
Nápady na tvořen í

Zdarma

podzim – zima 2016



    Vyrábíme pro vás:

novinky zima – dřevo, papír, šablony, papíry A4

papírové výřezy

dřevěné výřezy

plastové šablony

grafi cké papíry

Celou nabídku najdete na e-shopu www.optys.cz v sekci Výtvarné potřeby
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Podzim ní přán í a tajný den ík 

Materiál na deník:

• kroužkový blok A6     obj. č. 2140301077

• hnědočerný karton A4    obj. č. 7021001024

• výřezy pavouků a pavučin    obj. č. 6357

• lepidlo PVA       obj. č. 3100200057

• papír s potiskem

Materiál na přání:

• přání s obálkou 14 x 14 cm, krémové   obj. č. 7060204010

• barevné kartony A4 na podklad   obj. č. 7021001017,  

 (oranžový, hnědočerný)                7021001024

• výřez dýně Halloween mix    obj. č. 6356

• výřezy pavouků a pavučin    obj. č. 6357

• pěnové oboustranné lepicí čtverečky  obj. č. 4070400103

• papír s potiskem

Postup:

Na přání a titulní stranu deníku nalepte hnědočerný karton jako podklad 

(zvýrazní okraj) a na něj o půl centimetru menší papír s jemným potiskem. 

Z mixů balíčků papírových výřezů na Halloween pak ozdobte přání dýněmi, 

které můžete pro plastický efekt podlepit několika oboustrannými 

pěnovými samolepicími čtverečky a hnědočerným kartonem. 

Na kroužkovou vazbu deníku pak navažte šňůrku s barevnými korálky.

orientační cena 

materiálu/os.

8 Kč 
přání

orientační cena 

materiálu/os.

50 Kč 
deník
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Podzim ní věn ec z or gan zy

Materiál: 

•  polystyrenový věnec 17 cm    obj. č. 4071500034

•  organza 4–5 m     obj. č. 4071200154

•  výřezy listy 1 podzimní     obj. č. 6358

•  výřezy listy 2 podzimní    obj. č. 6370 

•  silonový vlasec     obj. č. 4070800129

Postup:

Z organzy si na šířku nastříhejte proužky cca 6–8 cm široké. Proužky uvažte 

kolem polystyrénového korpusu na dva uzlíky, hustě vedle sebe tak, aby 

byl pokrytý celý korpus věnce. Na silonový vlasec pak navažte výřezy listů 

v různých délkách a na konec vlasce můžete 

přivázat pro zatížení např. dřevěný 

korálek. Vlasce připevněte 

špendlíkem ke korpusu. 

Využijte papírové výřezy listů

k realizaci vašich dalších nápadů.

orientační cena 

materiálu/os.

100 Kč

sce ů ete

ý 
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Podzim ní svícen  s dýněm i

Materiál:

•  zavařovací lahev 0,7 l

•  výřezy listů bílé     obj. č. 6381

•  výřez dýně Halloween mix    obj. č. 8356

•  lýko přírodní a vínové    obj. č. 4070700004  

       obj. č. 4070700099 

•  lepidlo na ubrouskovou techniku   obj. č. 4060301004

       obj. č. 4060301047

•  pastelky nebo vodové barvy

•  morušový papír nebo ubrousky pastelové barvy

Postup:

Ubrousek nebo morušový papír si natrhejte na kousky a s pomocí lepidla 

na ubrouskovou techniku přilepte kousky těsně přes sebe. Bílé výřezy listů 

pomalujte pastelkami nebo vodovými barvami v podzimních barvách. 

Okraj lahve obtočte lýkem, zavažte na mašličku a za něj zastrčte 

nabarvené listy. Na lahev přilepte výřezy dýní, oči můžete zvýraznit 

kouskem tmavého kartonu.

orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč



4

Ván oční str om eček s rozet k ami

Materiál:

•  sv. hnědý karton A4 300 g    obj. č. 7021103041

•  rozeta noty      obj. č. 6484, 6485

•  rozeta bílá zimní     obj. č. 6483, 6482

•  jutový motouz přírodní    obj. č. 8011205015

•  dřevěný výřez vločky     obj. č. 10258

•  lepidlo PVA      obj. č. 3100200057

Postup:

Karton nebo lepenku vystřihněte do trojúhelníku a ze zbytků papíru 

vystřihněte obdélník jako kmen. Ten přilepte na spodní část trojúhelníku. 

Velké rozety naskládejte naznačenými rýhami do tvaru harmoniky a slepte 

poslední sklady k sobě do kruhu. Dírkami na vnitřní straně provlékněte 

provázek, stáhněte a zajistěte uzlíkem. Konce provázku odstřihněte. Středy 

rozetek ozdobte knofl íčky nebo výřezy vloček. Malé rozetky poskládejte 

stejným způsobem s tím rozdílem, že zde nejsou dírky pro protažení 

provázku. Poskládanou a slepenou rozetku přiložte na středové 

kolečko, na které kápněte trochu lepidla. Hotové rozety pak přilepte 

lepidlem na základ stromu, v horní části udělejte dírku a zavěste 

na jutový motouz. 

orientační cena 

materiálu/os.

50 Kč
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Zim ní lucer na s ptáčkem 

Materiál:

•  lucerna velká 17,5 x 25 cm    obj. č. 10356 

•  nebo lucerna malá 7,5 x 11 cm   obj. č. 10275

•  modrá akrylová barva    obj. č. 4010301322

•  bílá akrylová barva     obj. č. 4010301309

•  dřevěný výřez vločka, sada 5 ks   obj. č. 10258

•  glitrové lepidlo     obj. č. 4070203072

•  dřevěný výřez vrabčák    obj. č. 10146 (střední)  

       obj. č. 10267 (mini)

•  tavná pistole      obj. č. 4070203001

Postup:

Lampičku natřete modrou akrylovou barvou, ptáčky a vločky bílou 

a po zaschnutí je přetřete glitrovým lepidlem. Naaranžujte na lampičku 

a přilepte tavnou pistolí. Lampičku můžete dozdobit i sněhem, krajkou, 

rozetou nebo podlepit pergamenovým papírem.

orientační cena 

materiálu/os.

70 Kč 
velká

orientační cena 

materiálu/os.

35 Kč 
malá
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orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč

Dár ková taška

Materiál:

•  dárková taška přírodní 18 x 21 x 8 cm obj. č 7050703377

•  dárková taška bílá 18 x 21 x 8 cm   obj. č 7050703403

•  papír k dozdobení najdete na e-shopu v sekci 

 Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Papíry s potiskem

•  bílá rozeta      obj. č. 6140, 6143 

       nebo 6124

•  rozeta skládaná velká    obj. č. 6480

•  lepidlo PVA      obj. č. 4070203066

•  rozeta malá puntík    obj. č. 6492

•  dřevěný výřez knofl íky kulaté  obj. č. 10082

  

Postup:

Z barevného papíru si vystřihněte podkladový papír 15 x 15 cm nebo 

můžete tašku orazítkovat razítky, na e-shopu v sekci 

Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Razítka a podušky – Razítka 

najdete spoustu krásných razítek se zimními motivy. Na tašku nalepte 

kulatou bílou rozetu a na ni poskládanou barevnou rozetu 

(postup skládání rozety viz tip na vánoční stromeček s rozetkami str. 4).
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Andíl ek z rozet ky

Materiál: 

•  vatová hlavička andílka    obj. č. 4071500717

•  rozeta       obj. č. 6144

•  andělská křídla     obj. č. 6146

•  dekorační vlasy bílé     obj. č. 9050101293

•  PVA lepidlo      obj. č. 4070203066

•  scrapbookový glitrový papír zlatý   obj. č. 7040110279

•  tavná pistole      obj. č. 4070203001

Postup:

Rozetku rozstřihněte na polovinu a stočte ji do kornoutku. Okraje rozetky 

slepte lepidlem k sobě.  Na vatovou hlavičku přilepte tavnou pistolí 

andělské vlasy a z glitrového papíru vyseknutou hvězdičku na čelo. 

Hlavičku přilepte tavnou pistolí ke stočenému kornoutku. Andělská křídla 

můžete nazdobit malými hvězdičkami, razítky vloček apod. Nakonec 

přilepte tavnou pistolí nebo lepidlem přes slepené okraje kornoutku 

andělská křídla a stužku na zavěšení.

Fotopostup na andílka a jiné návody najdete na našem webu 

www.vytvarny-kurz.cz

orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč
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Dár ková vis ačka s mot ivem  svíčky z qu ill ingu 

Materiál: 

•  proužky na quilling     obj. č. 10117

•  quillingové pero     obj. č. 4011300047

•  hrot na stáčení proužků    obj. č. 4011300070        

•  raznice na výrobu visaček    obj. č. 3110100012

•  glitrové lepidlo     obj. č. 4070203072

•  PVA lepidlo      obj. č. 4070203066 

Postup:

Do zářezu hrotu na quillingovém peru nebo na naříznutou špejli nasaďte 

proužek papíru a stočte jej kolem hrotu. Vzniklé kolečko z hrotu sundejte 

a v ruce nechte povolit do požadované velikosti. Volný konec papíru pak 

lepidlem přilepte tak, aby se kolečko nemohlo dále rozevírat a drželo 

tvar. Připravené kolečko pak v prstech natvarujte do požadovaného tvaru 

(do tvaru kapky pro plamínek, čtverečku pro tělo svíčky a zelené kolečka 

do tvaru kapky na větvičku). Připravené tvary pak lepidlem přilepte na 

visačku.

Návod na andílka najdete na našem webu 

www.vytvarny-kurz.cz v sekci Návody – Práce s papírem.

Visačky můžete zakoupit hotové (obj. č. 6496, 6515, 6171) nebo je 

vysekněte s pomocí raznice na výrobu visaček, se kterou můžete vyrábět 

visačky, záložky do knížek, štítky aj. ve třech velikostech.

Na quilling vyrábíme několik sad proužků, najdete je na našem e-shopu 

v sekci Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Quilling.

orientační cena 

materiálu/os.

5 Kč
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Pouzdro na brýle nebo mobil 

Materiál: 

•  dekorační plsť 350 g (21 odstínů)

•  dekorační plsť 140 g (28 odstínů)

 na e-shopu najdete plsti v sekci 

 Výtvarné potřeby – Výroba dekorací – Plsť

•  bavlnku

•  jehlu

•  nůžky

•  skleněné korálky na dozdobení   obj. č. 4070100002

Postup:

Plát silné plsti 350 g rozstřihněte na polovinu. Na dozdobení si z tenké plsti 

vystřihněte kolečka, lístky a kytičky, budou se vám lépe přišívat. Máte-li 

Big Shot můžete s pomocí vysokých nožů vyřezat také pro dozdobení další 

motivy. Obdélník z plsti přeložte na polovinu, popř. ustřihněte na 

požadovanou velikost a sešijte bavlnkou smyčkovým nebo jednodušším 

šikmým stehem. Dozdobit můžete korálky fl itry, nebo můžete tvary prošít 

ozdobným stehem v kontrastních barvách. Celé pouzdro můžete ušít 

i z tenké plsti, v tomto případě použijte plsť ve dvou vrstvách.

orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč
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Zim ní přán í a dřevěn á baňka

Materiál na přání:

 

•  přání s obálkou 14 x 14 cm, bílé   obj. č. 7060204009

•  razítka sněhové vločky, sada 26 ks    obj. č. 3100300939

•  výřez bordura domečky    obj. č. 6379

•  gelový roller bílý      obj. č. 2020600731

•  světle modrý modrý karton 160 g A4  obj. č. 7021002032

•  tmavě modrý karton 160 g A4   obj. č. 7021002033

•  razítkovací polštářek modrý    obj. č. 3101302030

•  PVA lepidlo      obj. č. 4070203066 

Materiál na baňku: 

•  dřevěné kolečko prům. 12 cm   obj. č. 10252

•  scrapbookový papír se zimními motivy

•  sada glitrových papírů    obj. č. 7040110906

•  výřez fi ligránové ozdoby 24 ks   obj. č. 6167

•  stužka, razítko s textem, permanentní fi x

Postup:

Na přání nalepte modré kartony – světlejší na oblohu ozdobte razítky 

sněhových vloček, na tmavě modrý pruh bílým gelovým perem naťukejte 

tečky, které budou imitovat sníh a přilepte borduru domečků. 

Na dřevěné kolečko nalepte scrapbookový papír se zimními motivy. 

Papírové výřezy hvězdičky a stromečku podlepte glitrovým papírem 

v modrých barvách a dozdobte štítkem s textem a stužkou. 

orientační cena 

materiálu/os.

10 Kč 
přání

orientační cena 

materiálu/os.

20 Kč 
baňka

matermm

20
ba
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Kreat ivní kal en dář

Materiál:

 

•  kreativní kalendář A4 bílý     obj. č. 1896

•  kreativní kalendář A4 krémový    obj. č. 1889

•  stolní kreativní kalendář 20 x 20 cm    obj. č. 1884

•  nůžky, lepidlo, fotografi e, barevné papíry, papírové výřezy,  

 výsekové strojky, knofl íčky, stužky aj.

Postup:

Připravili jsme pro vás k dotvoření kreativní kalendáře pro rok 2017. 

V letosním roce jsme nabídku kalendářů rozšířili i o stolní kalendář 

na kartonovém stojánku 20 x 20 cm.

Všechny kalendáře jsou vytištěny na kvalitním papíře vysoké gramáže 

v bílé nebo krémové barvě. Stačí 12 fotografi í, pár ústřižků papíru, 

papírové výřezy, výsekový strojek a máte na Vánoce opravdu kreativní 

dárek vyráběný s láskou a od srdce. Zapojte do výroby i děti – mohou do

kalendáře namalovat obrázek, doplnit popisky, koláže z obrázků, 

vystřihnout kytičku... 

Papírové výřezy v široké škále motivů najdete na našem e-shopu v sekci

Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Papírové výřezy Optys kreativ.

:

orientační cena 

materiálu/os.

58 Kč
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Dár ková krabička

Materiál:

 

•  šablona na krabičku velký obdélník   obj. č. 6693

 další šablony na krabičky najdete na e-shopu v sekci 

 Výtvarné potřeby – Práce s papírem – šablony na krabičky

•  papír s vločkami     obj. č. 7568

•  pero a hrot na embossing 1,8 mm   obj. č. 4011300047,  

       obj. č. 4011300048

•  papírové výřezy fi ligránová hvězda   obj. č. 6154

•  glitrový papír tyrkysový    obj. č. 040110276

•  PVA lepidlo      obj. č. 4070203066

•  nůžky

Postup:

Na podložku položte karton a plastovou šablonu. Tužkou obkreslete 

nebo embosingovým perem tlakem obtáhněte šablonu po vnějším 

obvodu. Embosingovým perem obtáhněte vnitřní části šablony. Krabičku 

po obvodu vystřihněte. Vytvarujte boky krabičky podle vytlačených čar. 

Krabičku slepte lepidlem, nebo jen stáhněte stužkou a můžete dozdobit 

glitrovým papírem, papírovými výseky aj. Další šablony najdete 

na e-shopu v sekci Práce s papírem – Šablony na krabičky.

Kombinací šablon lze vytvářet další prostorové tvary krabiček – kabelky, 

zvířátka, misky apod. 

teriál:

šablona na krabičku velký obdélník obj č 6693

orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč



Kulísek
2150 Kč

vč. DPH
obj. č. 4011201029

•  výtvarná pomůcka pro děti i profesionální umělce na otisk linorytu,  

 slepotisku, otisku z koláže,  papírořezu – na papír, textil i dřevo 

 Vynikající pro otisk přírodnin – otisky listů, trav, peříček, letokruhů

•  lehký a snadno přenosný, snadná manipulace

•  vhodný do školy, družiny, do přírody, na tábory, do kroužků 

•  vynikající zejména pro drobnou grafi ku, ale s hravostí dokáže překonat  

 i rozměry válcového lisu

•  průměr 9 cm, výška 6,5 cm, váha cca 0,6 kg 

•  vyvinuto i vyrobeno v České republice, zapsáno u Úřadu průmyslového 

 vlastnictví ČR

Zakoupíte na našem e-shopu v sekci Výtvarné potřeby - Linoryt



Zaregistrujte se www.optys.cz a získáte mnoho výhod:

sleva na školní sortiment až 25 %

sleva na výtvarný sortiment 8 %

zdarma poštovné při nákupu nad 1500 Kč (vč. DPH)

platba na fakturu

ucelený sortiment kancelářských, školních a výtvarných potřeb

Jak se zaregistrovat?

na www.optys.cz

nebo napište na e-mail skola@optys.cz

nebo volejte na tel. +420 553 777 327, +420 553 777 392

Při nákupu na maloobchodních prodejnách platí pouze slevové karty

maloobchodní prodejny OPTYS

Opava
Masarykova tř. 341/36

746 01 Opava

tel.: +420 553 615 703

mobil: +420 606 577 136

e-mail: prodejna.masarykova@optys.cz

Jablonec nad Nisou
Dolní nám. 651/4

466 01 Jablonec nad Nisou 

tel.: +420 483 319 887

mobil: +420 724 166 202

e-mail: jablonec@optys.cz

Bílovec
Slezské nám. 25/28

743 01 Bílovec

tel.: +420 556 412 407

fax: +420 556 403 500

mobil: +420 602 535 224

e-mail: bilovec@optys.cz

Havířov
Fibichova 227/21

736 01 Havířov

tel./fax: +420 596 818 977

mobil: +420 724 335 683

e-mail: havirov@optys.cz

Brno
Hybešova 28

602 00 Brno

tel.: +420 542 211 363

mobil: +420 725 835 712

e-mail: brno@optys.cz

Olomouc
Ostružnická 360/9

779 00 Olomouc

tel./fax: +420 585 203 863

mobil: +420 725 741 349

e-mail: olomouc@optys.cz

Nový Jičín
K Nemocnici 63

741 01 Nový Jičín

tel./fax: +420 556 720 915

mobil: +420 724 540 018

e-mail: novy.jicin@optys.cz


