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Chceš něco darovat? Tak zkus hledat v přírodě! 
Má připravenou spoustu krásných dárků!

•  Například rostliny: Co říkáš kandovaným okvětním 
lístkům nebo zářivě rudému psacímu inkoustu 
z muškátů? Nebo si raději spleteš prostírání z trávy 
či vytvoříš originálního medvěda z měkkého mechu?

•  Například semena: Napadlo tě někdy vyrobit si z fazolí 
pestrobarevný náhrdelník nebo proměnit různá 
semínka a lusky ve fascinující svícny?

•  Například dřevo: Líbilo by se ti darovat někomu 
obrázek v jedinečném rámu z větviček a klacíků?

•  Například hlínu: Je libo vytvořit si vlastní fi gurky 
nebo mističky z jílu?

•  Například kameny: A co takhle překvapit pestře 
pomalovanými oblázky pro napínavou deskovou hru 
nebo proměnou kamene v umělecké dílo?

A to nejlepší nakonec: Až na několik málo potřeb 
z obchodu najdeš všechny dárky přírody zadarmo 
v zahradě, u potoka, v lese nebo na poli. Dárky z přírody 
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Květinové vázy

Naplň pár sklenic od marmelády malými 
oblázky a s minimální námahou rázem vyčaru-
ješ originální vázy na rostliny, které nasbíráš.
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Sladké květy

Kandované květy jsou sladkým potěšením! 
Nejen, že barevné tóny okvětních lístků vypadají velmi vábně, ale mají také zcela rozlišné, 
jemné chuťové tóny. Chceš-li, můžeš tuto delikatesu mlsat jen tak nebo s ní dozdobit třeba 
tvaroh, jogurt nebo pudink.



27Jaro a léto • Dárky z rostlin • 27

Takto se to dělá:
 • Polož květy na papír a opatrně je 
štětcem potři bílkem z obou stran.

 • Popraš je cukrem.
 • Nech květy pár hodin oschnout.

Budeš potřebovat:
 • Misku s bílkem
 • Misku s moučkovým cukrem
 • Svačinový papír  
nebo papír na pečení

 • Štětec
 • Lžíci

Tip: Vhodné jsou růže, fialky, sedmikrásky,  
měsíčky, sléz, macešky a bezové květy. 
Výborně chutnají i pocukrované lístky máty 
a meduňky.
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Svícny Tyto svícny jsou polepené semeny, listy a květy a naplňují 
místnost teplým a přirozeným světlem. Plamen čajové svíčky 
vykresluje jemně a měkce jednotlivé tvary a připomíná nám 
dny babího léta.
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Kamenné pralinky Chceš své nejmilejší překvapit něčím zcela zvláštním? V tom 
případě příště rozhodně nevyhazuj krabici od bonboniéry!



189Podzim a zima • Dárky z hlíny a kamení •

Ve zlatém lesku krabičky budou tvé kameny vy-
padat jako skutečné drahokamy nesmírné ceny. 
Některé opravdu připomínají skutečné sladké 
bonbony a pralinky.

Takže dávej pozor, aby si někdo z tvé rodiny 
nebo přátel nevylomil zub! Neměli by se tvých 
pralinek dosyta najíst, ale jen se na ně dosyta 
vynadívat.
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