
 

Příloha 3 – Varianty jak „budovat dům“ 

1. Stavba domu na papíru 

Na dostatečně velký papír nakreslíme obrys domu s výraznými kamennými základy. Dům na listu formátu A4 

(k vytištění na webu) vystačí pro jednu rodinu (viz ilustrační obrázky). Pro farnost je potřeba větší formát. Do 

připraveného obrysu pak vybarvujeme nebo vlepujeme proužky hnědého papíru, „dřívka od nanuků“ nebo lékařské 

špachtle, které představují trámy. (Můžeme si na ně pro připomenutí napsat to, čemu se od sv. Josefa učíme.) 

O Velikonoční neděli umístíme na dům biblický citát a další prvky (např. obrázek sv. Josefa do štítu, dveře, okno). 

2. Budování dřevěného domu z kolíčků na prádlo 

Obrys domu můžeme snadno vytvořit například z pěti stejně dlouhých pásků tvrdého kartonu. Pro rodinu stačí pásky 

o maximální délce 30 cm. Šířka čtyř proužků bude asi 2,5 cm, základový proužek musí být dostatečně pevný, aby 

se neprohýbal. Ze tří pásků vytvoříme základ a zdi domu, pásky slepíme v rozích lepidlem. Střechu vytvoříme ze 

dvou zbylých pásků, opět vše slepíme k sobě. Aby se nám obrys domu časem nerozpadl, je vhodné místa, kde se 

pásky překrývají, dobře pojistit, například malým kouskem izolepy. Ve špičce střechy uděláme dírku, kterou 

protáhneme provázek pro zavěšení. Pokud obrys domu připravujeme pro větší skupinu lidí, je potřeba místo kartonu 

použít pevnější materiál, zvláště na základový pruh, který nese váhu celého domu, a místa spojů případně 

i sešroubovat. 

 Během doby postní na obrys domu připínáme kolíčky na prádlo – symbolické „trámy“, na kterých může být napsáno, 

jakým vlastnostem se od sv. Josefa chceme učit. O Velikonoční neděli připneme do středu domu pomocí kolíčků 

a provázku vybraný biblický citát na ozdobeném papíru.  
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