METODICKÝ LIST č. 2
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. 2 / anotace
Název:

PODZIMNÍ LISTÍ

Cíl: vyvalování placky, obtiskování, vykrajování
Pomůcky a použitý materiál:
1. pracovní podložka – bavlněný
hadr
2. hlína
3. váleček
4. nádoba s vodou a houbičkou
5. přírodní šablony – listy
6. hliníková jehla, hrnčířský nožík,
špejle
7. slámka (brčko)
šlikr se štětcem

Doba přípravy: 10 – 15 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
minimálně
velikosti
obtiskávaného přírodního materiálu – listu.
Samotný list přiložíme k vyválené placce a
obtiskneme pomocí válečku.

2. krok: Poté list vykrojíme po jeho
obvodu hliníkovou jehlou.

3. krok: Ke zvýraznění, naznačení
obtisklých detailů použijeme špejli.

4. krok: Obvod listu uhladíme pomocí
houbičky namočené ve vodě.

5. krok: Dále z uštípnutého kousku
hlíny modelujeme hádka, který nám
nahradí stopku listu.

7. krok: Po přežahu výrobku
použijeme
k barevnému
dekorování
glazurních barev různých odstínů.

6. krok: Vymodelovanou stopku
připevníme naškrábáním hliníkovou jehlou
a přetřením šlikrem k samotnému listu.
Takto
dekorovaný list
ponecháme
uschnout k přežahu.

Poznámky:
Výrobek lze rovněž vytvořit z alternativního materiálu – slané těsto (2 hrnky hladké
mouky, 1 hrnek soli, ¾ hrnku studené vody). Pro barevné ztvárnění lze využít např.
vodových barev (viz fotografie níže). U výrobku bylo rovněž využito dalšího
přírodního materiálu – větviček, na ztvárnění stopky.

Výrobek rovněž můžeme doplnit vytvořením dírky k zavěšení, pomocí slámky
(brčka) či děrovačky.
Pro efekt „pomačkaný list“ jeho okraje mírným tlakem modelujeme do
požadovaného tvaru.
Tento výrobek je vhodný pro společnou práci žáků, kdy každý žák vyrobí několik
kusů listů, které jsou s ostatními listy připevněny např. lepidlem tavné pistole na
karton, na němž je namalován kmen a větve stromu.

HODNOTÍCÍ ARCH
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Název školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.37/01.0003
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných výchovně vzdělávacích metod do
vzdělávání žáků s SVP

Klíčová aktivita
„Pracovní aktivity žáků s SVP
v keramické dílně“

Datum

Třída

Metodický list č. 2 – „PODZIMNÍ LISTÍ“

Hodnocení, návrhy, nápady, připomínky, inovace

Jméno
vyučujícího

Podpis

