Květináč s obličejem

o

Potřeby a pomucky
malý, hladký květináč bez obruby,
nejlépe bílý
barevné fotografie obličejů dětí
na bílém pozadí a vytištěné
na laserové tiskárně uprostřed
formátu A4 na šířku, zabírající
hlavou na výšku prostor ne větší,
než je výška květináče
rostliny v kelímku nebo menším
květináči na vložení do květináčů
transparentní fólie – složka
na vysvědčení
tvrdý papír na šablonu
nůžky
lepicí páska bezbarvá tenká
lepidlo v tyčince

6

sazba Šikulové 3.indd 6

04.12.14 13:27

Časová náročnost: 90–120 minut

Postup
Jako první si připravíme na kus tvrdého papíru pomocí květináče šablonu. Na horní a dolní hraně květináče v zákrytu nad sebou uděláme tečky
fixem. Květináč pak položíme značkami na tvrdý papír formátu A3 , šikmo
do levého spodního rohu. Vyzkoušíme si, jak se bude směrem doprava
koulet, a upravíme jeho výchozí polohu tak, abychom byli schopni zaznamenat celou stopu jeho pohybu, a vytvořit si tak šablonu pro výsek obličeje.
Když je květináč ve správné poloze, poznačíme si tužkou místa, kde se tečky dotýkají papíru, a pak pomalu koulíme po papíru a zaznamenáváme
tužkou stopu podél hran, jak se květináč pohybuje, než se značky opět dotknou papírové podložky. Zde bude konec šablony. Přidáme jen asi 1 cm
na zalepení.
Vytvořenou šablonu položíme na papír s obličejem, který by měl být
v jeho středu.
Obkreslíme a vystřihneme. Stejně postupujeme u fólie. Vystřižený papír
obtočíme kolem květináče a přelepíme. Stejně nasadíme i fólii a přelepíme ji vzadu samolepicí páskou. Obojí můžeme páskou přichytit také
ke dnu květináče, abychom je zafixovali. Obličej můžeme vtipně ozdobit
fixem na fólii. Vložíme do obalu připravenou květinu a je hotovo.

Tip
Květináče můžeme opatřit jmény a děti je mohou používat ve škole jako
„pomocníky“ pro suplující učitele místo jmenovek.
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Barevná vosková srdíčka

Potřeby a pomucky
o

staré polámané kousky a zbytky
voskových pastelek
silikonová forma na pečení
požadovaného tvaru
trouba
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Časová náročnost: 45–60 minut

Postup
Použité voskové pastelky v co nejpestřejších barvách zbavíme obalu a roz
lámeme je na co nejmenší kousky. Naplníme jimi připravené silikonové
formy po okraj. Můžeme plnit i mírně nad okraj, jelikož po rozehřátí zaplní
vosková hmota i prázdná místa, kde byl původně vzduch. Pokud budeme
záměrně vrstvit voskovky do pásů, vytvoříme tak zajímavé barevné kombinace.
Troubu předem zahřejme asi na 120 stupňů. Teplotu lze upravit dle typu
trouby. Poté do zahřáté trouby vložíme formu s voskovkami. Pečeme,
dokud se všechny voskovky neroztopí. Místnost by měla být kvůli
výparům dobře větrána. Po roztopení vyjmeme opatrně s rukavicí na ruce
za asistence dospělého formu s roztopenými voskovkami ven z trouby
a umístíme ji na dřevěnou desku nebo na rošt sporáku. Srdíčka vyjmeme
z formy až po jejich dokonalém zchladnutí. Lze je použít jako dekoraci
anebo jimi provádět duhové kresby na větší formát papíru. Voskovky lze
takto recyklovat i několikrát.

Tip
Před zchladnutím hmoty lze opatrně vložit do měkké hmoty smyčku
provázku, jež po zatvrdnutí vytvoří očko na pověšení nebo uchycení.
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