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NÁVOD NA VÝROBU DÝHOVANÉHO DIÁŘE  

 

Doporučeno pro: 2. stupeň ZŠ 

Využití: dýhovaný výrobek lze použít jako 
skutečný diář, adresář, deníček…  

Co potřebujeme: čtyři druhy dýhovaných 
plátů, ideálně v kontrastních odstínech 

 

 

1. 

 
 

 

 

K výrobě diáře budeme potřebovat 
čtyři druhy dýhy v kontrastních 
odstínech, několik listů papíru A4, 
nůžky, lepidlo, provázek, fixu  
a děrovačku.  

2. 

 

 

Nejdříve si vyrobíme vnitřní listy 
diáře. Papíry A4 rozstřihneme na 
formát A5. (to znamená, že list A4 
rozstřihneme na dvě půlky a každou 
tuto část ještě jednou rozpůlíme) 

3. 

 

 

Listy diáře ve formátu A5. 
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4. 

 

 

Nyní si připravíme desky diáře. Na 
větší plát dýhy si obkreslíme list 
formátu A5, a to hned dvakrát 
vedle sebe. 

5. 

 

 

Obkreslení druhého listu A5 na 
dýhovaný materiál. 

6. 

 

 

Oba pláty vystřihneme nůžkami.  

7. 

 

 

 

Přední a zadní strana diáře.  
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8. 

 

 

Ze zbývajících tří dýhovaných plátů 
si vystřiháme malé obdélníčky. 
Vezmeme si černý fix a na jednotlivé 
obdélníky napíše tiskacími písmeny 
slovo DIÁŘ. Jeden obdélník – jedno 
písmeno.  

 

 

9. 

 

 

 

Obdélníky s písmeny následně 
nalepíme ve svislém směru pod sebe 
tak, abychom vytvořili souvislý 
nadpis DIÁŘ.  

10. 

 

 

V dalším kroku si připravíme vnitřní 
listy diáře. Nastříhané čisté listy 
formátu A5 si pečlivě srovnáme a za 
pomocí děrovačky uděláme na 
středu levého hřbetu listů dva 
otvory.   
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11. 

 

 

 

 

Vnitřní listy diáře s proděrovanými 
otvory.  

12. 

 

 

 

Stejný postup zopakujeme také  
u dýhovaných desek diáře. Pláty 
opět za pomoci děrovačky (na 
středu levého hřbetu listů) opatříme 
dvěma otvory.  

13. 

 

Nakonec poskládáme celý diář – 
mezi přední a zadní dýhovanou 
stranu vložíme čisté listy formátu 
A5.  

Dále si vezmeme provázek  
a provlékneme ho děrovačkou 
připraveným dolním otvorem – na 
provázku uděláme dva uzly a na 
konci mašličku. Provázek 
neutahujte příliš na pevno, aby 
šlo diářem pohodlně listovat.  
Postup zopakujte i s horním otvorem  
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14. 

 

 

 

Hotový dýhovaný diář. 

 

 


