádobí.

9. Jestli máš ještě chuť, můžeš okno navíc 
dozdobit padajícím sněhem.
Nalep kousky vaty nebo štětcem s bílou 
barvou udělej malé tečky.

Okno s mrazivými solnými květy se Ti určitě báječně povedlo a Ty 
můžeš na sníh a mráz vyrazit ven! Jen nezapomeň, že v zimě mrzne a 
teple se obleč.


