METODICKÝ LIST č. 8
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým,
těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální.
Škola:
Jméno autora:
Název metodiky:
Cílová skupina:

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice
Mgr. Hůlková Jana, Hromadníková Martina
„Pracovní aktivity žáků s SVP v keramické dílně“
Žáci ZŠ speciální a PrŠ Černovice
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných
výchovně vzdělávacích metod do vzdělávání žáků s SVP

Klíčová aktivita:
Téma:

Metodický list č. 8 / anotace
Název:

ANDĚL SE SKLENĚNOU DRTÍ

Cíl: vyvalování placky, modelování hádků
Pomůcky a použitý materiál:
1. pracovní podložka – bavlněný
hadr
2. hlína – doporučena melírovaná
3. váleček
4. nádoba s vodou a houbičkou
5. šablona – anděl
6. šlikr se štětcem
7. hliníková
jehla,
špejle,
začišťovací nožík
8. zdobítko
–
uzávěr
fixu
(hvězdička)

Doba přípravy: 40 – 45 minut
Stupeň náročnosti:

1 – jednoduché

2 – středně těžké

3 – náročné

Pracovní postup:

1. krok: Z hlíny vyválíme plát silný 0,5
cm, který často obracíme, aby se nepřilepil
k podložce. Velikost plátu by měla
odpovídat velikosti papírové šablony
anděla, kterou vykrojíme pomocí hliníkové
jehly (špejle).

2. krok: Obvodové strany anděla
očistíme namočenou houbičkou. Poté okraje
a hlavu anděla naškrábeme pomocí
hliníkové jehly.

3. krok: Z uštípnuté hlíny modelujeme
hádka, který nám bude tvořit okraje a vlasy
anděla. Rovněž vymodelujeme kuličku,
kterou pevně připevníme na místo hlavy.
Všechny tyto připevňované části je nutné
potřít šlikrem!

4. krok: Křídla anděla lze ozdobit
pomocí uzávěru fixu (hvězdičky). Takto
připraveného anděla je nutné ponechat
uschnout k přežahu.
UPOZORNĚNÍ: všechny nalepené části musí
být pevně připevněny a uhlazeny pro
dekorování skleněnou drtí!!!

5. krok: Přežahnutého anděla lze
barevně dekorovat hrubými barvami –
oxidy: burel, fepren, … . Nejdříve anděla
natřeme štětcem, poté barvu vymýváme
houbičkou.

MEDOVÝ TOPAZ

6. krok: Dalším krokem po přežahu je
nasypání skleněné drtě do ohraničeného
místa anděla. Skleněná drť musí být na
výrobku nanesena rovnoměrně a nesmí
přečnívat přes okraj anděla!!! Mohlo by
dojít k nevratnému poškození keramické
pece!!!

KŘIŠŤÁL

RŮŽOVÝ OPÁL +
OPÁL POLOPRŮSVITNÝ

Zobrazení použitých barev skleněné drtě na zdobení anděla.

Poznámky:
Pro výrobu anděla je vhodné použít melírovanou keramickou hlínu, která ve
spojení s křišťálovou skleněnou drtí, je velmi efektní.

Anděl z melírované hlíny dekorován oxidem železa (fepren) a křišťálovou
skleněnou drtí.

Pokud budeme chtít anděla pověsti na stěnu, musíme před uložením k sušení
vytvořit v oblasti vlasů děrovačkou či slámkou patřičnou velikost díry.
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