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Zdroj obrázků v tomto dokumentu: internet (google a další servery na které odkazuje – obrázky s licencí volného použití) + mé vlastní obrázky.
Dokument lze volně šířit, tisknout, používat v osobním životě, sdílet s přáteli a podobně.
Nelze jej bez souhlasu používat komerčně (ani jeho části), vydávat za své dílo, používat jako součást svého díla a měnit. Pokud potřebujete k něčemu použít, napište mi.
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Vážení rodiče.
Všichni tuto situaci dobře známe, někteří i několikrát do roka. Váš syn například přijde s tím, že potřebuje
sehnat dárek pro kamaráda ze školy. Nebo je Vaše dcera pozvaná na oslavu ke kamarádce a sluší se přinést
nějaký dárek. Nastává otázka jaký.
Mnohdy se ani nemusí jednat o narozeninovou oslavu. Stačí, že dá paní učitelka dětem vylosovat jednoho
spolužáka, kterému mají sehnat letos malý dárek k Vánocům. To pak desetiletá slečna shání dárek stejně
starému spolužákovi, o kterém nejenom že vůbec nic neví, ale ani se s ním nijak nebaví a v budoucnu ani
bavit nehodlá. Starost s tím pak obvykle mají rodiče.
Znáte ten pocit, kdy se na něco moc těšíte a pak to nedopadne dle Vašich představ?
Jednou se nám stalo, že dcera přinesla z podobné vánoční besídky malou papírovou taštičku
a v ní propisku se svým jménem. Že prý ten kluk, co jí měl dát dárek, byl nemocný a jeho
tatínek tam přinesl tohle. Slzičky, zklamání. „To není žádný dárek k Vánocům. To je jenom
blbá propiska a navíc ani není hezká.“
No je fakt, že to bylo dost ubohé, ale dokázala jsem si představit situaci tatínka. Jak mu ráno
syn říká, že měl něco jedné spolužačce přinést k Vánocům a že nic nemá a o spolužačce ani
nic neví. Tatínek pak zřejmě cestou do práce sehnal na nejbližší benzínce jedinou věc, co
tam měli a zdála se mu vhodná. Je fakt, že mohl raději koupit plyšáka a čokoládu. No
nestalo se.
Pro dceru to byla zkušenost do budoucna, pro mě to byl jeden z podnětů na vytvoření tohoto
dokumentu.
Pokud kupujete dárek na narozeninovou oslavu kamaráda, ke kterému je Vaše dítě pozvané, tak jste v
trošičku lepší situaci. Pravděpodobně o daném kamarádovi něco víte. Znáte třeba jeho zájmy, temperament,
kde bydlí, co už doma má. Z programu oslavy můžete vytušit jaký typ dárků by byl vhodný. Můžete se
rodičů oslavence zeptat, zda mají cenový limit. Někteří mají např. cenový limit 100 Kč. Můžete se také
přímo zeptat, zda mají být dárky nějak zaměřené, případně se zeptat přímo co přinést.
Tento dokument vznikl za účelem pomoci všem rodičům, kteří tápou, neví a nutně potřebují nějaký dárek
vymyslet. Nebylo mým cílem uvést sem seznam úplný. Sepsala jsem zde bez jakéhokoliv třídění nápady, ze
kterých můžete čerpat. Vše by mělo stát do cca 100 (150) Kč. Zapojte svou fantazii. Pokud Vás při
prohlížení napadne něco nového, pak to splnilo svůj účel.
Za veškeré připomínky, vylepšení a poděkování předem moc děkuji. Zejména budu
ráda, když napíšete Váš příběh. Jak, a zda vůbec, Vám dokument pomohl a s jakou
odezvou se vybraný dárek setkal.

Děkuji.

Email: JanaSloupova@KouzelnickaOslava.cz
Web: www.KouzelnickaOslava.cz
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Možné dárky:
Panenka Barbie (jednodušší se dají koupit do stovky), panenka Poly pocket, My little pony
postavička poníka, Petshop figurka,... - nebo lze k tomuto koupit sadu různých doplňků, šatičky,
apod.

Figurky

Malá krabička playmobilu, malá krabička lega, Igeráček

Dřevěné kostky

Stavebnice

Dětská pokladna
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Omalovánky a pastelky (pro větší lze omalovánky pro dospělé, mandaly),

Vykrajovátka na modelínu, modelína

Ozdobné papíry na vyrábění

Vlna na pletení a návod, gumičky na motání náramků, šňůrky na scoubidou, Pletací háček a
bavlnky, …
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Bublifuk (nebo sada s bublifukem)

Skleněnky, kuličky

Kapesní nůž

Svítící jojo

Blikačka na kolo, baterka

Prak

Plakát z filmu, s idolem

Skákající pavouk
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Cestovní hra šachy, člověče nezlob se, kris kros,....

Karty Prší, Černý Petr, Kvarteto, nebo jiné karetní hry

Obrázkové tetování

Domino, Mikádo, kostky....

Přesýpací hodiny

Dřevěné puzzle, vkládací hračky

Placka s nápisem
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Zažehlovací korály

Korálky na výrobu šperků nebo na korálkování (lze včetně různého
příslušenství jako vlasec, nitě, jehla,...atd.)

Sada ubrousků na dekupáž, lepidlo, dřevěný předmět na ozdobení

Sada na Origami

Vystřihovánka (hrad, auto, panenka....)

Gelová pera
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Slizouni, sliz

Balení balonků a pumpička, dlouhé modelovací balonky

Pravé pirátské mince (mohou být i čokoládové), poklad, vlajka,...

Dětský bubínek, chrastítka, xylofon....
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Bonbony, čokoláda, obří lízátko -zabalené nějak pěkně luxusně

Legrační paruka nebo jiný převlek, maska, klobouk, svítící rohy,.....

Náramky, prstýnky, korále, bižuterie

Aromalampa, lucernička, svícen, svíčka
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Sada na písek (lopatky, kyblíky)

Míč, tenisák,...

Sada do vody (nafukovací zvířátko)

Stříkačka na vodu

Dětské zahradní nářadí

Květina v květináči

Házecí letadlo, UFO

Házecí talíř frisbee
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Luxusně vypadající nebo jinak zajímavé a zvláštní kancelářské školní pomůcky
Sada na scrapbooking, tužka s ozdobeným koncem, ohýbací tužka, legrační,třpytivá,...

Levnější knížka nebo nějaký časopis – například speciál,...

Vzdělávací knížka – o pletení, malování na
obličej, tvorbě z papíru,....

Nástěnka a magnety nebo špendlíky + pár pěkně
nadepsaných karet nebo obrázků na ni

Samolepková knížka s nálepkami, vyplňovací
knížky aktivit

Šablony na kreslení
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CD s pohádkou, písničkami

Křídy na chodník, na tabuli

Gymnastická obruč, stuha, hůlka pro
mažoretky,...

Hrnek s obrázkem, sklenice s brčkem
(zajímavého tvaru) a plná bonbonů,

Šátek, sportovní šátek

Kaleidoskop

Samolepky

Zvoneček, rolničky
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Gumičky do vlasů a sponky, křídy na vlasy,...

Nástěnný kalendář (např. s obrázky
oblíbených zvířat)

Malý plyšák, maňásek

Přívěsek na klíče – chlupatá koule, jiný

Laky na nehty, zrcátko, šminky,...

Barvy na textil (fixy) a k tomu bílý šátek

Polštářek
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Koncovky na kabely ve
tvaru zvířátek

Solární stavebnice

Gumový had

Neonové tkaničky

Drak

Svítící náramky

Časopis – komiksy, čtyřlístek, ….

Flash disk zajímavého tvaru

Hopík

Spinner
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Vějíř

Prsten měnící barvy dle
emocí (teploty kůže)

Pompony, třásně

Duhová spirála

Céčka

Švihadlo

Třpytky a třpytivá
lepidla

Obracecí flitry – na
přívěsku, polštářku,...

Svítící hvězdičky ve
tmě (na zeď)

Rostoucí dinosaurus z
vajíčka

Blikající míček s ostny

Cvakající zuby
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Rozšíření stavebnice, kterou už má
– díly k Legu, Merkuru, dřevěným vláčkům,....

Malé puzzle

Plastová zvířátka

Krabička na zoubky

Plastové jídlo, náplň do obchůdku,...

Auto

Legrační ponožky

Korunka pro princeznu, žezlo,....
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Zvířátka a kelímky do vany, lepící tvary na
dlaždice

Dětská konvička na
zalévání

Vkládací kelímky
do sebe

Píšťalka

Kouzelnická nebo
čarodějnická hůlka

Dětská plastová pistole

Látkový terč

Házecí šipky

Dřevěný meč, šavle,
štít,....
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Hezký sešit na diář

Malý batůžek

Dětská razítka

Lampion

Větrník

Hadrová panenka

Počítadlo

Káča

Písmenka a tvary na
magnetickou tabuli

Těžítko

Angličák

Pokladnička

www.KouzelnickaOslava.cz

Pár tipů na závěr:
Tip 1: Balení dárků pro malé děti:
Malé (předškolní) děti rádi dárky vybalují. Nejlepší pro ně je dárek zabalit
klasicky s mašlí. Dárek je pak tajemnější. Prodlužuje se doba napětí. Tím
vlastně dáváme více, dáváme dvakrát. Dáváme nejen dárek samotný, ale i pocit
s jeho vybalením.
Říká se, že obal prodává. Stejné je to i u dárku, nezávisle na věku
obdarovaného. Takže pro děti, a zejména malé děti, volte opravdu dětské
motivy, nebo alespoň veselé barvy.
Tip 2: Balení dárků pro větší děti:
Větší děti už na nějaké dlouhé vybalování dárků moc nejsou. Respektive, ony by možná
ještě byly, ale tak nějak se ustálil zvyk dárkových taštiček. Pro „baliče“ je dárková taštička
ideální. Nevyžaduje žádnou fantazii, žádnou šikovnost. Je navržena univerzálně, takže i
tvarově neforemný dárek lze zabalit snadno. A navíc šetří výrazně čas.
Pro obdarovaného může být vybalování klasického dárku „nuda“. Zejména, pokud by
podobně zabalených dárků dostal třeba deset. Pak je nahlédnutí do dárkové taštičky
jednodušší. Může rovnou za dárek poděkovat. Ukázat jej ostatním a zase do taštičky vrátit.
Vzhledem k tomu, že jsou hodně rozšířené, větší děti si na ně už zvykly. Naopak klasicky,
nebo netradičně zabalený dárek je může příjemně překvapit.
Tip 3: Balení do celofánu:
„Celofán“ - nebo raději „průhlednou fólii na balení dárků“ lze koupit v
papírnictví v roli podobné dárkovým papírům. Stojí asi 40,- Kč (?) a vydrží
Vám mnoho a mnoho dárků.
Hodí se na balení dárkových košíčků. Na balení vlastnoručně upečeného
cukroví, bonbonů, na zabalení naaranžovaných věcí. Nezapomeňte ani na
stužku, ta bude k balení také potřeba.
Balení do celofánu má určité výhody:
• Působí extra slavnostně a není tak moc rozšířené – Tedy obdarovaný
získá pocit výjimečnosti, více se na dárek těší, více se mu líbí, více si
jej váží.
• Dárek lze celofánem opticky zvětšit – takže z malého balíčku najednou
máme mnohem větší a opět má obdarovaný lepší pocit, více se mu
dárek líbí, více si jej váží......
Ač se to zdá složité, tak po chviličce praxe zvládnou balení do celofánu i menší děti. Nejlépe se to
stejně dělá ve dvou lidech – jeden drží celofán a druhý váže mašli. Dopředu si změřte jak velký kus
potřebujete. Volte raději vždy větší, opticky to někdy klame. Zkracovat se dá vždy.
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Tip 4: Velmi osobní dárky – vlastnoručně vyrobené:
Ne všechny dárky je nutné kupovat. Dárky mohou být i vlastnoručně vyrobené,
sestavené. Takový vlastnoručně vyrobený dárek má navíc určité výhody:
• Dárce většinou stojí velmi málo peněz
• Při jeho sestavování děti musí zapojit svou fantazii a um, tedy
vlastnosti, které v nich chceme podporovat.
• Děti se při jejich tvorbě mohou mnohému naučit, sami si vlastně
chvilku hrají, tvoří,....
▪ Dárek je originální
▪ Dárek je opravdu osobní
▪ Výroba zabere nějaký čas, tedy u menších dětí to může znamenat smysluplně strávená doba
s jejich rodiči. Pro větší děti to pěstuje samostatnost a vytrvalost, tedy opět velmi žádoucí
vlastnosti.
Nápady na originální a vlastnoručně vyrobené dárečky, včetně mnoha návodů najdete v některé další
ebook. (bude doplněno později – je rozpracovaný)
Tip 5: Předávání dárků:
Některé děti mají s předáváním dárků problém. Vidím to často na oslavách, na kterých kouzlím. Dítě
se různě kroutí, něco zamumlá, rychle předá dárek a zmizí. Dost často to jsou kluci, ale občas i
holčičky. Jako by nevěděli, co májí dělat. Jako by se najednou styděli. Přitom to lze snadno napravit.
Naučte dítě předávat dárek a co má při předávání říkat. Klidně si to i pět minut s dítětem nacvičujte.
Pokud to nacvičíte, tak i dítě, co se hodně stydí, nebo nechce být středem pozornosti, bude klidnější a
půjde mu to lépe. Nacvičíte to jednou a po zbytek života z toho Váš syn, nebo dcera budou čerpat.
Vždyť i velcí státníci a princové svůj proslov trénují a trénují.
Tedy:
•
•

•
•
•

Zaujmout otevřený, přátelský, láskyplný vnitřní pocit – ostatní to vycítí.
Jak se postavit – otevřený postoj (ramena dozadu, dlaně jsou vidět,
hlavu zdvihnout,...)
• Podání ruky – podává se pravá, není ji třeba drtit, ale naopak příjemně
stisknout. Dětem třeba můžeme říci z čeho to podávání ruky vzniklo –
například jako projev dobré vůle, ukázat, že v ruce nemám žádnou zbraň, že se druhých
neštítím,....atd. Pokud nevíte, vymyslete si příběh který je pro dítě daného věku vhodný. Můžete si
také dohledat jiné kultury a že ne všude se ruka podává. Obvykle je za tím nějaký příběh. To vše si
děti dobře zapamatují.
Jak se tvářit – úsměv, úsměv, úsměv
Oční kontakt – Je jedním z nejdůležitějších prvků v lidské komunikaci. Je důležité zda se druhým
díváme do očí a také jak. Z očí se dá vyčíst co si druhý skutečně myslí. Trénujte to.
Co přibližně říci – Není to tak složité a lépe než přímo nacvičit jednu větu, je dítě naučit, jak si sám
danou větu postaví. Samozřejmě můžeme nacvičit i konkrétní větu nebo slova. To vůbec nevadí.
Trénují i státníci a princové. Také Superman musel trénovat, než se stal hrdinou.
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Tip 6: Obchody, kde lze sehnat levné dárky:
Lze se samozřejmě dívat kdekoliv a tento výčet obchodů rozhodně není konečný:
• Levné knihy – mívají velmi zajímavé knížky, i naučné encyklopedie, různé doplňovačky a
křížovky pro děti, zajímavý kancelářský sortiment, samolepky, různé velmi zajímavé
blbůstky (které děti obvykle zbožňují), levnější hračky,....
• Hračkářství – Nejlépe velmi obyčejné
• Papírnictví – Skoro každé papírnictví, ale musíte většinou vědět přesně co konkrétního
chcete. Některá papírnictví mají i sekci (pultík, regál) s „hračkami“.
• Potraviny, nejbližší samoobsluha, smíšené zboží – Ano, taková čokoláda, nebo i třeba
dárkové taštičky lze sehnat v nejbližší „sámošce“.
• Ebay a Aliexpress – Pozor! Jsou tam dodací doby třeba i měsíc, takže nic na poslední chvíli.
Také kvalita nemusí vždy odpovídat našim představám.
• Pouťové stánky, vánoční a velikonoční trhy, jarmark – Zde seženete většinou zboží, které
jinde neseženete. Jedinou nevýhodou bývá jejich sezónnost.
• Tržnice – Je jedním z nepsaných pravidel, že když něco nemůžete sehnat v normálním
obchodě, lze to obvykle bez problémů najít v tržnici.
Úmyslně zde neuvádím žádné české online obchody. V nich lze sice mnohé zboží sehnat za pěknou
cenu, ale je nutné počítat i s cenou za dopravu. Ta mnohdy převyšuje cenu samotného dárku.
Tip 7: Vylepšení dárků:
Dárky malé finanční hodnoty lze vylepšit jejich doplněním například o přáníčko (třeba i vlastnoručně
vyrobené), o čokoládu (tou se většinou nikdy nic nezkazí), o mix oříšků nebo jinou „ňamku“, nebo o
co nejhezčí a nejoriginálnější zabalení (obal prodává). Také si uvědomte, že dárek se nám může zdát
„malý“ protože víme, kolik peněz stál. Obdarovanému naopak může připadat senzační.
Psychologicky nejlepší atributy, na které lidi podvědomě reagují jsou:
• Velikost – čím větší je dárek, tím lepší
• Barevnost – Ta se s věkem mění. Zejména u holčiček. Oblíbenou růžovou může během pár
měsíců vystřídat tyrkysová. Většině se vždy líbí harmonie barev – tj. duha nebo odstínově
laděné barvy.*
• Počet částí dárku – Pocit, že toho je víc. Také větší zvědavost a nutnost si to sám složit
dodají na hodnotě.
• Lesk a třpyt – třpytivé, zlaté, stříbrné, lesklé... Vzbuzují pocit určitého luxusu
• Něco navíc – Když už si myslí, že dostal vše, tak dodat ještě nějakou maličkost.
• Nezvyklost a originalita – To, co nikdo další nemá. To, co ještě nikdy neviděl.
• Zajímavost dárku – liší se dle věkové kategorie – viz další ebook. (bude doplněno později –
je rozpracovaný)
• Obtížnost získání - exklusivita - něco, co ostatní nemají, nebo je obtížné to sehnat, něco o co
se musí sám nějak přičinit (například si to složit, najít, získat důvtipem, atd...)
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Dárky malé objemem lze také snadno vylepšit.
• Můžeme je zabalit do celofánu. Ozdobit mašlí a pak teprve dát do papírové taštičky. Tím je
sice zabalíme dvakrát, ale najednou budou vypadat větší.
• Mašle a stuhy rovněž dodají na objemu. Navíc jsou většinou leské, což je další plus.
• Čím je dárek krásněji zabalen, tím lépe. Originální zabalení v nějakém nezvyklém stylu také
dodá na kráse. Pokud balíme klasicky do papíru, lze celý balíček udělat jako květinu, hlavu
zvířete, nebo jinak netradičně. Pak vůbec nevadí, když je dárek menší.
▪ Pěkná krabička může také pomoci. Lze ji ručně ozdobit, vyrobit. Krabička bude zhruba
dvakrát větší než dárek. Přidejte dovnitř trochu vaty nebo papírové drtě, aby dárek zbytečně
nechrastil. Tím jej opticky zvětšíme a zároveň mu dodáme větší hodnotu a jistou originalitu.
Tip 8: Dárky, které lze opakovat
Některé dárky můžete dávat opakovaně a nikdy nezklamou. Nevadí, když je dostanete vícekrát, nebo několik
let po sobě. Takové dárky jsou ideální, pokud opravdu nevíte co.
• Vše, co se celkem rychle jí, nebo jinak spotřebuje – tj. čokoláda, bonbony, oříšky, lízátka, svítící
náramky, balonky, sliz, bublifuk, tetování, zažehlovací korálky ....
• Vše, z čeho vzniká sbírka nebo jsou „příběhové hračky“ – např. Angličáci, plastová zvířátka, figurky
(pokud jsou vždy různé), možná i panenky, petshopáci,....
• Vše, co je rozšířením – šatičky na panenky, díly do stavebnice, další miniatury do obchůdku,...
Tip 9 (bonus pro rodiče): Nechte Vaše dítě si samo dárek sehnat a zaplatit.
Pokud je Vaše dítě starší, je kupování dárků pro kamarády a i jejich shánění vhodným projektem pro
děti. Nechte je, ať to dělají sami. Jen je nechte. Ať si to vyzkouší, ať třeba i dělají chyby, ať narazí
na překážky a naučí se je překonat. Nic lepšího pro ně jako rodiče udělat nemůžete.
• Procvičí si svoji fantazii, neboť musí něco vymyslet, je to na nich.
• Sami si vyzkouší nakupování, případně hledání určité věci v obchodech – a není to jen
svačina ve školním bufetu. To se mu v životě určitě bude hodit.
• Může vhodně utratit své kapesné. Učí se tak hospodařit, znát hodnotu věcí a své limity.
Zároveň se učí i myslet na druhé. Mnohdy mají děti nereálné představy a teprve tím, že musí
sami dárek zaplatit, získají určitou perspektivu.
• Naučí se pracovat s časem – začít se sháněním dárku, malováním přáníčka včas
Závěrem:
Byl Vám tento dokument něčím užitečný? Líbily se Vám předložené nápady? Potřebujete něco podobného
třeba i k jiným tématům?
Do budoucna připravuji ještě další podobné návody a rady,.... Některé mám již rozpracované, jiné jsou zatím
ještě v nedohlednu. Napište mi. Je jen na Vás, jaká témata zpracuji nejdříve.

Děkuji.
Email: JanaSloupova@KouzelnickaOslava.cz
Web: www.KouzelnickaOslava.cz
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