ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ
Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě,
sádrová forma s logem školy ,transparentní glazura, sklenička na kruhový tvar,
razidlo na otvor pro stužku, houbička na uhlazování
Postup:
1. Z hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm.
2. Rozdělíme ho na několik dílů ( asi 10 x 10 cm) .
3. Jednotlivé díly poskládáme na sádrovou formu s logem školy, několikrát
přejedeme válečkem.
4. Vzniklý reliéf ořízneme za pomocí skleničky a uhladíme houbičkou.
5. Okraje zvlníme - obtiskneme po celém obvodu palec.
6. Do hotové pečetě uděláme otvor na zavěšení.
7. Po přežahu je naglazujeme transparentní glazurou a vypálíme.

Andílci
Potřeby a pomůcky: keramická hlína (R10), šlikr, váleček, houbička, špejle,
řezák, glazura, štětec, šablona, lis na česnek na vlásky,
formičky hvězdiček atd…
Postup:
1. Vyválíme plát silný asi 0,5. Podle šablony vykrojíme z plátu hlíny kruh o
průměru 25 cm. Z poloviny ještě vykrojíme klínek o velikosti asi 30% . Z
jednoho kruhu tak vzniknou dva andílci.
2. Díl stočíme do tvaru kornoutku, slepíme šlikrem. Tak nám vzniknou šatičky
andílka.
3. Z hlíny vytvoříme hlavičku do které uděláme otvor a přilepíme k šatičkám.
Dotvoříme obličej a šlikrem přilepíme vlásky, které jsme udělali z lisu na
česnek.
4. Ze zbytku plátu hlíny vyřízneme dva malé obdélníčky, které stočíme do
ruličky (ruce) a přilepíme šlikrem k tělu andílka.
5. Vykrojíme tvar křídel a opět šlikrem přilepíme na záda andílka.
6. Andílka dozdobíme a přežahneme. Natřeme glazurou a vypálíme.

HODINY

Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona
vybraného tvaru hodin
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
hodinový stroječek
Postup:
1. Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 1cm.
2. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony vybraný tvar hodin.
3. Tvar uhladíme a zahladíme jednotlivé nesrovnalosti .
4. Vyznačíme ciferník.
5. Hodiny otočíme a zeslabíme (za pomocí očka) zadní stranu v místech, kde
bude hodinový strojek.
6. Pomocí jehly dokreslíme detaily, uhladíme výrobek a dáme přežahnout. Po
přežahu nabarvíme, natřeme glazurou a dáme vypálit.
7. Dáme hodinový stroječek a hodiny jsou hotové.

JEŽEK
Potřeby a pomůcky: červená šamotová hlína CAK, váleček,očko,
špejle, řezák, houbička, jehla nebo
nožík, transparentní glazura, štětec, šlikr,
šablona
Postup práce:
1.Z hlíny vytvoříme tvar těla ježka.
2. Očkem vydlabeme tělíčko do tvaru mističky. Stěny necháme asi 1 cm široké.
3.Vytvarujeme čumáček, šlikrem přilepíme oči a hlavičku dle fantazie
dozdobíme.
4.Tělíčko ve tvaru misky uhladíme a začistíme.
5.Vytvoříme krátké nožičky, ocásek
6. Ježečka přežahneme, natřeme transparentní glazurou a vypálíme.

Kachel s motivem kočky
Potřeby a pomůcky: keramická hlína (R10), šlikr, váleček, houbička, špejle,
řezák, glazura, štětec, obrázky koček
Postup:
1. Vyválíme plát silný asi 0,5. Řezákem vyřízneme čtverec nebo obdélník. Tak
získáme podklad pro motiv kočky. Kachel odložíme stranou a vyválíme
nový plát na který nakreslíme tvar kočky.
2. Kočku na kachel nalepíme důkladně šlikrem.Tvary uhladíme a zaoblíme.
3. Pomocí špejlí a různých pomůcek dokončíme kontury na kočce a prorazíme
otvor na pověšení.
4. Po vysušení obrázek nabarvíme barvou, natřeme glazurou a vypálíme.

1.

2.

3.

Kočka
Potřeby a pomůcky: červěná hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová
šablona, barevné glazury, štětec, špejle
Postup:
1. Z červené hlíny vyválíme plát silný asi 0,5-1cm.

2. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony dlouhý, úzký obdélník.
3. Z obou stran obdélník nařízneme jehlou a rozevřeme.
4. Obdélník zahladíme a prohneme do oblouku.
5. Tužkou vytlačíme otvůrek na ocásek.( Ocásek vytvoříme ze šňůrky hlíny a
připevníme).
6. Hlavu si vytvarujeme ze zbylého plátu, dokreslíme oči, vousky, pusu a
přilepíme šlikrem k tělíčku kočky.
7. Tělo kočičky dozdobíme jednoduchými ornamenty, které vyryjeme tenkou
jehlou.
8. Nabarvíme barevnými glazurami a vypálíme.
1.
2.
3.

4.

5.

KOČKA – LAMPIČKA
Potřeby a pomůcky: keramická hlína CAK, šlikr, váleček, houbička, špejle,
řezák, glazura, štětec, šablona ve tvaru trojúhelníku,
drátek nebo barevné lýko
Postup:
7. Vyválíme plát silný asi 0,5. Podle šablony vykrojíme z plátu hlíny
trojúhelník, který z delších stran seřízneme a slepíme šlikrem. Díl stočíme do
tvaru kornoutku. Tak nám vznikne tělo kočičky. Tělo přilepíme ke dnu a
vyřízneme otvor na čajovou svíčku.
2. Z hlíny vytvoříme hlavičku kočky do které uděláme otvor a přilepíme k tělu.
Ze zadní strany hlavy kočičky vyvrtáme díru, aby v pec nepraskla.
Ze zbytku hlíny vyválíme tenký ocásek a přilepíme k tělu kočky.
3. Necháme kočku chvilku zavadnout a tužkou, jehlicí nebo razidlem vytvoříme
do celého těla kočky otvory, kterými bude vycházet světlo ze svíčky.
4. Po přežahu kočičku nabarvíme a naglazujeme.
5. Po vypálení navážeme kočičce na krk mašličku z barevného lýka nebo drátku.

Květináč kočička
Potřeby a pomůcky: keramická hlína červená, šablona na květináč, šablona
hlavy kočičky , váleček, lžička, jehla, šlikr, struna
Postup:
1. Vyválíme plát široký asi 1cm.Vykrojíme obdélník podle šablony a okraje
seřízneme.
2. Připravený obdélník postavíme a stočíme do válce. Dobře spojíme a spoj
uhladíme.
3. Na další připravený plát potřený vodou postavíme válec a obkrojíme
jehlou dno, které uhladíme prstem.
4. Lžičkou vytvarujeme tvar květináče do soudečku.
5. Po jedné straně vyryjeme do květináče čtvercovou mřížku.
6. Ze zbytku plátu, který jsme si připravili na dno, vyřízneme tvar hlavy
kočky.Vytvarujeme ouška a jehlou namalujeme obličej.
7. Ze zbytku hlíny vyválíme ocas, který stočíme do tvaru ucha.
8. Hlavu i ocas šlikrem připevníme ke květináči a dáme přežahnout. Po
vypálení nabarvíme barevnou glazurou a vypálíme.
1.
2.
3.

4.

5.

Létající balón
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,
hrubá textilie, barevné engoby, štětec, šlikr, špejle,
provázek
Postup:
1. Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm. Na hlínu položíme textilii
nebo síť a zaválíme ji do hlíny tak, aby vznikl vzorek sítě.
2. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony tvar balónu. Spodní část
odřízneme, bude tvořit koš (ten připevníme balónu provázky).
3. Koš balónu podélně narýhujeme špejlí.Z kuličky vytvarujeme hlavu
kočky a z válečku tělo. Kočku připevníme šlikrem na koš. Na koši i
balónu uděláme špejlí otvory na provázky.
4. Balón s kočičkou zdobíme barevnými engobami.
5. Na balón můžeme připevnit ještě ptáčky a vlaječky.

Medovníček
Potřeby a pomůcky: keramická hlína světlá, šablona medvěd, váleček, lžička,
šlikr
Postup:
1. Vyválíme plát široký asi 0,5 cm.Vykrojíme obdélník.
2. Obdélník stočíme do válce, dobře spojíme, uhladíme a porýhujeme .
3. Položíme na navlhčený plát, obkrojíme jehlou dno a uhladíme.
4. Lžičkou vytvarujeme soudeček.
5. Na další plát položíme šablonu medvídka a vykrojíme ho.
6. Připravíme si dvě menší a dvě větší kuličky. Přilepíme šlikrem tak, aby
vznikl obličej medvěda (oči a čumák).
7. Medvídkovi uhladíme hrany a spodní část potřeme šlikrem. Figurku
přilepíme k soudku. Poslední kuličku přilepíme jako ocásek.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

MÍSA S MOZAIKOU
Potřeby a pomůcky: červená šamotová hlína CAK, váleček, forma, očko,
špejle, skleněné střípky, řezák, houbička, jehla nebo
nožík, transparentní glazura, štětec, šlikr, noviny
Postup práce:
1. Za častého obracení vyválíme plát široký asi 1 cm. Kruhovou nádobu
vyřízneme podle větší mísy, která bude zároveň sloužit jako forma.
2. Na vyříznutý plát nakreslíme špejlí motiv, který bude vyplněn střípky.
3. Plát vložíme do mísy- formy vystlané novinami a plát vytvarujeme do
požadovaného tvaru.
4. Motiv vydlabeme očkem do hloubky cca 0,4 mm. Mísu uhladíme houbičkou.
Skleněnými střípky vyložíme vydlabaný motiv a dáme přežahnout.
5. Po vychladnutí natřeme transparentní glazurou a vypálíme.

.
MOTÝLEK
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík,
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
drátek
Postup:
1. Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm.
2. Z plátu vyřízneme dle fantazie motýlka.
3. Tvar uhladíme a zahladíme jednotlivé nesrovnalosti.
4. Pomocí jehly dokreslíme detaily motýla.
5. Po přežahu nabarvíme, natřeme glazurou a dáme vypálit.
6. Hotovému motýlku připevníme tykadla z drátku.

OVEČKA
Potřeby a pomůcky: keramická hlína (R10), houbička, špejle,
řezák, engoby, glazura, štětec,
Postup:
Ze světlé hlíny vyválíme větší kouli, kterou na stole vyválíme dohladka.
Kouli stlačíme o stůl a do rovné plochy palcem vytlačíme důlek.
Otáčením palce nebo lžičkou tvar misky rozšiřujeme.
Z menší kuličky vyrobíme váleček ( hlavu). Namočíme ji do šlikru a
přilepíme k tělíčku.
5. Po stranách přilepíme uši, rohy a oči.
6. Ze zbytku hlíny si vyválíme tenké šňůrky, které stočíme a nalepíme po
těle ovečky.
7. Po přežahu nabarvíme, naglazujeme a vypálíme.
1.
2.
3.
4.

Plot na klíče
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle, jehla na
ořezávání špiček plotu
Postup práce:
1.Vyválíme plát široký asi 0,5 cm. Podle šablony vykrojíme obdélník, aby
strany byly rovné.
2. Na obdélník jehlou vyryjeme pláty.
3. Horní polovinu rýh proryjeme až na podložku.Obdélník zvedneme a vytočíme
do oblouku. Jednotlivé plaňky se v horní polovině oddělí. Konce seřízneme
jehlou do špiček.
4.Vyválíme dvě tenčí šňůrky a umístíme je na plotek. Lehce je přejedeme
válečkem, aby se zploštily. Naznačíme místa zatlučených hřebíků.
5.Připravíme si několik slziček a širší stranu zmáčkneme do hranolků. Do otvorů
na plot zasuneme připravené hřeby namočené do šlikru.
6. Vypíchneme dva otvory na pověšení, na plot pověsíme kolo od vozu, starý
květináč atd…
7. Přežahneme, nabarvíme, naglazujeme a vypálíme.
1.

5.

2.

3.

6.

4.

Pokladnička-pytlík
Potřeby a pomůcky: keramická hlína (R10), šlikr, váleček, houbička, špejle,
řezák, glazura, štětec, šablona, pytlovina nebo jiná
vzorovaná látka
Postup:
1. Připravíme si plát asi 0,5 cm široký a jehlou vykrojíme obdélník. Boky
šikmo seřízneme, aby se nám plát lépe spojoval.
2. Obdélník stočíme do válce a spoje uhladíme.
3. Položíme na plát a vykrojíme dno. Dobře uhladíme a začistíme.
4. Boky stlačíme dlaněmi.
5. Na další plát položíme stlačený válec, vykrojíme dno a prstem spoj dobře
uhladíme.
6. Horní část pytlíku lehce stlačíme (upravíme prsty lem).
7. Vyválíme si šňůrku na pytlík a opatrně zavážeme.
8. Ze zbytku plátu vyřízneme menší obdélníčky ( záplaty), které šlikrem
přilepíme na pytlíček a jehlou dozdobíme (vyznačíme záplaty).
9. Po přežahu barvíme a glazujeme. Následně vypálíme.

1.

2.

3.

PŘÍBORNÍK S RATANOVÝM UCHEM
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle, malé
ratanové ucho
Postup práce:
1.Vyválíme plát široký asi 0,5 cm. Podle šablony vykrojíme obdélník a boky
seřízneme.
2. Vytvořený obdélník stočíme do válce a boční spoj dobře uhladíme zvenku i
zevnitř.
3. Ze zbytku hlíny vyválíme další plát – dno. Přiložíme válec a vyřízneme dno
nádoby. Dno přilepíme šlikrem a prstem nebo mokrou houbičkou spoj dobře
zahladíme.
4. Asi centimetr od okraje rydlem vypíchneme dva otvory proti sobě.
5. Zavadlý výrobek uhladíme smirkovým papírem a dáme přežahnout.
6. Po přežahu výrobek nabarvíme, naglazujeme a vypálíme.
7. Na hotový výrobek připevníme ratanové ucho.

SLEPIČKA
Potřeby a pomůcky: červená šamotová hlína CAK, váleček, očko,
špejle,řezák, houbička, jehla nebo
nožík, transparentní glazura, štětec, šlikr,
šablona
Postup práce:
1.Z hlíny vytvoříme tvar těla slepice.
2. Očkem vydlabeme tělo do tvaru mističky. Stěny necháme asi 1 cm široké.

3.Vytvarujeme hlavičku, šlikrem přilepíme oči, zobák, hřebínek.
4.Tělíčko ve tvaru misky uhladíme a začistíme.
5.Vytvoříme křídla, která přilepíme šlikrem na bok slepice.
6. Hotovou slepici poškrabeme špachtlí, abychom docílili vzhledu peří.
6. Slepici přežahneme, nabarvíme, natřeme transparentní glazurou a vypálíme.

Slunce( měsíc) odlévané nebo vytlačované ze
sádrové formy
Potřeby a pomůcky: keramická hlína, sádrová forma, houbička, nůž,
mýdlová voda
Postup:

1. Hlínu si natrháme na stejné kousky, které pečlivě vtlačujeme do sádrové
formy. Hlína se musí do formy dobře vtlačit, aby se na všech místech
formy dobře vytvarovala.( Pokud máte možnost vylévat formu speciální
hmotou, pak zvolíme tu.)
2. Po zaplnění celé formy počkáme až hlína zavadne (ztuhne) a slunce
z formy vyklopíme. Nožíkem okrájíme zubaté okraje a vyhladíme
houbou.
3. Slunce, měsíc dozdobíme a vypálíme.
1.

2.

3.

Sluníčko
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
žluté, červené a oranžové lýko
Postup:
Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm.

6. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony tvar sluníčka.
7. Ze zbytku hlíny vymodelujeme kulatý nosík a oči. Pusu a tváře můžeme
ozdobit hvězdičkou nebo srdíčkem vytlačeným formičkou do plátu hlíny.
8. Po obvodu sluníčka naznačíme špachtlí rýhy (paprsky) a vyrazíme do hlíny
otvory na paprsky z barevného lýka.
9. Po zaschnutí sluníčko nabarvíme barvou a naglazurujeme transparentní
glazurou.
10.Na vypálené sluníčko navážeme paprsky z lýka.

1.

4.

2.

3.

5.

6.

SOLNIČKA
Potřeby a pomůcky: keramická hlína (R10), šlikr, váleček, houbička,
řezák, glazura, štětec,
Postup:

8. Z hlíny vyválíme dvě větší koule, ze kterých vymačkáváním vytvoříme
mističky.
9. Mističky z jedné strany zploštíme.
10.Vytvořenou hranu naškrabeme řezákem a potřeme šlikrem. Mističky
přilepíme k sobě a spoj zarovnáme a uhladíme.
11.Z válečku vytvoříme jednoduché ucho, které přilepíme šlikrem mezi
mističky.
Solničku necháme vyschnout, přežahneme, naglazujeme a vypálíme.
5. Po výpalu můžeme ucho solničky omotat přírodním lýkem.

Soudeček
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,

barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
Postup práce:
1.Vyválíme plát široký asi 0,5 cm. Podle šablony vykrojíme obdélník a boky
seřízneme.
2. Na obdélník jehlou vyryjeme prkénka.
3. Na ně položíme dva válečky, které potřeme šlikrem a lehce přejedeme
válečkem, aby se zploštily. Štětcem naznačíme hřebíky.
4.Plát spojíme a uhladíme tak, aby se neporušily rýhy.
5.Ze zbytku plátu vykrojíme držadlo a připevníme ho ke soudečku.
6. Ovál položíme na plát a obkreslíme dno. Dobře připevníme a prstem
uhladíme.
7. Přežahneme, naglazujeme a vypálíme.

SOVIČKA
Potřeby a pomůcky: červená hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona
sovičky, barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
klacíky a provázek

Postup:
1. Z červené hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm.
2. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony vybraný tvar.
3. Tvar uhladíme a zahladíme jednotlivé nesrovnalosti.
4. Pomocí jehly dokreslíme detaily sovičky, dozdobíme a dáme přežahnout.
5. Po přežahu nabarvíme, natřeme částečně transparentní glazurou a dáme
vypálit.

Srdíčko- šperkovnice
Potřeby a pomůcky: keramická hlína červená, šablona srdíčka na víčko,
váleček, lžička, papírová šablona, jehla, šlikr, ,
vykrajovátka
Postup:
1. Vyválíme plát široký asi 0,5 cm. Vykrojíme obdélník podle šablony,
okraje seřízneme
2. Obdélník postavíme a v půlce zmáčkneme, obě poloviny otočíme a
vytvoříme oblouky srdíčka. Konce slepíme do špičky.
3. Srdíčko položíme na navlhčený plát, obkrojíme jehlou dno a uhladíme.
4. Srdíčko otočíme dnem nahoru a ze zbytku plátu vykrojíme víčko, které
musí být asi o 2 cm větší než obvod srdíčka.
5. Na okrajích víčka vytlačíme palcem mírné zvlnění. Pomocí tvořítek
dotvoříme víko šperkovnice a přilepíme je šlikrem.
6. Víčko položíme na dózu a okraje mírně ohneme dolů. Tak, aby víčko na
dóze dobře sedělo.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Svícen
Potřeby a pomůcky: keramická hlína, čajové svíčky, houbička, barvy, štětec,
rydlo, kontury na sklo
Postup:
1. Hlínu propracujeme a vytvarujeme do koule.
2. Do koule zasadíme kalíšek svíčky.Otvor uděláme o něco větší, aby svíčka šla
snadno vyjmout.
3. Povrch zploštíme a uhladíme houbičkou.
4. Po obvodu naděláme pravidelné zářezy nožíkem nebo jinak ozdobíme.
5. Povrch svícinku pomalujeme a vypálíme.

TÁC VE TVARU LOPUCHU
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, list - lopuch,
barevné engoby, glazura, štětec, špejle, jehla
Postup:
11.Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5-1cm.
Na plát položíme list - lopuch a jemně ho zaválíme válečkem do hlíny.
Ořízneme jehlou a list – předlohu odloupneme. Okraje zahladíme vodou a
houbičkou.
12.Okraje listu zvedneme a naznačíme tak tác.
13.Po přežahu tác nabarvíme barevnými engobami a naglazujeme.
14.Tác vypálíme.

´

Tác ve tvaru kapra
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona,
barevné engoby, glazura, štětec, špejle
Postup:
15.Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5-1cm.
Z plátu vyřízneme podle papírové šablony tvar kapra. Jehlou nebo špejlí
naznačíme hlavu a vyryjeme šupiny.
16.Okraje ryby zvedneme a naznačíme tak tác.
17.Po přežahu tác nabarvíme barevnými engobami a naglazujeme.
18.Tác vypálíme.
1.

2.

3.

Velikonoční tématika – kohoutek, kačenka, zajíček
Potřeby a pomůcky: světlá hlína, váleček, jehla nebo nožík, papírová šablona
zajíčka, kačenky a kohoutka,
barevné engoby, glazura, štětec, šlikr, špejle,
barevná sklíčka
Postup:
1. Ze světlé hlíny vyválíme plát silný asi 0,5cm.
2. Z plátu vyřízneme podle papírové šablony vybraný tvar.
3. Tvar uhladíme a zahladíme jednotlivé nesrovnalosti.
4. Pomocí jehly dokreslíme detaily zvířátka, dozdobíme barevnými sklíčky a
dáme přežahnout.
5.Po přežahu nabarvíme, natřeme glazurou a dáme vypálit.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Základy točení na kruhu
1. Nejprve zpracujeme potřebný kus hlíny do hladké koule. Nahodíme ji do středu kruhu –
zapřeme lokty a snažíme se hlínu stlačit do středu - centrujeme ji při otáčení kruhu.
2. Pokud je koule vycentrovaná a“ nelítá“ nám po kruhu, jedním palcem vytvoříme ve
středu jamku .
3. Oběma rukama vytahujeme hlínu do vrchu a začínáme tvarovat samotný výrobek. Na
tvarování je vhodné použít houbičku.
4. Hotový výrobek vysušíme houbičkou, zastavíme kruh a odřízneme výrobek za pomocí
struny.
5. Výrobek přeneseme na desku a necháme ho vyschnout.
6. Po přežahu ho nabarvíme, naglazujeme a vypálíme.

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Potřeby a pomůcky: červená šamotová hlína CAK, váleček, očko,
špejle, řezák, houbička, jehla nebo
nožík, transparentní glazura, štětec, šlikr,
šablona

Postup práce:
1. Vyválíme plát široký asi 1 cm.
2. Vyřízneme podle šablony obdélník.
3. Na zbytek plátu ( který rozválíme na 0,5 mm) si špejlí, jehlou, nakreslíme
požadované znamení.
4. Tvar uhladíme a šlikrem připevníme na předem připravený plát.
5. Po přežahu natřeme transparentní glazurou a vypálíme.

ZVONKOHRA
Pomůcky: podložka, ubrousek, velké a malé listy, keramická miska, váleček, keramická hlína
SBK, řezáky, špejle, razidla, jehla, šlikr
Postup práce:
1.Vyválíme plát asi půl cm široký, rozložíme na něj listy a zaválíme je.
2. Každý list vykrojíme jehlou a uhladíme hrany, pak teprve odloupneme předlohu.
3. Připravíme si obrácenou misku a dáme na ni ubrousek.
4. Na takto připravenou formu pokládáme listy, vždy dva proti sobě. V místech, kde se
překrývají, je slepíme šlikrem.
5. Do klobouku vytvoříme otvory na pověšení malých lupínků- jeden větší otvor vytvoříme
uprostřed.
6.Malé lístky trochu vytočíme, aby nebyly rovné a uděláme do nich otvůrky na pověšení.
7. Po přežahu lístky nabarvíme, naglazujeme a vypálíme. Malé lístky na zavěšení vypalujeme
na kantalovém drátku zavěšeném na stojánku.
.

