
Výroba dreveného gombíka 

Pomôcky:  

 Konár z liesky (asi 2,8 cm široký) 

 Pílka (najlepšie na železo) 

 Pilník, šmirgle  

 Vypaľovačka alebo drôt 

Postup: 
 

1. Na výrobu gombíka budeme potrebovať okrúhle drevo, ktoré si môžeme 

zaobstarať celkom jednoducho. Stačí, keď si počas prechádzky prírodou 

budeme všímať stromy. Na náš gombík je vhodná napríklad lieska. Rastie 

hojne, pri potokoch, na okrajoch lesov, okolo ciest a odpílením jedného 

konára nespravíte veľkú škodu.  

 
2. Vyberieme si jeden rovný konár o priemere asi 2,8 cm. 

 

 

 

  



3. K prírode sa správame ohľaduplne ako správni skauti a dávame pozor, aby 

sme strom zbytočne nepoškodili. 

 
 

4. Postačí nám asi dvadsaťcentimetrová časť. Zo zvyšku môžeme vyrobiť 

napríklad ražeň. Drevo si môžeme nechať doma niekoľko dní usušiť. 

 

5. Narežeme si niekoľko 

krúžkov (gombík bude len 

jeden, ale bude treba aj 

niekoľko skúšobných) 

širokých asi 0,6 cm. 

Odporúčam vám použiť 

pílku na železo, je 

jemnejšia. Ak použijete 

pílku na drevo, len treba 

odpíliť širší krúžok 

a brúsiť bude treba 

o niečo dlhšie.  

 

 

 



6. Na obrúsenie použijeme pilník a brúsny papier (šmirgeľ). Kôru z boku 

opatrne ošúpeme. 

 

7. Šmirgľujeme stále jemnejším šmirgľom, až kým nebude krúžok úplne 

hladký a bude na ňom vidieť kresbu dreva (ja som napr. použila šmirgle č. 

80, 100, 150, 180, 240. 320). 

 

 

  



8. Opatrne zbrúsime hrany, aby mal gombík pekný oblý tvar. 
 

 
 

 
 

 



9. Keď máme gombík vyhladený, zostáva urobiť dierky. Tie budeme 

vypaľovať (nielenže to krajšie vyzerá, ale ani nehrozí, že by sa gombík 

vŕtaním rozpadol). Ak nemáte vypaľovačku, stačí, ak strčíte kúsok 

pevného drôtu do stredu dreva, ktoré vám zostalo.  

 
 

10. Narysujeme si priamku cez stred gombíka a na ňu urobíme kolmicu. Asi 0,5 

cm od stredu krúžku urobíme na priamkach značky. 
 

 
 

11. Na plynovom sporáku nahrejeme dočervena drôt a vypálime štyri dierky. 

Drôt môžeme nahrievať aj na sviečke, ale trvá to oveľa dlhšie a nie každá 

sviečka je na to vhodná.  

Predtým, ako vypálite dierky do vášho gombíka, určite si to najprv 

nacvičte na niekoľkých skúšobných gombíkoch.  



  

12.  Po vypálení dierok môžu na gombíku zostať šmuhy, preto môžete povrch 

gombíka ešte trochu prebrúsiť jemným šmirgľom.  

 

Nech sa Vám pri výrobe darí.  

 

  



HOTOVÝ GOMÍK 

  

 

Nevadí, ak váš gombík nebude vyzerať presne ako ten v návode, každého 

gombík bude trochu iný, originálny. 

Nezabudnite svoj výtvor odfotiť a poslať svojej radkyni/radcovi.  


