
Tabuľka do kuchynky

Použijeme tieto pomôcky a materiály:

väčší kartón, menší kartón z vrchnáka 

zo škatule od topánok,

pravítko,

disperzné lepidlo,

tabuľovú farbu čiernu,

akrylovú farbu svetlú,

vystrihnuté obrázky z reklamného 

letáka,

štetce na maľovanie a lepenie,

paletu,

špagátik,

nožnice,

ceruzku.



Pripravíme si väčší formát plochého a 

dostatočne hrubého kartónu.

Pravítkom si vymeriame jeho rozmer, 

nesmie mať krivé strany. 

Vystrihneme ho dorovna.

Priložíme si a prirovnáme si menší 

vrchnák zo škatule od topánok.

Mal by nám vzniknúť dostatočne široký 

okraj – rámik, na ktorý budeme 

priliepať obrázky potravín. 

Podľa vrchnáka si obkreslíme ceruzkou 

rozmer rámika, ktorý budeme natierať 

svetlou akrylovou farbou.



Väčší plochý kartón natrieme svetlou 

akrylovou farbou. Stačí natrieť 

vymeraný a nakreslený okraj, na ktorý 

budeme priliepať obrázky.

Farbu necháme úplne preschnúť.



Na dobre uschnutú farbu môžeme 

priliepať vystrihnuté obrázky potravín z 

reklamného letáka. 

Použijeme disperzné lepidlo a štetec.



Pripravíme si plochu tabuľky, na ktorú 
budeme natierať čiernu tabuľovú farbu.
Najprv som si vrchnák  od škatule upravila 
tak, aby mi vznikla aj malá polička na 
ukladanie kriedy.
Najprv som nožnicami zastrihla  do bokov  
vrchnáka šikmým smerom . Vznikla mi malá 
polička.
Pozri obrázok .
Potom som rozlepila ostatné boky vrchnáka.



Tieto boky som potom zahla na opačnú 

stranu vrchnáka a dobre som ich 

prilepila lepidlom.

Vznikla mi tak veľmi pekná bočná 

hrana  tabuľkovej plochy. 



Takto upravenú plochu natrite čiernou 

tabuľovou farbou. Nemali by ste ju 

veľmi riediť.

Na tabuľku treba natrieť niekoľko 

náterov, asi dva až tri. 

Každý náter treba nechať dobre 

preschnúť . Viacero náterov  nám 

zabezpečí odolnosť tabuľky a budeme 

môcť na ňu opakovane písať kriedou.

Keď sa nám povrch tabuľky už poškodí, 

stačí ho opäť tabuľovou farbou pretrieť.



Hotovú čiernu tabuľku pripevnite na 

plochý kartónový rám a prilepte ho 

disperzným lepidlom.



Na zadnú stranu tabuľky prilepte  

špagátik podľa obrázka.

Vytvoríme tak uško na zavesenie 

tabuľky na stenu.

Špagátik prelepte ešte kúskom kartónu. 

Dobre ho tak spevníte a bude dobre 

držať.



Hotová tabuľka je vďačným 

pomocníkom na zapisovanie potravín, 

ktoré treba v obchode kúpiť.


