Když učí žáky Mistr, je to paráda
Výroba keramiky má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci, kteří navštěvují kroužky
Keramika a aranžování a Keramické dílny, umí pracovat s keramickou hlínou, osvojili si
základní techniky a práce se jim daří. Chtěli jsme je naučit něco nového, a tak jsme se v rámci
projektu Tvořivé dílny rozhodli uspořádat dvoudenní kurz Lití do forem. Poprvé jsme se
setkali po jarních prázdninách v pondělí 24. 2. 2014. Všichni jsme se těšili, ale nikdo netušil,
co nás vlastně čeká. Po obědě přijel přední znojemský keramik Ivo Sláma, kterého jsem
oslovila, aby děti tuto tradiční techniku, která k výrobě keramiky zkrátka patří, naučil. Byl
usměvavý a dobrou náladu rozdával na potkání. Děti si získal hned. Malí prvňáčci byli tak
nadšení a přítulní, že jsme si mysleli, že některé z nich si určitě odveze domů. Přivezl sádrové
formy, licí hmotu, malířské a modelovací kroužky, glazury, stříkací pistole a mnoho dalších
pomůcek, které při výrobě keramiky využijeme. Vyprávěl dětem o svých keramických dílnách
ve Znojmě a v Šatově, pozval nás na návštěvu obou, ale přitom neustále pracoval. Sádrové
formy spojil k sobě gumičkami, děti mu pomohly rozmíchat licí hmotu a nalévat do forem.
Několik děvčat mělo za úkol hmotu průběžně dolévat, aby vždy tvořila čepičku. První fáze
byla hotová a nezbývalo než čekat, až hmota ve formě zaschne. Přesunuli jsme se do třídy.
Mistr nakreslil na tabuli tvary odlitků a děti podávaly návrhy, co by se dalo z jednotlivých
polotovarů vyrobit. Byl překvapen, co všechno děti dokázaly vymyslet a jak bujnou mají
fantazii. Po dvou hodinách jsme se vrátili do dílny. Hmota byla ztuhlá, mohli jsme začít
otevírat formy. V úžasu a s otevřenou pusou sledovali žáci ruce keramika a obdivovali tvary,
které z forem vyndával. Hotové střepy jsme uložili na dřevěné desky a přikryli folií. Plni
dojmů a zážitků jsme se kolem páté hodiny rozcházeli do svých domovů. Těšili jsme se na
další den, jak práce bude pokračovat.
V úterý 25. 2. 2014 jsme se sešli opět po obědě. Naučili jsme se, jak přilepit k hrnečku
ouško, jak střepy ozdobit technikou vyškrabávání, jak je nabarvit a naglazovat, jak ostrým
nožíkem vyřezat do výrobku různé ornamenty, zkrátka, jaké metody a postupy zvolit, aby
hotový výrobek byl co nejhezčí.
Členové kroužku Informatiky natočili s panem Slámou rozhovor, celou akci
zdokumentovali a pořídili spoustu fotografií, které jsme umístili na webových stránkách
školy.
Hlavním cílem projektu Tvořivé dílny je spolupráce našich žáků se seniory. O všechny nové
poznatky a zkušenosti získané v kurzu bychom se rádi podělili s našimi staršími spoluobčany
25. 3. 2014, kdy právě pro ně chystáme další Tvořivé dílny. Přijďte se podívat, jak se odlévá
do forem. Budeme rádi, když si to s naší pomocí vyzkoušíte. V tento den budeme mít také
Den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout celou školu, podívat se do tříd, jak se děti učí,
máme nacvičeno i vystoupení školního sboru Sluníčko, v naší čajovně můžete ochutnat
bylinkový čaj, mnoho zajímavého se jistě dozvíte i z prezentací. Připraveno toho máme
daleko víc, viz. informace na webových stránkách školy.

Milé babičky a dědečkové, jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!
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