
Kaplička v obci Polnička 

       

 

Vytvarujte okna 1 a vlepte je do stěn 2 a 3. Přilepte ozdoby 4. Vytvarujte okno 5 a vlepte do skruženého dílu 6. 

Přilepte ozdobu 7. Na podlahu 8 přilepte díl 6, dvě žebra 9, jedno žebro 10, boční díly 2 a 3 a uzavřete dílem 

11. 

Vytvarujte dveře 12, vlep do dílu 13 a celek do věže 15. Vytvarujte 6 oken 14 a vlepte také do věže 15. Věž 15 

slepte dokola a přilepte na podlahu 16. Vlepte věž 15 do dílu 11 a věž uzavřete stropem 17. 

 Přilepte strop 18 (dle potřeby možno nejdříve vlepit strop 8). Vytvarujte střechu 19, vlepte čelo 20 (pozor na 

odsazení) a žebro 21. Vytvarujte díl 22 a nalepte ho na věžičku. Nalepte střechu 19 na strop 18 a na pomocný 

díl 22. Vytvarujte stříšku 23 a slepte ji s dílem 24. Celek přilepte ke stropu 18 a k čelu 20. 

Vytvarujte čtyři díly 25, přilepte k dílu 26, slepte k sobě a uzavřete dílem 27. Celek přilepte na strop 17. 

Vytvarujte a uzavřete díl 28, vlepte do něj dno a strop 29 a celek nalepte na díl 26. 

Vytvarujte díly 30, přilepte k 31, slepte dohromady a uzavřete dílem 32. Celek přilepte na díl 28. Vytvarujte díl 

33 a přilepte na věž.  

Nyní se budeme věnovat „ozdůbkám“. Vytvarujte obklady 34, 35 a 36 a oblepte je dokola. Díl 34 nalepte při 

pohledu zepředu vpravo, díl 35 vlevo a díl 36 dozadu. Rozřežte díly 37 na pásky a nalepte na hrany kapličky 

(dodržujte rovnoměrné rozestupy cca 0,5 – 1 mm). Nalepte díly 38 (pod střechu) okolo věžičky. Vlepte 

parapety 39 do bočních oken, 40 do zadního a šest parapetů 41 do věžičky. 

Skružte díl 42 a vlepte do dílu 43. Slepte díly 44 a 45 a nasaďte na 42. Celek přilepte na střechu věžičky 31. 

Skružte díl 46, přilepte 47 a celek nasaďte na 42 (lze nahradit vlepením obarveného párátka). 

Celou kapličku přilepte na podstavec 48. 

Hotovo, gratuluji!!! 
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