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magické sopky (nebo aromalampy)
nory pro zvířátka 



 magická sopka
-pokus s výbuchem sopky
-práce s keramickou hlínou 
-modelování
-barvení a glazování

Náročnost: *** 

Věk: 5+ 
            Potřeby na pokus se sopkou:
-malá lahvička např.od Aktimelu
-1 prášek do pečiva nebo soda
-plastelína nebo kus keramické hlíny
-2-3 dcl teplého octa

            Potřeby na modelování:
-kužel z papíru, papírová páska
-noviny
-keramická hlína se šamotem (lépe drží tvar)
-modelovací špachtle, nože
-houba, miska s vodou
-děrovače (poslouží i opačný konec štětce)
-glazury, kapátko

             Postup s výbuchem sopky: 
• Jednoduchý pokus s ukázkou výbuchu sopky mají děti rády a pobaví i namotivuje...Stačí 

menší lahvička třeba od Aktimelu, kterou oplácáme keramickou hlínou nebo jinou 
dostupnou hmotou do tvaru sopky s kráterem.  Nejčastěji  se využívá plastelína nebo i slané 
těsto je dobrá a levná možnost. Nezapomeneme sopku položit na pekáč nebo větší tác. Do 
lahvičky uvnitř sopky nasypeme prášek do pečiva.
Opatrně vlijeme teplý ocet, který můžeme i obarvit potravinářskou barvou. Ocet se sodou 
zreaguje, začne bublat a vytékat ven.

Postup na sopku a aromalampu:
• Pokud máme k dispozici keramickou hlínu, můžeme se pustit do vyrábění hory-sopky. 

Můžeme zůstat u sopky nebo se fantazie dětí rozroste o jejich vlastní realizace jako jsou 
různé domečky, skrýše...Sopku vytvoříme i ze slaného těsta podle postupu níže. Hotový 
výrobek se pouze nechá zaschnout na vzduchu ve vytápěné místnosti. Do slaného těsta také 
můžeme zabudovat různé kamínky a přírodniny.

http://www.vytvarne-navody.cz/slane-testo-nebo-plastelina-z-mouky-jednoduchy-recept/
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• Z papírového kruhu přeloženého na půl stvoříme kužel. Slepíme páskou. Spodní část 
vycpeme zmačkaným novinovým papírem a spodek opět zalepíme. Máme vytvořen základ, 
na který můžeme nanášet vrstvy hlíny do tvaru hory.

• Nejlépe je začít spodní částí,
kterou si stabilizujeme vespod
oblepením pomocí silnějších kusů hlíny. Pak už lepíme pečlivě nad sebe kousky hlíny. 
Směrem nahoru dáváme hlíny o trochu  méně.

• Celou sopku můžeme uhladit pomocí špachtle, nožíku nebo ruky. Pokud máme šamotovou 
hlínu, můžeme vymýt kamínky opatrně vlhkou houbičkou.

Pak už se naskýtají různé možnosti:
Sopce přimodelujeme kameny, ozdobíme razítky, vyrobíme cestičky nebo vyvrtáme díry...
Vyrobíme domeček vyřezáním okýnek a dalších otvorů...
Uřežeme vrch sopky a ze zbytku hlíny vytvoříme mističku, kterou připevníme na  kráter.
Do boků vyvrtáme otvory a máme aromalampičku.

• Zaschlý výrobek dáme přežahnout a zdobíme glazurami. Také můžeme vše urychlit a zdobit 
už na zaschlý tvar bez přežahu, pokud je sopka dostatečně pevná. Výrobek pak dáme vypálit
rovnou na ostrý výpal. Vyzkoušeli jsme zdobení pomocí kapátka, kdy červená glazura stéká 
dolů, podobně jako láva. Neglazovali jsme vše, šamotová hlína vypadá velmi pěkně i 
nenaglazovaná.
Magický efekt pak vytvoříme vložením čajové svíčky dovnitř. Světlo bude prosvítat otvory.



nory pro zvířátka
        
-kreslení
-malování
-koláž

Náročnost: *** 

Věk: 3+ 
            Potřeby:
-tvrdý papír
-temperové barvy
-štětce, špachtle, vidličky, špejle...
-kreslicí potřeby
-kancelářský papír

           
 Postup: 

• Namalujeme zeminu. Smícháme různé odstíny barev (červená, zelená, oranžová), vznikne 
hnědá. Do vrstvy vlhké barvy se krásně pomocí různého nářadí vyrývají chodbičky a 
cestičky.

• Zvířátka v norách nakreslíme zvlášť na papír. Vystřihneme a nalepíme na zaschlý barevný 
podklad.

Jana Podzemná, j.podzemna@email.cz
www.vytvarne-navody.cz/blog

Videonávody, fotky, články, inspiraci, přidávám také na Facebook do: Výtvarné nápady Jany 
Podzemné

http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/blog


zajímavá pomůcka do výtvarky na tvoření s dětmi nejen pro učitele:

soubor šablon a inspiračních obrázků s různými motivy
 vše za 150,-Kč+aktualizace nových obrázků, co přibudou.

Pomůcka na nejrůznější vyrábění, kreslení, malování, tvoření nejen z keramické hlíny:
Soubor se neustále rozšiřuje-už více, jak 80 obrázků...Jednou koupíte, pak už dostáváte aktualizace 
a nic dále neplatíte.
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