Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16
Název pracovního listu, téma: ČARODĚJNICE
Cíle činnosti:
1.výroba pohádkové bytosti
2.nácvik techniky kašírování
3.zpracování PET lahve
Pomůcky, použitá literatura:
PET lahev, tapetové lepidlo, noviny, voda, temperové barvy, vata, dřívko, tavná pistole, fixy.
Organizace hodiny, formy a metody práce:
 hodina Vv nebo Pč
 děti pracují ve dvojicích u stolků
Metodický postup při výuce:
Motivace
Výtvarné technice předchází volná diskuze o jarních lidových tradicích ,,pálení čarodějnic“.
S jarem jedno období končí a nové začíná. A tak i v životě lidí občas něco končí a jiné začínámy nyní budeme pracovat s odpadový materiálem, který své služby pro člověka skončil, ale
pro nás začíná být užitečný. My ho zhodnotíme a ještě třeba někomu svým výrobkem
uděláme radost.
Pracovní postup, hlavní činnosti v hodině:
1. V nádobě rozděláme roztok 1:1 tapetového lepidla a vody.
2. Natrháme proužky novin, které namáčíme v roztoku a přikládáme na PET lahev. Musí
se to provádět po částech a vždy nechat uschnout - -nejlépe do druhého dne, protože
nalepené proužky mají tendenci z lahve sjíždět. Další den nalepíme další část na PET
lahev, až je celá polepená.
3. Z proužků namočených v roztoku vytvarujeme klobouk a necháme uschnout.
4. Zdravotnickou vatu obarvíme v černé barvě, necháme uschnout, máme připravené
vlasy.
5. Hlavu vytvarujeme také z proužků novin nebo z polystyrénu. Na kouli vypracujeme
zahnutý nos.
6. Tavnou pistolí přilepíme hlavu na hrdlo lahve a na hlavu přilepíme vlasy – vatu.
Technikou kašírování uděláme ruce – vytvarujeme válečky z novin. Po zaschnutí
přilepíme ruce k tělu tavnou pistolí.
7. Temperovými barvami pokryjeme celý povrch černou barvou a barevně odlišíme

sukni a obličej, na obličej namalujeme fixou oči a ústa.
8. Barevně vyzdobíme klobouk a tavnou pistolí přilepíme na temeno hlavy (pokryté
vlasy)
9. Do ruky naaranžujeme dřívko – koště, které také přilepíme tavnou pistolí.
Způsob využití výstupů z aktivit v hodině, návrh variant
- Dárek pro děti, které jdou k zápisu do školy.
- Vystavení na prezentaci výrobků ke svátku jara
-Využití k motivaci v hodině literatury nebo Vv, OSV
Ze základního modelu mohou děti vytvořit návrhy postav dle své fantazie, nebo vytvořit
soubor postav z vybrané pohádky, kterou si ve třídě zahrají apod. Další možnosti vyplynou
z fantazie dětí a tvořivosti vyučujících.
Doporučení pro určitý ročník- věkovou kategorii, návaznost na učivo v ročníku:
I.stupeň, návaznost na literaturu – pohádky, prvouka- roční doby, třídění odpadů a jejich další
možné využití- ochrana životního prostředí planety Země, Pč a Vv – práce s papírem, plasty;
Odhad časové náročnosti činností a doporučení z osobní zkušenosti:
Zhruba 4 hodiny;musíme počítat s tím, že jsou dlouhé časové prodlevy, pomalu probíhá
schnutí novin na PET lahvi. Pečlivě dbáme na zakrytí pracovního místa igelitem. Z důvodu
bezpečnosti doporučuji, aby tavnou pistoli používal pouze vyučující, hrozí nebezpečí
možného popálení roztavenou hmotou.
Zpracovatelka: Solusová Miloslava

