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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

15 minut

30 minut

uvnitį

kdykoliv

1–15

12–14 let

SMALTOVANÝ ŠPERK
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, komunikativní, pracovní.

Konkrétní cíl:||| Poznat práci s plechem, kovem a smaltovacím práškem, rozvoj jemné motoriky.
Motivace:||| V|jedné ze starých truhel jsem objevila nøjaký zaprášený starý plíšek. Co to je? Otįu jej a|zjišĹuji, že by
se mohlo jednat o|pįívøšek, má malý otvor a|po|vyleštøní je to nádherný, neskuteênø krásný starobylý šperk. Zaêínám
jej zkoumat…
Potįeby:||| Smaltovací prášek, kovový pįedmøt k| dekoraci nebo sklíêka, mįížka (krájecí koleêko na| brambory),
elektrická trouba nebo elektrický vaįiê, êistý papír, kleštø, pletací jehlice, silonka, gumiêka.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Moje poznámky:|||

Provedení:||| Pro mladší døti (do|6. tįídy) zakoupíme mødøný výsek již hotový, aby si jej jen ozdobily, starší døti
(7. a|8. tįída) si mohou z|mødøného plechu svŃj šperk samy vystįihnout nŃžkami na|plech a|dále opracovat.
Pracovat mŃžeme s| jakýmkoliv plechem – mødøným, pozinkovaným, hliníkovým, víêky od| plechovek apod.
Ve|výtvarných potįebách se prodávají plíšky už pįipravené a|zaêištøné.
Jak na|to:
1)

Pįipravte si lahviêky se smalty. Pįed otevįením klepnøte lahviêkou o| stŃl, aby se sklepl prášek z| víêka.
Potom lahviêku opatrnø otevįete. Navleête pįes lahviêku kousek silonky a|zajistøte gumiêkou. Silonka pŃsobí
jako jemné sítko, pįes které se bude prášek sypat. Podle toho, jak moc silonku napnete, bude sítko jemné.

2)

Na|êistý papír položte mødøný výsek a|posypte ho práškovým smaltem. MŃžete ho posypat i|více odstíny
najednou.

3)

Opatrnø pįeneste výsek na|kovové koleêko a|to pak položte na|elektrickou plotýnku.

4)

Nechte smalt rozpustit a|pak koleêko z|plotýnky sundejte.

Pozor! Koleêko sundejte kleštømi, je horké!!!

Jak vytvoįit rŃzné vzory:
1)

Pokud nasypete na|výsek vøtší množství rŃzných barev smaltu, mŃžete je nechat rozpustit a|pįímo na|plotýnce
pak mezi sebou barvy opatrnø promíchat špiêkou pletací jehlice nebo tįeba párátkem. Tím získáte zapouštøný
vzor.
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2)

MŃžete také posypat výsek nejprve jedním odstínem smaltu a|ten nechat zapéct. Na|vystydlý posmaltovaný
výsek pak nasypte další vrstvu jiné barvy smaltu a| do| té za| studena vyryjte vzor. Teprve pak výsek znova
zapeêete a|získáte tak proškrábaný vzor.

3)

Další možností je posypat výsek jednou barvou smaltu, kterou zapeêete a|potom na|vystydlý výsek nasypete
pįes šablonku další vrstvu smaltu. Výsek pak znovu zapeêete. Tím získáte vzorování šablonami.

Smaltovat se dá i| na| sklíêka, kdy postupujeme stejnø jako s| mødønými výseky. MŃžete smaltovat i| na| další kovy.
Posmaltujte klíêe, aĹ si je nikdy nespletete, posmaltujte si lžiêky, aĹ se o|nø doma neperete, posmaltujte spony k|páskŃm
anebo zapojte fantazii a|smaltujte spony do|vlasŃ atd.
Tipy a|nápady:
• Pokud budeme vyrábøt šperk, potįebujeme dírku. Plíšek položíme na|prkénko a|nasadíme hįebík, který
kladívkem proĹukneme skrz. Okraje zaêistíme smirkem.
• Pokud to jde, sypte vždy smalt jedné barvy na|êistém papíru. Zbylý smalt pak mŃžete snadno sesypat
zpátky do|lahviêky.
• Barvy nelze míchat do|nových odstínŃ.
• Další tip: dobįe také vypadá nasypání smaltovacího prášku pįes obvaz êi obinadlo (nad šperkem je nøkdo podrží,
nelze dølat v jednom êlovøku).
• Lze vyrábøt i placky, kdy musíte mít kovové koleêko, na které pįidøláte tavnou pistolí spínací špendlík.

Jak si pįipravit plíšek (pro 8. tįídu):
• Vlastní tvar si nejprve pįedkreslíme na|papír a|vystįihneme šablonu;
• tu pak lihovým ˬxem pįekreslíme na|plech a|vystįihneme nŃžkami na|plech;
• všechny hrany opracujeme smirkovým papírem, dobįe poslouží i|brousek na|kosu nebo rŃzné pilníky.

Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U|døtí s|potížemi v|jemné motorice (pokud jsou ménø „šikovné na|ruce“)
je výhodou, že mohou vytváįet jen abstraktní barevné kompozice
a| nøjaké precizní malování není vŃbec potįebné. U| døtí hyperaktivních je potįeba nabádat je ke| klidu a| rozvaze
(klidným hlasem pįipomenout, že mají pįenášet plíšek pomalu a| opatrnø), aby si neopatrnou manipulací výtvor
nezniêily. Pomáháme napravit pįípadné „karamboly“.

Moje poznámky:|||

Materiál je možné objednat napį. na|internetových stránkách:
www.brydova.cz, www.hobby-kohout.cz, www.ceske-tradice.cz a|v|mnoha dalších výtvarných potįebách.

Pozor na: Bezpeênost práce s|døtmi a|horkou plotýnkou, vždy používat kleštø.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.
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