
POHÁDKOVÉ KVARTETO 

Milé děti, 

pro zkrácení dlouhých chvílí nebo pro zábavnou chvilku s rodiči či sourozenci vám zasílám 

návod na kvarteto, které nemusí být nutně pohádkové. Záleží na vaší fantazii. Můžete se pustit 

do pohádek, zvířátek, rostlin, tradic, knih a mnoho dalšího, záleží čistě na vás.  

Na výrobu tohoto kvarteta budeme potřebovat: 

• 4x A4 (nejlépe tvrdé) 

• nůžky 

• psací potřeby (tužku, pastelky, fixy) 

• dobrou náladu       

 

1. krok – nachystáme si 4x A4 (nejlépe tvrdé, aby nebyly průhledné) a nůžky 

 

2. krok – papíry postupně přehneme na půl a pak znovu na půl, až nám vzniknou čtyři 

části 

 

 

 



3. krok – pomocí nůžek nastříháme papíry na čtyři stejné části 

 

4. krok – pomocí pravítka si na každé části odměříme od horního okraje 1 cm a 7 cm. 

Vznikne nám pole, do kterého budeme vkreslovat obrázek. Do spodní části napíšeme 

„Popis:“ nebo můžeme napsat přímo jméno postavy.  

 

 

 

 

 



5. krok – vzniknou nám tedy z jednoho papíru A4, čtyři stejné kartičky s místem na 

obrázky  

 

6. krok – nyní se můžeme pustit do malování. Nezapomeňme, že vždy jedna A4, je jedna 

série, tzn. vždy na čtyřech kartičkách musí být postavy ze stejné pohádky (popř. 

lidi/věci/zvířata ze stejného místa). 

Např. já si vybrala na první sérii postavy z Harryho Pottera čili na mých prvních 

čtyřech kartičkách bude Harry, Hermiona, Ron a Brumbál. Další papír A4 (po všech 

krocích uvedených výše) věnuji postavám z Ferdy Mravence, další sérii Machovi a 

Šebestové a poslední sérii věnuji postavám ze Shreka. Každá kartička bude vypadat 

třeba takhle: 

 
 

 



7. krok – do popisu si můžeme napsat, co o postavě víme, nějaké zajímavosti o ní (kde 

žije, co dělá…). Myslete na to, že ten, co s vámi bude hrát, nemusí postavy znát, a tak 

si alespoň dokáže udělat představu o tom, kdo to je. Takže nakonec to může vypadat 

například takhle:  

 

8. krok – nesmíme zapomenou do horního levého rohu napsat vždy číslo série (1–4) 

a písmeno označující kartu (A–D). Má první série (s Harrym) bude mít tedy tato 

označení 1A, 1B, 1C a 1D. Druhá série místo čísla jedna bude mít číslo 2 atd.  

 

 



9. krok – postupně vytvoříme všechny série a můžeme se pustit do hry. Než začnete hrát, 

zkontrolujte, zda máte všude obrázek, popis postavy, ale hlavně v levém horním rohu 

číslo série a písmeno karty.  

 

Doufám, že se vám případné výtvory podaří a že vás i vaše rodiče bude hra bavit.  

S pozdravem,  

Bc. Marie Rachůnková, asistentka 3. C 


