Metodický list č.1

Výrobek: Závěs z kukuřice

Použitý materiál: Žlutá a barevná kukuřice, světlice barvířská, oves, pšenice, slunečnice, mochyně,
slaměnky, kozí rohy, palice česneku, kolečka sušeného pomeranče, lýko, florex (aranžovací hmota pro
sušené květiny), silnější drátek – na poutko k zavěšení hotového výrobku), barevná stuha nebo lýko,
včelařský drátek, tavná pistole, juta (na začištění drátěného poutka).

Pracovní postup:

1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě
včelařským drátkem.

2) V místě úvazku nalepíme pomocí tavné pistole kousek florexu(asi třikrát dva
centimetry).

3) Do aranžovací hmoty postupně zapichujeme po obvodu oves, pšenici, světlici
barvířskou, plody mochyně, slaměnek a slunečnice.

4) Do středu hotového aranžmá nalepíme usušenou slunečnici. Můžeme
dozdobit kolečky sušeného pomeranče, palicí česneku, kozími rohy.

5) Ze silnějšího drátku vyrobíme poutko, které přilepíme z rubu a začistíme
kouskem juty. Na hotový výrobek nalepíme barevnou stuhu.

6) Hotové výrobky jsme umístili na připravené paravany ve vestibulu školy.

.

Metodický list č.2
Název výrobku: Závěsná kytice na zeď

Materiál: Proso, světlice barvířská, len, oves, sušené slunečnice nebo pivoňky, květenství kukuřice,
lesknice, černucha damašská, žluté slaměnky, slaměnka křídlatá, zlatobýl, bělotrn, plody mochyně,
smil italský, tmavožlutý žebříček, letní statice, bílý a růžový smilek, bér italský, ostrožka, včelařský
drátek, silnější drátek na poutko na zavěšení kytice, papírová stuha, krepový vazačský papír, tavná
pistole.

Postup práce: Všechen rostlinný materiál si rozložíme tak, abychom na něj snadno dosáhli. Proso si
naskládáme na rovné ploše do tvaru vějíře. Přidáme plody mochyně, klasy ovsa, světlice barvířské,
lesknice a lnu. Další vrstvu sušiny o centimetr snížíme. Pokračujeme sušenými slunečnicemi nebo
pivoňkami, květenstvím kukuřice, přidáme zlatobýl, slaměnku křídlatou, bělotrn, smil italský,
tmavožlutý žebříček, ostrožku, bér italský, smilek a žluté slaměnky. Jednotlivé vrstvy sušiny vrstvíme
tak dlouho, dokud se nedostaneme do úrovně překřížení svazků sušiny. Po spotřebování všeho
materiálu místo překřížení stonků převážeme včelařským drátkem. Konce drátku odstřihneme. Z
krepového papíru uvážeme manžetu a převážeme ji papírovou stuhou v místě překřížení stonků.

Konce mašle by měly směřovat směrem ke květům. Tato kytice ve tvaru snopu předvádí stejně krásu
květů jako i stonků
rostlin. Použitá barevná papírová stuha podtrhuje rustikální charakter celého aranžmá, které se
výborně hodí k výzdobě kuchyní zařízených v tomto stylu.

Hotový výrobek :

Metodický list č.3
Název výrobku: Podzimní věnec z dubového listí

Použitý materiál: Slaměný kruh o poloměru 20-25cm, dubové listí, světlice barvířská, oves, pšenice,
červené slaměnky, žlutý smilek, usušené slunečnice, červené a černé jeřabiny, plody mochyně,
lesknice, žaludy, kaštany, šípky, umělé malé dýně, můžeme použít i malé papričky – kozí rohy,

kukuřici, 3-5 proutků vinné révy nebo jiné dřeviny, florex o velikosti 3x2 cm, tavná pistole, včelařský
drátek, asi 5 cm silnějšího drátku na vytvoření poutka pro zavěšení věnce, barevné stuhy nebo lýko.

Postup práce: Dospělí nebo větší děti, které už mají s aranžováním nějaké zkušenosti, mohou při
výrobě tohoto podzimního aranžmá postupovat tak, že tvoří kytičky ze všeho potřebného materiálu.
Postupně skládají do dlaně dubové listí, na to oves, pšenici, světlici barvířskou, červené nebo černé
jeřabiny, červené slaměnky, žlutý smilek, usušené slunečnice a kozí rohy.
Protože my s dětmi v semináři s aranžováním teprve začínáme, zvolila jsem na výrobu
podzimního věnce, který se hodí jako dekorace na stůl nebo na zavěšení na dveře, jednodušší postup.
Nejprve jsme v semináři oplétali věnec dubovým listím. V dalším semináři jsme se věnovali zdobení a
konečné úpravě věnce. Přes celý průměr věnce jsme nalepili
tavnou pistolí proutky z vinné révy nebo jiných dřevin.

Na větvičky jsme tavnou pistolí nalepili florex o průměru 2x3 cm. Do něj jsme

pak postupně po obvodu zapichovali oves, pšenici, červené a černé jeřabiny.

Věnec jsme dále dozdobili světlicí barvířskou, kaštany, šípky, žaludy, malými umělými dýněmi,
usušenými slunečnicemi, lesknicí, plody mochyně, kukuřicí, barevnou stuhou nebo lýkem. Ze
silnějšího drátu jsme vyrobili poutko, které jsme přilepili tavnou pistolí na rubovou stranu věnce.

Metodický list č.4
Výrobek: Dožínkový cop
Použitý materiál: Svazek ovsa, květy kukuřice, proso, světlice barvířská, slunečnice, len, slaměnky,
pšenice, slaměnka křídlatá, plody mochyně, kolečka sušeného pomeranče, malé proutěné košíčky
nebo hliněné květináčky, papírová stuha nebo lýko, silnější drátek na poutko na zavěšení copu,
kousek juty na začištění drátěného poutka, včelařský drát, tavná pistole.

Pracovní postup: Svazek ovsa pevně svážeme včelařským drátkem. Vytvoříme tak základ pro
dožínkový cop. Nejdříve navážeme na oves květy kukuřice. Pak postupně navazujeme kytičky, které
vytvoříme z ovsa, prosa, světlice barvířské, slaměnek, slunečnic, mochyně, lnu a slaměnky křídlaté.
Vždy po třech kytičkách navážeme včelařským drátkem křížem přes sebe svazky pšenice. Kytičky i
pšenici navazujeme tak dlouho, jak dlouhý cop chceme mít. Na hotovou vazbu přilepíme vždy
v místech, kam jsme přivázali svazky pšenice, proutěné košíčky nebo hliněné květináčky. Cop
dozdobíme kolečky sušeného pomeranče (přilepíme tavnou pistolí). Na konec copu přivážeme
papírovou stuhu. Z rubu přilepíme drátěné poutko na zavěšení a začistíme kouskem juty.

Hotový výrobek:

Metodický list č.5
Název výrobku: Adventní věnec

Materiál: Slaměný věnec, včelařský drátek, chvojí – větvičky jedle, zeravu, stříbrného smrku,
zimostrázu, břečťanu, túje a cesmíny (větvičky smrku nejsou vhodné – rychle opadávají, s větvičkami
borovice se špatně pracuje – jsou příliš objemné a píchají ), čtyři svíčky, stuha v barvě svíček, větvičky
z kroucené vrby, vína nebo tyčinky celé skořice, vlašské ořechy, lískové oříšky, kolečka sušeného
pomeranče, jablka, filcové hvězdičky, skleněné kuličky, borové šišky, čtyři hřebíky bez hlaviček, vázací
drát, nůžky, tavná pistole.

Postup práce: Z chvojí si nastříháme větvičky asi pět centimetrů dlouhé. Střídáme postupně všechny
druhy, větvičky skládáme do tvaru vějíře. Včelařským drátkem je přivazujeme na slaměný kruh tak
dlouho, dokud nemáme opletený celý věnec. Kleštěmi uštípneme hlavičky hřebíků. Zapálíme svíčku a
nad plamenem nahřejeme hřebíky v uštípnuté části. Tu pak zasuneme do svíčky. Svíčky zapíchneme
do věnce – všechny čtyři vedle sebe, dvě a dvě proti sobě, do tvaru čtverce. Pak můžeme začít se

zdobením. Podle umístění svíček přilepíme tavnou pistolí na věnec větvičky vrby, vína nebo skořice,
vždy pouze jeden druh těsně vedle sebe. Na tento základ pak postupně přilepíme borové šišky,
sušená kolečka pomeranče a jablka, vlašské a lískové ořechy (pěkně vypadají i burské oříšky), filcové
hvězdičky a skleněné kuličky v barvě svíček. Připravíme si buď čtyři malé mašličky (asi 30cm dlouhé)
ke každé svíčce, nebo jednu velkou mašli (60cm), kterou přilepíme na ozdobu z větviček. Stuhy
můžeme přilepit tavnou pistolí nebo je složíme, v polovině převážeme vázacím drátkem a
zapíchneme do věnce.

Hotový výrobek:

Metodický list č.6
Název výrobku: Keramický kachel – čert

Použitý materiál: Keramická hlína, podložka, váleček, keramické špachtle, miska na vodu, houbička,
nůž, lis na česnek, pravítko, tužka.

Postup práce: Na podložce vyválíme z keramické hlíny plát asi půl centimetru silný. Tužkou nebo
špachtlí si podle pravítka načrtneme libovolně velký obdélník. Ten pak vykrojíme nožem. Zbytek hlíny
znovu prohněteme a použijeme na vytvoření obličeje čerta. Nejprve si z tenkého válečku
vymodelujeme rohy, které přilepíme do horních rohů kachle. Dbáme při tom na to, aby děti kachel i
rohy navlhčily houbičkou. Stejně musí postupovat při lepení všech částí čertova obličeje, jinak by se
přilepované části odlepily. Připevněné rohy můžeme ozdobit špachtlí tak, že po obvodu vytlačíme
drobné zářezy. Pod rohy nalepíme vlasy – kousek hlíny vložíme do lisu na česnek a promáčkneme.
Hliněné provázky můžeme stáčet a vytvářet tak kudrnaté vlasy. Špachtlí naznačíme oči nebo je
můžeme vytvořit z tenkých válečků. Vymodelujeme malou kuličku a přilepíme do oka. Dále
vymodelujeme nos – plastický, z válečku apod. I ten můžeme dozdobit. Z válečků si připravíme i pusu
a do ní z plátu vyřízneme několik zubů. Tím získá čert na strašidelnosti. Místo zubů můžeme čertovi
přilepit do úst dlouhý jazyk. Dozdobit se dají i tváře – tužkou do nich naděláme vpichy ve tvaru
kolečka, vyválíme plát a formičkou vykrojíme dva stejné tvary, které na tváře přilepíme apod. Kolem
úst vymodelujeme z válečků čertovi vousy. Nakonec v horní části kachle (asi dva centimetry od
okraje) provrtáme tužkou otvor na zavěšení. Hotové kachle necháme alespoň týden vyschnout, pak je
přežahneme v peci, nabarvíme, naglazujeme a poté vypálíme.

Hotový výrobek:

Metodický list č.7
Tematický celek: Advent
Název výrobku: Anděl

Použitý materiál: Pracovní deska, keramická hlína, nůž, špachtle, lis na česnek, barevné glazury.

Postup práce: Na pracovní desce důkladně prohněteme keramickou hlínu. Rozdělíme si ji na dvě
poloviny. Z jedné vymodelujeme anděla, z druhé čerta. Z válečku asi pět centimetrů širokého a deset
centimetrů dlouhého uděláme tělo anděla tak, že nahoře váleček zakulatíme – vznikne nám hlava

anděla, a zbytek válečku vymodelujeme do tvaru sukýnky. Připravíme si tři malé kuličky. Ze dvou
uděláme oči a z té třetí nos. Přilepíme je na hlavu anděla. Kuličky, ze kterých jsme udělali oči,
můžeme ještě propíchnout ostrým koncem špachtle nebo obyčejnou tužkou – jako panenky. Pusu
připravíme z úzkého válečku nebo ji můžeme jednoduše vyrýt ostrým předmětem. K puse přilepíme
píšťalku - opět vyrobenou z válečku. Do lisu na česnek vložíme kousek hlíny. Z vymačkaných hliněných
provázků stáčíme malá kolečka a lepíme postupně na temeno hlavy, aby měl anděl pěkné prstýnky.
Zbývají ještě přidělat ruce – z tenkého válečku asi deset centimetrů dlouhého. Váleček necháme
v celku, přilepíme ho nejdříve vzadu za krkem a protáhneme až na břicho. Ruce se budou dotýkat
v místě píšťalky. Na konec vyválíme plát půl centimetru silný. Ostrým nožem si nejdříve naznačíme
křídla ve tvaru motýla, pak je opatrně vyřízneme a přilepíme andělovi na záda. Sukýnku, ruce i křídla
můžeme libovolně nazdobit – vyrýt různé ornamenty, přilepit hvězdičky apod.
Zručnější děti stihnou v jednom semináři vyrobit i postavičku čerta. Postup při vypracování těla je
stejný jako u anděla. Oči uděláme také z kuliček, pusu z válečku a z kousku hlíny vymodelujeme
dlouhý špičatý jazyk, který připevníme na pusu.Vlasy uděláme také z hliněných nudliček. Můžeme
jimi pokrýt i celé tělo, nudličky budou představovat chlupy.

Výroba a hotový výrobek:

Metodický list č.8

Tematická práce: Pohádkové postavy
Název výrobku: Vodník

Pomůcky: Pracovní deska, keramická hlína, špachtle a dlátka, glazury, nůž, tužka.

Postup práce: Na pracovní desce zpracujeme keramickou hlínu. Až je dostatečně prohnětená,
vymodelujeme tělo vodníka – koule nebo váleček. Tělo vydlabeme špachtlí nebo dlátkem.
Kdybychom to neudělali, tělo by nám při vypalování v peci prasklo. Ze zbývající části hlíny vyválíme
plát asi půl centimetru silný. Opačným koncem dlátka si nejdříve naznačíme kolečko, které pak
vyřízneme ostrým nožem a začistíme jím spodek vydlabané koule. Postupujeme tak, že spodek koule

navlhčíme vodou a kolečko k němu přilepíme. Prsty opatrně hlínu začistíme. Dále si na vyváleném
plátu naznačíme čtyřprsté nohy a tříprsté ruce. Vyřízneme je, do konečků prstů otiskneme tužku a
ruce i nohy přilepíme stejným způsobem jako kolečko k tělu vodníka. Vymodelujeme úzký váleček asi
tři centimetry dlouhý. Ohneme ho a přilepíme v místě uší. Připravíme si dvě větší a dvě menší kuličky.
Nejdříve přilepíme větší. Uděláme do ní důlek a do něj připevníme menší kuličku. Máme hotové oči.
Dále vyřízneme nos ve tvaru kapky. Z válečku asi čtyři centimetry dlouhého uděláme pusu. Váleček
přilepíme a dlátkem v něm vyhloubíme prohlubeň. Do ní pak vsadíme fajfku. Nakonec vyrobíme
vodníkovi pokrývku hlavy – klobouk. Z plátu vyřízneme kolečko. Okraje mírně zvlníme. Na kolečko
přilepíme tělo klobouku – úzký obdélník spojíme dohromady a přilepíme ke krempě. Váleček
začistíme kolečkem. Z velmi tenkého válečku uvážeme kolem klobouku mašličku. Aby dobře na
klobouku držela, můžeme ji připevnit malou kuličkou, kterou přitiskneme doprostřed mašle.
Podobným způsobem můžeme vyrobit i jiné pohádkové postavičky.

Hotový výrobek:

Metodický list č.9

Výrobek: Pavouk

Použitý materiál: podložka, tužka, nůžky, šlikr, jehla, keramická hlína, engoby, glazura, štětec,
nádoba na vodu, houbička.

Pracovní postup: Na podložce vyválíme čtyři silnější šňůrky, které zarovnáme do stejné délky. Šňůrky
přiložíme k sobě, uprostřed hodně přimáčkneme a prsty uhladíme plošku. Z většího a menšího
kousku hlíny vymodelujeme dvě kuličky. Z menší vyrobíme kapku. Natřeme ji šlikrem a přilepíme na
plošku. Z větší kuličky vytáhneme prsty špičku zadečku. Hotový zadeček přilepíme šlikrem hned za
hlavičku. Nožky rozhrneme do vějířku. Začneme postupně zvedat jednu nožku za druhou a tlačit
k zadečku. Konce nožek ohneme zpět na podložku a lehce přimáčkneme. Tužkou vyznačíme oči a
nůžkami prostřihneme pusu. Na zadeček můžeme pavoukovi vyrobit misku s víčkem a budeme mít
pavoučí schovávačku. Pavoukovi sluší i klobouček a malý nos. Hotový výrobek necháme na tvrdé
podložce týden zaschnout a poté provedeme první výpal. Pak můžeme pavouka natřít engobami
nebo namočit v glazuře( vhodnější je matná ). Provedeme druhý výpal.

Hotový výrobek:

Metodický list č.10

Výrobek: Nádoby s kočkami

Použitý materiál: šamotová hlína, plastová miska, igelit, váleček, špachtle, špejle, engoby, oxidy
kovů, houbička, štětec, šlikr.

Pracovní postup: 1. Základ kočičí nádoby tvoří miska. Vyválíme si plát asi 1cm široký. Plastovou misku
vyložíme igelitem a plát do ní vytvarujeme. Okraj seřízneme zároveň s formou.
2. Misku vyjmeme z formy. Vymodelujeme čtyři nohy a hlavu z koule. Plochy spojů naškrábeme
nožíkem, potřeme šlikrem a pevně přitiskneme. Vymodelujeme a přilepíme ocas.
3. Hotový výrobek necháme na rovné podložce alespoň týden vyschnout.
4. Misky přežahneme, nabarvíme engobami, oxidy kovů a vypálíme.

Hotový výrobek:

Metodický list č.11

Tematická práce: Využití sádrových forem v keramice
Název výrobku: Slunce, měsíc

Pomůcky: Sádrová forma – slunce, měsíc, keramická hlína, podložka, plastová miska na vodu,
houbička, špachtle, dlátka, váleček, nůž.
Postup práce: Z keramické hlíny si vyválíme plát asi centimetr silný. Vložíme jej do keramické formy.
Přebytečnou hlínu odkrojíme nožem. Vnitřek výrobku vydlabeme, aby nebyl příliš silný a v peci
nepraskl. Uhladíme houbičkou a opatrně vyklopíme z formy. Výrobek uhladíme houbičkou i z lícové
strany. Špachtlí nebo dlátkem sluníčko dozdobíme – zvýrazníme oči, ústa, naznačíme tváře apod.
Jedna skupina dětí pracuje s formou sluníčka, druhá s formou měsíce. Po dokončení práce si skupiny
formy vymění. Hotové výrobky necháme asi týden zaschnout a poté přežahneme v peci. V dalším
semináři výrobky nabarvíme, naglazujeme a opět vypálíme.

Fotodokumentace:

Metodický list č.12
Tematický celek: Velikonoce
Název výrobku: Velikonoční vajíčko

Pomůcky: Podložka, šablona – vajíčko, keramická hlína, váleček, vykrajovátka s velikonočními motivy,
špejle nebo špachtle, jehla nebo špendlík, šlikr, nůž.

Postup práce: Vyválíme plát asi půl centimetru silný a podle šablony obkrojíme vejce jehlou,
špendlíkem nebo nožem. Vajíčko uhladíme houbičkou a okraje ozdobíme prstem ruky.
Vykrajovátkem vytiskneme ze zbytku plátu několik figurek – kuřátka, zajíčky, slepičku a kohoutka,
králíčky, ovečky s beránkem apod. Vykrojit můžeme i jarní květiny – tulipány, sněženky apod. Šlikrem
přilepíme jednotlivé motivy na vejce tak, aby vytvořily jarní krajinku. Jehlou, špejlí nebo špendlíkem
můžeme dotvořit obrázek – nakreslíme sluníčko, ptáčky, obláčky. Zručnější děti mohou tyto motivy
vykrojit z plátu a na vajíčko nalepit šlikrem. Ze šlikru vytvoříme i trávu pod figurkami. Na podložce
vymodelujeme tenkou šňůrku, ze které uděláme rákosí. Nakonec vypíchneme otvor na pověšení.
Otvory můžeme vypíchnout i v dolní části kraslice a po vypálení do nich navlečeme barevnou stužku.
Vajíčko necháme zaschnout, přežahneme, nabarvíme, naglazujeme a znovu vypálíme.

Fotodokumentace:

Metodický list č. 13
Tematický celek: Velikonoce
Název výrobku: Jarní dekorace
Pomůcky: Proutěný košík nebo jakákoliv keramická miska, oasis – aranžovací hmota na živé
květiny, tavná pistole, silikonové tyčinky, mech, vrbové proutky, jarní květiny – narcisy,
tulipány, modřenec, větvičky buxusu, břečťanu, velikonoční zvířátka – zajíčci, kuřátka,
slepičky…, barevná vajíčka, barevné stuhy, lýko.
Postup práce: Do připravené nádoby vložíme oasis namočený ve vodě a přilepíme ho na
čtyřech místech silikonem. Povrch zakryjeme mechem. Připravíme si vrbové proutky.
Zapichujeme buď tři a tři ke kraji nádoby a uprostřed je svážeme lýkem, nebo do středu
květináče zapíchneme nejdelší proutek a směrem k okraji nádoby proutky zkracujeme.
K proutkům navážeme opět lýkem větvičky břečťanu. Pak už můžeme aranžovat květiny.

Začínáme od nejvyšších. K vrbovým proutkům zapíchneme nejdříve tulipány, mezi ně
vložíme větvičky buxusu, pokračujeme květy narcisů a modřence. Květiny střídáme tak
dlouho, dokud není celá plocha nádoby zakrytá. Vazbu dozdobíme velikonočními zvířátky a
kraslicemi. Nakonec zapíchneme do hotového aranžmá stuhu v barvě květin.
Fotodokumentace:

Jarní dekorace byly součástí výstavy, která se uskutečnila v dubnu 2010 ve vestibulu Základní
školy v Kravsku.

Fotodokumentace:

Metodický list č. 14
Název výrobku: Domeček – kachel
Pomůcky: Podložka, keramická hlína, špachtle a dlátka různých velikostí a
tvarů, šlikr, nůž, šablona.
Postup práce: Na pracovní podložce vyválíme z keramické hlíny plát asi 0,5
cm silný. Podle šablony nebo podle vlastní fantazie vyřízneme z plátu domeček.
Podle vlastní fantazie ho můžeme nazdobit – tašky, komín, okenice, truhlíky pod
okny, cihlový sokl apod. Vyřízneme okna – do vytvořených otvorů můžeme
vkládat fotografie blízkých (rodiče, kamarádi, sourozenci …). Aby domeček
stál, prořízneme dveře a levé i pravé křídlo dveří vytočíme ven nebo dovnitř
(stojánek). Chceme-li domeček pověsit na zeď, vypíchneme otvor na zavěšení.
Fotodokumentace:

Metodický list č. 15

Tematický celek: Nádoby
Název výrobku: Košíček s uchem
Pomůcky: Pracovní deska, keramická hlína, miska na vodu, houbička, dlátka,
špachtle, vykrajována, jehla atd. – na zdobení košíčku.
Postup práce: K vytvoření košíčku s uchem použijeme techniku vymačkávání
z hroudy. Na pracovní desku si nachystáme dostatečně velký kus keramické
hlíny – podle toho, jak velký košíček chceme mít. Hlínu prohněteme a
vytvarujeme do koule. Prsty protlačíme do koule otvor, který pak stejnoměrně
roztahujeme směrem dolů i do stran tak dlouho, dokud nádoba není ze všech
stran stejně silná a nemá požadovaný tvar. Náš košíček měl tvar obráceného
zvonu. Okraj nádoby jsme opatrně otočili směrem ven. Pak jsme jej, opět pouze
prsty, zvlnili. Ze třech úzkých válečků jsme smotali ouško a šlikrem přilepili
k nádobě. Protože bylo ouško dosti vysoké a těžké, museli jsme je podložit
podpěrkou – např. sklenicí. Na vnější stranu košíčku můžeme nakreslit
ornamenty, vykrajovátky otisknout různé vzory nebo povrch nechat hladký.
Hotový výrobek jsme nechali vyschnout, vypálili v peci, nabarvili a naglazovali
a znovu vypálili.
Fotodokumentace:

Metodický list č. 16
Tematický celek: Nádoby
Název výrobku: Konvička na smetanu
Pomůcky: Pracovní deska, miska na vodu, houbička, nůž, vykrajovátka,
modelovací špachtle.
Pracovní postup: Z asi 7 mm silného hliněného plátu vykrojíme kolečko o
průměru 8 cm. Technikou modelování z válečků vypracujeme až do výšky 12
cm baňatou nádobku. Průměr horní části je 7 cm. Poté vytvarujeme výlevku tak,
že několika tahy vlhkým prstem vytáhneme hlínu horního okraje směrem ven.
Konec zatlačíme v malém oblouku dolů. Zabráníme tak tomu, aby konvička při
používání kapala. Nakonec vyrobíme ouško. Vyválíme hliněný váleček, na
jednom konci ho necháme silnější. Na silnějším konci vytvoříme květ –
vymodelujeme pět okvětních lístků a ponecháme střed. Květ pomocí ploché
modelovací špachtle pěkně dotvarujeme. Do jeho středu uděláme špičatou
modelovací špachtlí několik dírek. Květ přilepíme na konvičku jako ucho. Pak
vytvarujeme malý lísteček, špičatou modelovací špachtlí narýhujeme žilkování a
připevníme ho na rukojeť. Po přežahu nastříkáme konvičku modrou glazurou.
Použijeme na to starý zubní kartáček. Celou konvičku potřeme bezbarvou
glazurou, štětcem barevně namalujeme květ a znovu vypálíme.
Fotodokumentace:

Metodický list č. 17
Tematický celek: Nádoby
Název výrobku: Cukřenka a talířek na čajové sáčky
Pomůcky: Pracovní deska, světlá keramická hlína, modelovací špachtle, modrá
a bezbarvá glazura.
Postup práce – Cukřenka: Ze 7 mm silného hliněného plátu vykrojíme jako
dno kolečko o průměru 8 cm. Dále pracujeme technikou modelování z válečků,
až baňatá nádobka dosáhne výšky 10,5 cm. Vnitřní průměr horní části by měl

činit 6,4 cm. Ze zavadlého hliněného plátu vykrojíme kolečko o průměru 7,5
cm. Na ně kousek od okraje směrem dovnitř položíme hliněný váleček, dobře ho
rozetřeme a směrem nahoru ztenčíme. Odstup od kraje by teď měl činit 9 mm.
Jako vnitřek květu vymodelujeme vajíčko. Vytvarujeme osm různě velkých
kosočtverců a rozmístíme je kolem vajíčka. Listy ohneme do pěkného květu a
uvnitř vypíchneme modelovací špachtlí několik malých dírek. Hotový květ
šlikrem přilepíme na víčko jako úchytku. Dózu po přežahu nastříkáme zubním
kartáčkem modrou glazurou, přetřeme bezbarvou glazurou a opět vypálíme.
Talířek na čajové sáčky: Technikou vymačkávání z hroudy vytvarujeme
malou mističku tak, aby se okraj směrem ven trochu rozšiřoval. Nožem
vyřízneme na okraji osm vedle sebe ležících trojúhelníků a prsty je vyhladíme.
Modelovací špachtlí vytlačíme střed květu a na obou stranách vyryjeme okvětní
lístky. Talířek na čajové sáčky po přežahu nastříkáme modrou glazurou
(kartáčkem), vnitřek květu namalujeme štětcem žlutě, celý výrobek přetřeme
bezbarvou glazurou a znovu vypálíme.
Fotodokumentace:

Metodický list č. 18

Tematický celek: Nádoby
Název výrobku: Květináč
Pomůcky: Pracovní deska, červená keramická hlína, váleček, čerstvé květiny, listy, větvičky,
miska na vodu, houbička.
Pracovní postup: Květináč vyrobíme technikou modelování z plátů. Na připravené pracovní
desce vyválíme z červené keramické hlíny plát asi 5mm silný. Z něho vyřízneme obdélník 20
cm široký a 46 cm dlouhý. Necháme jej lehce zaschnout. Potom na něj položíme květy, listy,
větvičky a válečkem je do hlíny opatrně zatlačíme. Z takto připraveného obdélníku vyrobíme
asi 14 cm vysokou rouru. Přečnívající okraje neodřezáváme, ale dekorativně ohneme. Horní
okraj květináče na několika různých místech natrhneme a konce ohneme dolů. Hotovou
nádobu ozdobíme hlemýždími ulitami různých velikostí. Pro jejich výrobu si připravíme
válečky, které smotáme do tvaru šnečí ulity. Na jedné straně se sbíhají do špičky. Rolujeme je
od tlustšího konce k nejtenčímu. Květináč usušíme a přežahneme. Po přežahu vymalujeme
pouze otisky květů a listů pestrými akrylovými barvami.

Fotodokumentace:

Metodický list č. 19
Tematický celek: Figurální keramika
Název výrobku: Ježek, želva
Pomůcky: Pracovní deska, světlá keramická hlína, keramické špachtle a dlátka, miska
s vodou, houbička, nůžky, tužka.
Pracovní postup: Ježek (stojánek na tužky)
Z kusu keramické hlíny vyválíme kouli. Na jedné straně vymodelujeme ježčí čumáček, který
ohneme směrem nahoru. Na konec čumáčku připevníme šlikrem malou kuličku. Keramickou
špachtlí prořízneme pod čumáčkem širokou pusu. Tělo ježka opatrně zespodu vydlabeme,
jinak by se výrobek v peci při výpalu roztrhl. Tělo uhladíme houbičkou navlhčenou ve vodě.
Na obličej ježka připevníme oči – dvě malé kuličky, které můžeme ještě propíchnout ostrou
keramickou špachtlí a různě dozdobit (tváře, obočí). Vezmeme obyčejnou tužku a po celém
těle naděláme otvory. Musí být dostatečně hluboké, aby při používání tužky ze stojánku
nevypadávaly. Nakonec vezmeme nůžky a naděláme ježkovi bodliny.
Pracovní postup: Želva
Z kuličky keramické hlíny vymodelujeme malou misku, jejíž okraje zvedneme nahoru. Miska
bude tvořit krunýř želvy. Ten můžeme různě nazdobit – kosočtverci, šestiúhelníky apod.
Připravíme si šest válečků. Z toho nejsilnějšího vymodelujeme hlavu želvy a opatrně ji
šlikrem přilepíme pod krunýř. Stejným způsobem připevníme nohy a ocásek. Želvička může
sloužit jako těžítko, nebo jako stojánek na tužky, pokud i do krunýře želvy naděláme tužkou
otvory.

Fotodokumentace:

Metodický list č. 20
Název výrobku: Tvorba figurek – kočka, pes
Použitý materiál: Keramická hlína, podložka, lžička, špachtle různých tvarů a velikostí,
dlátka, miska s vodou, houbička.
Postup práce: Připravíme si podložku, na které budeme modelovat, misku s vodou, lžičku,
špachtle různých tvarů a velikostí. Strunou si odkrojíme z keramické hlíny dostatečně velký
kus – podle velikosti figurky. Zvířátka můžeme modelovat dvěma způsoby – z plátů nebo
technikou vymačkávání z hroudy. My jsme zvolili techniku vymačkávání z hroudy.
Z připravené keramické hlíny si děti vymodelovaly širší váleček. V jedné třetině válečku jsme
vymačkali a vymodelovali hlavu zvířete. Pak děti musely lžičkou nebo špachtlemi vydlabat
tělo, aby figurka po vysušení v peci při přežahu nepraskla. Tím se tělo figurky dole roztáhlo
do šířky. Od hlavy dolů jsme uprostřed těla utvořili prohlubeň a vymodelovali nohy. Špachtlí
jsme naznačili drápky. Teď se děti mohly rozhodnout, jestli vytvoří psa nebo kočku.
Z vyváleného plátu jsme vykrojili kočce uši a přilepili šlikrem. Uši psa jsme modelovali
v ruce. Teď už zbývalo jen dokončit obličej zvířátka – oči ze dvou stejných kuliček, nosík
z malého trojúhelníčku. Jehlou jsme domalovali obočí, pusu a vousy. Nakonec jsme přilepili
z tenkého válečku ocásek.

Fotodokumentace:

Metodický list č. 21
Tematický celek: Velikonoce
Název výrobku: Velikonoční beránek
Materiál a pomůcky: podložka, keramická hlína, keramická jehla, špejle, šlikr,
engoby, glazura, štětec
Postup práce: Z koule vytvoříme vymačkáváním hlíny do stran mističku. Misku
obrátíme a jehlou naznačíme spirálky vlny. Po krátkém zavadnutí začistíme.
Z hliněného válečku vymodelujeme hlavu beránka. Šlikrem přilepíme oči – malé
kuličky, které propíchneme špejlí, nos, uši, nohy a zatočené rohy, které
můžeme nazdobit jehlou nebo špejlí. Hlavu přilepíme na tělo. Plochy spoje
předem naškrábeme a potřeme šlikrem. Nakonec přilepíme z kuliček hlíny
kopýtka. Po vysušení výrobky přežahneme, potřeme engobami a natřeme
bezbarvou glazurou. Poté výrobky vypálíme.

Fotodokumentace:

