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1. Květináč na osení z pet lahve

(recyklace plastové lahve, jednoduché zdobení, sázení osení)

Náročnost: *** 
Věk: 4+ s asistencí dospělého (řezání lahve)

Potřeby:
- pet lahev (barevná nebo i průsvitná)
- ulamovací nožík/nůžky
- zbytky barevného papíru, lepidlo
- nebo lihové fixy
- kus vaty
- hlína nebo perlit
- zrní, semínka, voda

Postup práce:

Na pet lahvi si vyznačíme velikost
květináčku, abychom mohli řezat..
Květináček se skládá z podmisky (spodek
lahve) a vlastního květináčku (vrch lahve
obrácený hrdlem dolů).

Výšku květináče volíme raději menší, aby byl
květináček s hlínou stabilnější.
Vyplatí se použít lahve s širším hrdlem 
(od mléka atp.)

Řežeme podle vyznačeného rozměru
ulamovacím nožíkem, pomohou i nůžky.
Pozor na lahve z „šizeného“- moc měkkého
plastu.
Sice se dobře řežou i stříhají, ale nejsou
moc pevné a stabilní.

Varianty zdobení:
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Světlé uřezané lahve můžeme zdobit pomocí lihové fixy nebo nalepováním tvarů z papíru.
Plníme raději perlitem, pokud chceme, aby kresba byla vidět. 
Výrazné lepené ozdoby budou vidět i u průsvité lahve plněné hlínou.

Barevné „petky“ vypadají efektně,
 Pokud je ozdobíte nalepením jednoduchých 
tvarů. Třeba vyřezané  z ozdobné raznice.
Tyčinkové lepidlo na lahvi drží, ale záleží 
asi také na druhu lepidla…

Plnění:

Aby se hlína spodkem nádobky nevysypala, 
dáme na dno (spodní část hrdla) trochu vaty.
Nasypeme hlínu nebo perlit a nakonec 
zasadíme semínka obilí (jarní osení), nebo 
něco podobného. Zaléváme shora. 
Přebytečná voda odteče do podmisky.
Osení rychle klíčí, můžete sledovat. 
Pokud vyraší až moc rychle, je možné 
ho sestříhat. Znova obroste.
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Malování budky:

Malujeme štětcem nebo houbičkou. 
Budku zatónujeme pomocí temperových barev.
Nabízí se hnědá barva dřeva. 
Barvu můžeme vždy trochu říznout, třeba přidáním žluté nebo oranžové, aby ta hnědá nebyla
tak fádní. 
Hnědou barvu si také jednoduše namícháte z oranžové a zelené nebo červené a zelené. 
Pokaždé vznikne trochu jiný odstín.
Nebo chcete-li, smícháním 3 základních barev: modrá+žlutá+červená.
Dalším barevným variantám se meze nekladou…
Kdo tvrdí, že budka musí být hnědá?

Zatímco bude budka schnout, můžeme se pustit do výroby ptáčků.
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Ptáčci:
S ptáčky už si děti poradí a nakreslí na papír určitě i celou ptačí rodinku.
U velmi malých dětí je možné použít šablony tvarů ptáčků. 
Já u předškoláků a větších dětí jednoznačně všechny podporoju, aby vymysleli vlasní tvary 
bez užití předloh.
Dá se také pomoci třeba obkreslením kulaté hlavičky pomocí vršku a těla pomocí většího 
kulatého tvaru (hrnek). Zbývá přikreslit křídla, zobáček, případně peříčka a dokreslit a 
vybarvit.

Stříháme vždycky trochu od kraje. Zachová se tak
kresba a linie celého výtvoru, se kterou si děti 
daly hodně práce.

Zde je hlava obkreslena pomocí vršku,
dále už to šlo jako po másle.

j.podzemna@email.cz                                                                                   www.vytvarne-navody.cz

http://www.vytvarne-navody.cz/
mailto:j.podzemna@email.cz


Výtvarné nápady březen 2014
…………………………………………………………………………………………………………….

Příklad budek z papírových válcových krabiček od „Kara“.
Po stranách jsou díry a v nich provlečen provázek na zavěšení.

Tady uprostřed vznikl dokonce místo budky včelín.
Na budce vlevo vidíte zajímavou „barevnou patinu“. Je to díky hustšímu spodnímu nátěru latexové 
barvy, který vytváří jemnou strukturu. Vrchní barevná vrstva je nanášena a rozetřena pomocí 
houbičky. Stačí trocha barvy a je „napatinováno“.
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2. Keramická budka/krmítko s ptáčky

Náročnost: *** 
Věk: 5+ 

Technické informace:

Druh použité hlíny: 
jakákoliv světlá nebo tmavá hlína i  s menším ostřivem je vhodná, na fotografiích 
výrobků je k výrobě použita hlína zn. USA, (na tmavě hnědé hlíně některé barvy tolik 
nevynikají, ale vytvářejí zajímavý tlumenější efekt. Hlínu lze vypálit i bez glazování v přírodní 
barvevnosti nebo natřít průsvitnou glazurou.)
Teplota ostrého výpalu: od 1080 C 

Potřeby a pomůcky  :
- keramická hlína
- podložka, váleček, nůž, špejle
-papír, tužka a nůžky, pravítko  na výrobu šablony – 2 obdélníky
- špejle, nožíky, lis na česnek (nemusí být)
- šlikr
- glazury na nabarvení po přežahu

Jak na to:

Výroba šablony
                              Dle požadovaného rozměru krmítka vyrobíme 2 obdélníky z papíru. 
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                              Menší bude sloužit jako podlaha krmítka a z delšího zformujeme střechu. Oba mají stejnou 
šířku, obdélník na střechu je 1x delší než podlaha. Např: podlaha 7 x 10 cm. 

                              Střecha 7 x 20 cm.
             
             Krmítko z hlíny

                             Z hliněné placky o síle cca 0,5- 1cm cm vykrojíme 2 obdélníky. Z delšího obdélníku
                             zformujeme střechu (oblouk nebo trojúhelník) a dáme ji stranou, aby hlína trochu 

zatuhla.Pokud použijeme sušší hlínu s ostřivem, bude nám tvar střechy lépe držet. Také 
pokud vyválíme silnější placku bude práce se střechou jednodušší. 

  

 Mezi tím, co necháváme střechu trochu zatuhnout, si připravíme základ na ptáčka a můžeme
vyrobit i hnízdečko s vajíčky nebo misku s krmením.                                                 

Z hádků vytlačených z lisu na
česnek můžeme vyrobit hnízdečko.
Místo, kde lepíme hlínu vždy
naškrabeme/narýhujeme ostrou
špejlí, potřeme šlikrem a přilepíme. 
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Ptáčka vyrobíme nejlépe z jednoho menšího 
kousku hlíny pomocí tvarování a vytahování 
jednotlivých částí. Křídla můžeme nastříhnout 
pomocí nůžek nebo naříznout nožíkem.

Ptáčka zespodu narýhujeme a přilepíme na
základnu krmítka. Nejlépe blízko středu.

Po stranách základny budoucího 
domečku uděláme rýhy pro nalepení střechy. A střechu také přilepíme a dobře zatlačíme, aby
spoje sedly k sobě a vše drželo.

Z krátkého válečku ještě nahoru na střechu můžeme vyrobit a přilepit očko na případné 
zavěšení do prostoru nebo jako ozdobu.
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