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Balenie hranatého darčeka 

Charakteristika: Najbežnejším tovarom, ktorý sa na obchodnej prevádzke balí, je kniha, 

bonboniéra, fľaša destilátu alebo vína. Tento spôsob balenia patrí medzi základné spôsoby 

balenia bonboniér a hranatých darčekov. 

 

Pracovný postup balenia hranatého darčeka 

 

Materiálne zabezpečenie: 

 

Pomôcky: nožnice, pravítko, ceruzka, lepiace materiály /obojstranná 

lepiaca páska, priehľadná lepiaca páska/  

Materiál:        darčekový papier, tenká stužka, ozdobná stužka 

 

Obr. 1 Materiál a pomôcky /vlastný zdroj/ 



1. krok  

Darček obrátime vrchnou stranou  nadol a položíme na papier. Dĺžku papiera 

odstrihneme o pár centimetrov viac, ako je obvod darčeka, a šírku tak, aby papier po 

bokoch dosahoval cez polovicu strany darčeka. 

         

           Obr. 2 Meranie a strihanie papiera  /vlastný  zdroj/  

 

2. krok  

Darček po obvode zabalíme a zlepíme lepenkou. 

 

           Obr. 3 Balenie darčeka po obvode  /vlastný  zdroj/  



3. krok  

Najprv prehneme hornú časť papiera smerom dolu a v rohoch uhladíme. Potom postupne 

preložíme jednu a druhú stranu. 

    

Obr. 4 Balenie darčeka /vlastný  zdroj/  

                                                                                  

4. krok  

Spodnú časť zdvihneme nahor a prilepíme lepenkou. Rovnakým spôsobom poskladáme  

druhú stranu a nakoniec darček otočíme zlepovanou stranou nadol. 

     

Obr. 5 Balenie darčeka /vlastný  zdroj/  



5. krok 

Zabalený darček dozdobíme ozdobnou stužkou. 

  

Obr. 6 Zdobenie darčeka ozdobnou stužkou /vlastný  zdroj/  

Balenie fľaše s vejárikovou ozdobou 

Charakteristika: Tento spôsob balenia patrí medzi netradičné spôsoby, kde si k zabalenej 

fľaši vyrobíme vejárik. 

 
 

Pracovný postup balenia fľaše s vejárikovou ozdobou 

 

 

Materiálne zabezpečenie: 

 

Pomôcky: nožnice, pravítko, ceruzka, lepiace materiály /obojstranná lepiaca páska, 

priehľadná lepiaca páska, taviaca pištoľ, silikónové tyčinky/ 

Materiál:        darčekový papier, tenká stužka, ozdobná mašľa, dekoratívne ozdoby 

 
Obr. 1 Materiál a pomôcky /vlastný zdroj/ 

 



1. krok  

Fľašu zabalíme listovým spôsobom. 

 
Obr. 2  Balenie fľaše  /vlastný  zdroj/  

 

2. krok  

Z papiera vystrihneme tri rovnoramenné trojuholníky a od špičky naskladáme vejárik. 

                        

Obr. 3 Vystrihnutie a skladanie vejárikov  /vlastný  zdroj/  

 



3. krok  

Dlhšiu stranu vejárika preložíme na polovicu a strany zdvihneme k sebe, v prostriedku 

vejárik zviažeme, takto zhotovené tri vejáriky pripevníme k sebe tenkou stužkou. 

 

 Obr. 4 Vyrábanie a spojenie  vejárikov  /vlastný  zdroj/  

 

 

4. krok  

Pomocou lepiacej pištole zhotovenú dekoráciu prilepíme na hrdlo zabalenej fľaše. 

 

 

   Obr. 5 Lepenie zhotovenej dekorácie/vlastný zdroj/ 

 



5. krok  

Do stredu pridáme stuhu, na ktorú prilepíme malú dekoráciu. Vzniknutú ozdobu je 

možné použiť na akýkoľvek darček. 

 

 

 
Obr. 6 Výsledné balenie fľaše  /vlastný zdroj/ 

 

 

Dodržiavanie BOZP a hygienických predpisov: 

● opatrnosť pri práci s náradím, 

● opatrnosť pri práci s lepiacou pištoľou, 

● hygienické zásady balenia,  

● poriadok na pracovisku. 
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2. Fotografie vytvorené počas odborného výcviku v odbornej učebni.     

  

 


