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1. Děti v keramické dílně
Pár slov úvodem ke keramice s dětmi
Práce s keramickou hlínou je velmi oblíbená u žáků ve školní výuce i během mimoškolních
aktivit. Keramika představuje nejen příjemnou obměnu k obvyklým výtvarným aktivitám, je
samostatnou disciplínou ke které je potřeba přistupovat s nadšením, ale také s respektem. Její
klady jsou nesporné. Práce s plastickým materiálem má obrovský relaxační až terapeutický
účinek. Do práce jsou zapojeny všechny smysly. Všechny smysly se pak mohou účastnit i
vnímání výrobku. Materiál má obrovské vyjadřovací schopnosti, které jsou limitovány pouze
technickými znalostmi a dovednostmi tvůrce, popřípadě technickým vedením lektora.
Žáci sami dokážou ocenit užitnou hodnotu svého výrobku, který lze použít nejen k okrase, ale
i k praktickým účelům. Důležitý rozměr keramiky je také její trvanlivost. V porovnání s
jinými materiály užívanými při dětské tvorbě umožňuje vytvářet předměty dlouhodobého
charakteru. Zatím co kresba a malba je na vymezené ploše kartonu většinou dětmi vnímána
jen jako jakási hra, při tvorbě s keramickou hlínou mají děti možnost vstoupit do světa
dospělých a vytvořit něco reálné, skutečný předmět, který bude ale zároveň osobitý, bude
otiskem jejich individuality. Vliv tvorby na sebevědomí a sebeuvědomění dětí je společný pro
všechny tvůrčí aktivity, ale právě práce s keramickou hlínou přidává důležitý rozměr napojení
na každodenní svět, kdy pravidelným kontaktem s produktem své činnosti, ať už jde o misku
nebo třeba svícen, dítě prohlubuje zpětnou vazbu ke své tvůrčí práci.
V neposlední řadě je potřeba zmínit neustálou překvapivost keramiky, která je nezbytnou
součástí práce jak na amatérské úrovni, tak na úrovni profesionálních řemeslníků. Tato
vlastnost je pro mnoho lektorů spíše potíží než kladem, protože si mnohdy nejsou jisti
výsledky. Je ale potřeba i k této stránce keramiky přistupovat pozitivně a s nadšením a to
samé naučit děti. Každé otevření keramické pece je malá slavnost, chvilka překvapení. Je
nezbytné odložit bokem svá očekávání, nesrovnávat výrobky s továrními vzorky a nehodnotit
jejich povedenost podle nějakých tabulek. Výrobek může být neočekávaně krásný, i když
neodpovídá záměru svého tvůrce, což ale lektory nezprošťuje neustálého učení se v oblasti
keramických materiálů a žáky neosvobozuje z dodržování instrukcí.
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2. Rizika práce v keramické dílně
Tak jako přináší práce s keramickou hlínou mnoho pozitiv, doprovází ji i mnoho zjevných ale
i skrytých nebezpečí. Pro úspěšnou a radostnou práci s keramickou hlínou je potřeba tato
nebezpečí znát a aktivně jim předcházet.
Součástí provozu v každé odborné pracovně (ve školní výuce i ve volnočasových aktivitách)
je seznámení žáků s řádem bezpečnosti práce v dané pracovně a v keramické dílně je toto
poučení potřeba dvojnásob. Je naprosto nezbytné dětem pravidelně opakovat základní
pravidla provozu keramické dílny a vyžadovat jejich dodržování.

2.1. Nebezpečné materiály
Děti si musí být vědomy toho, že se v provozu keramické dílny používají materiály, které
mohou být zdraví škodlivé či v případě požití přímo jedovaté. Většina z těchto materiálů je ve
formě prášku, proto je třeba při manipulaci s nimi dodržovat instrukce a pracovní postupy
stanovené lektorem a po každé práci je potřeba pečlivě uklidit, nejlépe za pomocí mokré
houby. I přes sebelepší úklid však můžou zbytky prášku ulpět na nábytku a nástrojích, proto
by při odchodu z dílny mělo následovat umytí rukou všech pracujících. Z tohoto ohledu je
také nanejvýš vhodný pracovní oděv a naopak naprosto vyloučená je konzumace jakýchkoliv
pokrmů a nápojů v prostorách keramické dílny.
Ideálně by měly být veškeré práškové suroviny (glazury, oxidy, barvítka, tavítka atd.)
uchovávány v uzavíratelné skříni, do níž děti nemají volně přístup. Ne vždy se však dané
suroviny vyskytují mimo dosah dětí, proto je potřeba děti naučit, že manipulují pouze se
surovinami, které jim lektor přidělil a pouze určeným způsobem.
Za nebezpečnou surovinu lze považovat také skleněnou drť, která je velmi oblíbená pro své
barevné efekty. Při manipulaci s drtí je třeba používat nástroje (lžíce, lopatičky),
nemanipulovat s ní holýma rukama a po práci pečlivě zamést stoly, aby nedošlo k pořezání. Z
tohoto důvodu taky není možné, aby se děti pohybovaly po dílně bez obuvi.

2.2. Pec a další elektrotechnické vybavení
Pokud se keramická pec nachází přímo v dílně a není nijak oddělena od zbytku místnosti, je
nezbytné naplánovat provoz pece tak, aby se nekřížil s pohybem dětí v dílně a zajistit
dostatečné odvětrávání místnosti. Děti jsou upozorněny, že pec může být horká a nevstupují
samy do vymezené zóny okolo pece. Především mají zakázanou jakoukoliv manipulaci s pecí
či jakýmikoliv dalšími elektrospotřebiči v dílně (fén, horkovzdušná pistole, tavná pistole).
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Zvědavost nutí děti zajímat se o další fáze utváření keramického výrobku, na kterých by se
také rády podílely a proto je pro ně keramická pec doslova magnetem. Lektor jim to může
jednoduše umožnit prostřednictvím společného nakládání výrobků do pece, respektive
vyskládávání výrobků k peci a prostřednictvím následného rituálu otevírání vypálené pece.

2.3. Výrobky
Pokud pomineme nebezpečí pro děti ze strany nesprávné manipulace s výrobky, které mohou
mnohdy dosahovat velkých rozměrů a váhy, jde pak hlavně o nebezpečí pro samotné
výrobky. Nepřežahnuté výrobky se vyznačují velkou křehkostí, která se při manipulaci často
stává osudnou samotnému lektorovi, je proto vhodné omezit veškerou manipulaci s nimi na
naprosté minimum. Děti odnesou hotové výrobky na vyhrazené místo ke schnutí (suchý a
větraný prostor) a musí se naučit, že své i cizí výrobky schnoucí v regálech již obdivují pouze
očima. To samé platí i o hotových vypálených výrobcích, u nich je pak potřeba zajistit
především pečlivé zabalení do novin před jakýmkoliv dalším transportem.

2.4. Nástroje a pomůcky
Většina nástrojů pro práci s hlínou není ostrých, proto riziko, že by se s nimi žáci mohli
neúmyslně zranit není moc velké. Nástroje, které jsou ostré nebo špičaté je vhodné uchovávat
v uzamykatelné skříni.
Hlína v kombinaci s vlhkostí je ale ideální prostředí pro růst plísní. Proto je důležité
dodržovat pořádek, veškeré nástroje po práci očistit a také osušit. Plátýnka používaná jako
podložky při modelování pod hlínu je potřeba po skončení práce vymáchat ve vodě, rozložit a
nechat vyschnout. Vhodné je taky pravidelné ošetření rukou krémem po každém modelování
a práci s glazurami. Předejde se tak mnoha kožním potížím.

2.5. Odpovědnost lektora
Drtivá většina nesnází při práci s keramickou hlínou je ale způsobena neznalostí materiálu a
jeho možností. Je proto na zodpovědnosti každého lektora, aby se sám neustále vzdělával v
daném oboru, poznával proměnlivé vlastnosti jednotlivých surovin a byl si vědom jejich
nejsprávnějšího, ale hlavně také co nejsnazšího použití. Tyto vědomosti by pak měl lektor
spolu se základními technikami práce předávat během lekcí dětem. Protože jen
prostřednictvím aktivního používání znalostí a dovedností získaných během základních lekcí
budou děti schopny dosáhnout cíle a zažít radost z úspěchu při realizaci vlastního projektu.
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3. Výuka keramických technik
Děti si velmi rády jen tak modelují, pracují s hlínou jako s plastelínou, nespojují jednotlivé
kusy k sobě pevně a přestože takové výrobky pak nelze vypálit z důvodu jejich nesoudržnosti
nebo například mohutnosti, patří i tento druh práce do keramické dílny. Časem ale takové
„plácání“ většinu dětí omrzí a chtěly by si svůj výrobek odnést domů. Také vyžadují, aby
předmět vytažený z pece byl vizuálně atraktivní a toho nelze dosáhnout bez pečlivého
tréninku dovedností během seznamovacích lekcí práce s keramickou hlínou. Následující
ukázky lekcí svým rozsahem pokrývají základní techniky, které by měly děti zvládnout dříve,
než se pustí do samostatné tvorby. Jedná se především o spojování materiálu k sobě, techniky
tvorby dvourozměrných prací z plátu hlíny, stavění prostorových předmětů z plátů, stavění z
válců, stavění desky z kusů hlíny a reliéf, předmět modelovaný z jednoho kusu hlíny,
inkrustace barevnou hlínou, dekorování raznicemi a skleněnou drtí, dekorování oxidy a
podmalba oxidy, malba barvítky do bílé glazury.
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LEKCE 1: Tvorba raznice s iniciálou
Námět a jeho varianty: Razítko (raznice) s vlastní iniciálou, značkou, symbolem
Cíl lekce: Seznámení s keramickou hlínou, seznámení s různými nástroji a pomůckami
užívanými při práci s ker. hlínou, tvorba vlastního dekoračního nástroje pro další keramickou
tvorbu
Předpoklady pro práci: Dítě umí zpracovat hlínu a připravit si ji pro práci. Dokáže z hlíny
vyválet válec, dokáže pracovat s jídelním nožem
Pomůcky: Špachtle, očka, jídelní nože, různé předměty vytvářející zajímavý otisk
Materiál a suroviny: Keramická hlína s jemným šamotem (např. SBK nebo KS)
Časová náročnost: 1 lekce (Rychlejší si můžou vyrobit sadu razítek nebo jednomu razítku
vypracovat složitější rukojeť. Razítka lze také vyrobit pomocí proškrabování do školní křídy
nebo kusu sádry. Takové razítka pak sice nemají potřebnou trvanlivost, zato je ale lze zhotovit
během krátké chvíle a přímo použít k dekorování čerstvého povrchu.)
Motivace: Nejlepší je děti motivovat ukázkou několika raznic a nabídkou vytvořit si svoji
vlastní s vlastním jménem (iniciálou, dekorem), která bude sloužit nejen k nazdobení dalších
prací, ale například i k jejich podepsání (iniciála).
Pracovní postup:
■ Nejdříve je hlínu potřeba zpracovat (vybouchat), aby v ní nezůstaly žádné vzduchové
bubliny a hlína se pořádně prohnětla.
■ Z kusu hlíny si děti vyválí váleček potřebné tloušťky a jeho konce zapraví seřezáním
nožem, nebo jen sklepáním o desku stolu.
■ Na konec válečku si děti lehce špejlí nakreslí motiv (obr.1). Kolem motivu je potřeba ořezat
přebytečnou hlínu, popřípadě vtlačit hlínu dovnitř (obr.2).
■ Z druhé strany válečku je možno udělat negativ stejného motivu. Nebude ořezávána hlína
okolo písmene, ale místo toho odstraněna a vtlačena hlína samotného písmene (obr.3)
Možné problémy při realizaci: Nejčastějším problémem bývá u tohoto typu práce
přeschnutí a následné praskání hlíny vinou nadměrného opracování. Děti se proto musí naučit
pracovat svižně a hlínu uhlazovat až v závěru práce.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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LEKCE 2: Sluníčko z plátu hlíny dekorované skleněnou drtí
Námět a jeho varianty: Sluníčko (jiný jednoduchý předmět - mráček, hvězdička, jablíčko,
motýlek, kytička, ryba, kuřátko, ptáček atd.)
Cíl lekce: Naučit se vyválet stejnoměrně silný plát hlíny a vyřezat z něj nožem jednoduchý
tvar. Naučit se spojovat dva kusy hlíny k sobě za pomoci šlikru i bez něj.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne pracovat s jídelním nožem a kuchyňským válečkem,
dokáže si vyválet váleček z hlíny.
Pomůcky: Plátýnko, kuchyňský váleček, jídelní nůž, špachtle na keramickou hlínu, raznice,
špejle či děrovač na hlínu, lžičky.
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným šamotem (např. KS), šlikr z daného
druhu hlíny, oxid železa, skleněná drť.
Časová náročnost: 2 lekce (1. lekce: modelování, 2. lekce: aplikace skleněné drtě na
přežahlé výrobky). 3. lekci lze práci dokonči zavěšením jednotlivých kusů keramiky pomocí
provazů na dřevěnou desku a dotvořením pomocí pozadí z pomalovaného kartonu.
Motivace: Jako motivace může posloužit vytvoření většího společného celku třeba k výzdobě
školy nebo keramické dílny (strom s jablíčky, obloha s mráčky a sluncem, obloha s ptáčky,
květina s motýly)
Pracovní postup:
■ Nejdříve je hlínu potřeba zpracovat (vybouchat), aby v ní nezůstaly žádné vzduchové
bubliny a hlína se pořádně prohnětla.
■ Děti z hlíny vyválí za pomocí válečků stejnoměrně tlustou placku (přibližně na tloušťku
prstu). Hlínu je vhodné nejdřív rozbušit pěstmi do placatého tvaru a poté teprve válet
válečkem. Během válení můžou děti otáčet plátýnko i válenou hlínu a zajišťovat tak
rovnoměrné rozválení hroudy.
■ Na placku si lehce špejlí nakreslí požadovaný tvar (sluníčko) a ten pak za pomoci jídelního
nože vyřežou.
■ Přebytečnou hlínu z ořezu okamžitě zpracovávají do koule, aby nepřeschla.
■ Ze zbytků hlíny si vyválí válečky na tloušťku prstu (válečky musí být dostatečně dlouhé,
aby se jimi dal obrazec olemovat).
■ Válečky i okraj obrazce je potřeba naškrabat hřebenem či vroubkovanou stěrkou na
keramiku. V případě, že je hlína dostatečně vlhká, je možné přitlačit válečky přímo bez šlikru
na okraj obrazce a spoj jen zapravit špachtlí (obr. 4). Olemovat je potřeba jak paprsky tvořící
vnější okraj sluníčka, tak vnitřní kroužek (obr. 5).
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■ Děti si vyválí ze zbytků hlíny malé placičky stejné tloušťky jako je ohrádka vzniklá z
válečků a vyřežou si z nich detaily pro nazdobení obrázku (např. oči a pusu pro sluníčko). Oči
ze spodní strany opět naškrabou, stejně jako místo, kam budou nalepeny, a pomocí šlikru je
vlepí do sluníčka. Možná varianta je nechat paprsky neolemované ohrádkou a nazdobit je
pomocí raznice.
■ Pro zavěšení je potřeba na sluníčko v místě budoucí dírky nejdřív přilepit kuličku o stejné
výšce jako má ohrádka a pak teprve skrz kuličku udělat otvor na zavěšení (obr. 6).
■ Na konci práce je potřeba výrobky zahladit a odstranit všechny potenciálně ostré hrany.
■ Přežahnuté výrobky je možno zatřít oxidem železa v místě kde byla použita raznice a do
prostoru ohraničeného ohrádkou vsypat skleněnou drť (obr. 4). Drť je možno použít barevnou
z obchodu, nebo také skleněné střepy z čiré lahve. V obou případech je k aplikaci nutné použít
lžičky. Střepy musí pokrýt celou vymezenou oblast, kterou má sklo zalít, nesmí ale tvořit
hromádky, aby sklo v peci nepřeteklo. Teplota výpalu musí být přizpůsobena materiálu, při
nízké teplotě se sklo nespojí, při vysoké teplotě může dojít prasknutí podkladu a vytečení skla
na pláty.
Možné problémy při realizaci:
Děti mají často z počátku problémy s vyvinutím dostatečné síly potřebné k používání válečku
a k vyválení stejnoměrného plátu. Je pro ně mnohdy jednodušší vybouchat přibližnou placku
rukama a váleček použít až na srovnání plochy. Často také placku vyválí příliš do tenka a
musí pak začít znova. Nejvíce problémů ale dětem činí přilepování hlíny. Nenaškrabou hlínu
z obou stran, nezamažou z obou stran ohrádky místo spoje, lepí bez šlikru i když je hlína
příliš suchá. Proto je nezbytná průběžná kontrola ze strany lektora.
Při tavení skleněné drtě se občas může stát, že se na některých výrobcích kousky skla
nedotaví, nebo že je skleněná plocha u okrajů sbalená a zmatnělá, je to způsobeno nízkou
teplotou a je potřeba pro příště teplotu zvýšit, zvolit jiné naskládání pece nebo danou část
pece nepoužívat pro výrobky se sklem. V opačném případě použití příliš vysoké teploty
výpalu může dojít k popraskání výrobku a vytečení skla. Řešením je použití hlíny s vyšší
teplotou slinutí popřípadě tlustšího střepu výrobku a menší vrstvy skla.
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LEKCE 3: Svícen dekorovaný zatřeným oxidem a skleněnou drtí
Námět a jeho varianty: Svícen s podstavou tvaru kruhu (hvězdy, elipsy atd.)
Cíl lekce: Naučit se vyválet stejnoměrně silný plát hlíny a vyřezat z něj nožem jednoduchý
tvar. Naučit se stavět objem nádoby z válců. Naučit se spojovat dva kusy hlíny k sobě za
pomoci šlikru i bez něj.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne pracovat s jídelním nožem a kuchyňským válečkem,
dokáže si vyválet váleček z hlíny.
Pomůcky: Plátýnko, kuchyňský váleček, jídelní nůž, špachtle na keramickou hlínu, štětec,
houbička, nádoba na vodu.
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným šamotem (např. KS), šlikr z daného
druhu hlíny, oxid železa, skleněná drť.
Časová náročnost: 2 lekce (1. lekce: modelování, 2. lekce: aplikace skleněné drtě na
přežahlé výrobky).
Motivace: Může jít o tematickou předvánoční práci, která poslouží jako vánoční dárek, nebo
dekorace na vánoční stůl.
Pracovní postup:
■ Nejdříve je hlínu potřeba zpracovat (vybouchat), aby v ní nezůstaly žádné vzduchové
bubliny a hlína se pořádně prohnětla.
■ Děti z hlíny vyválí za pomocí válečků stejnoměrně tlustou placku (přibližně na tloušťku
prstu).
■ Na placku si lehce špejlí nakreslí požadovaný tvar svícnu (kruh nebo hvězdu) a ten pak za
pomoci jídelního nože vyřežou.
■ Přebytečnou hlínu z ořezu okamžitě zpracovávají do koule, aby nepřeschla.
■ Ze zbytků hlíny si vyválí hádky na tloušťku prstu a ve středu kruhu z nich začnou stavět
kruhovou zídku do výšky 7 cm. Každého hádka je potřeba nejdřív naškrabat a v případě
přeschlejší hlíny i použít šlikr. Spoje se budou zamazávat jen z vnitřní strany, aby z vnějšku
zůstaly hádci viditelní (obr 9).
■ Dalšími válečky děti olemují okraj svícnu a tentokrát zamažou spoje z obou stran.
■ Posledním bodem práce je nazdobení svícnů. Děti si připraví drobné kuličky a přilepí je ¨
pomocí šlikru (zde je šlikr nezbytný).
■ Po přežahnutí výrobků děti svícny zatřou železem a vysypou skleněnou drtí. Železo je
vhodné nejdřív aplikovat štětcem do reliéfu a poté přebytečné železo vytřít mokrou
houbičkou. Tím se i zajistí rovnoměrné patinování zbytku výrobku (obr. 10).
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Možné problémy při realizaci:
Děti často nezvládají pracovat čistě a zanechat během stavění zídky reliéf válečků z vnější
strany nepoškozený nebo naopak válečky nedostatečně slepí a pak dochází při schnutí k
rozpraskání výrobku. Proto je potřeba během práce kontrola především pevnosti slepení
spojů. Poprvé pro ně může být obtížné také patinování výrobku. Snaží se výrobek železem
pokrýt ve zbytečně velké vrstvě a železo se jim pak nedaří dostatečně vytřít, nehledě na
plýtvání materiálem. Tento problém lze vyřešit namícháním řídkého a málo krycího roztoku
železa.

Obr. 9

Obr. 10
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LEKCE 4: Ježek dekorovaný oxidem a glazurami
Námět a jeho varianty: Ježek (popř. kuře nebo myš)
Cíl lekce: Naučit se vytvarovat předmět z jednoho kusu hlíny (tzv. vytáhnout tvar)
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne vyválet kouli z hlíny a zvládne pracovat se základními
keramickými nástroji.
Pomůcky: Plátýnko, váleček, špejle, jídelní nůž, vidlička, špachtle na keramickou hlínu, očko
na odebírání ker. hlíny, štětec, houbička, nádoba na vodu.
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným šamotem (např. KS), šlikr z daného
druhu hlíny, oxid železa, červená nebo jiná barevná glazura
Časová náročnost: 2 lekce (1. lekce: modelování, 2. lekce: aplikace oxidu a glazování
přežahlých výrobků).
Motivace: Jde o tematickou podzimní práci motivovanou přírodou a změnami v ní.
Pracovní postup:
■ Nejdříve je hlínu potřeba zpracovat (vybouchat), aby v ní nezůstaly žádné vzduchové
bubliny a hlína se pořádně prohnětla. Z celého kusu hlíny začnou děti vymačkávat tělo ježka.
Nejdříve si uválí kouli, tu pak natvarují do podlouhlého tvaru a na jednom konci mačkáním
vytáhnou čumáček.
■ Tělo ježka je ze spodní strany potřeba vydlabat a pomocí očka tak vytvořit dutinu. Dutina
zajistí, že se ježci v peci nerozpadnou.
■ Pomocí vidličky vytvoří děti ježkovi na zádech strukturu bodlinek.
■ Z kousku hlíny si vymodelují oči a šlikrem je přilepí.
■ Válečkem si rozválí kousek hlíny, špejlí si na něj nakreslí listy stromu a pak je nožem
vyřežou. Špejlí na listy vytlačí žilkování a pak listy nalepí šlikrem ježkovi na záda.
■ Přežahnuté výrobky děti nejdřív zatřou oxidem železa. Na zádech je možné nechat větší
množství železa a naopak na čumáčku ho prakticky úplně vytřít. Na listy budou děti aplikovat
barevné glazury za pomoci štětce.
Možné problémy při realizaci:
Na této práci je nejdůležitější nezapomenout vytvořit dutinku v těle ježka a pak ho pořádně
vysušit před výpalem, protože velká vrstva hlíny bude hůř schnout jakákoliv voda uzavřená
uvnitř výrobek v peci roztrhá.
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LEKCE 5: Kachlička malovaná kobaltem
Námět a jeho varianty: Hmyz (jakékoliv jiné kresebné téma např. člověk v pohybu,
autoportrét, rostlina, mořský živočich, stroj atd.)
Cíl lekce: Naučit se malovat na keramický střep.
Předpoklady pro práci: Dítě si zvládne vytvořit návrh lineární kresby a dokáže pracovat se
štětcem.
Pomůcky: Plátýnko, váleček, jídelní nůž.
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným šamotem (např. FR), roztok kobaltu,
bílá glazura
Časová náročnost: 3 lekce (1. lekce: modelování, 2. lekce: kresba a malba kobaltem,
3. lekce: glazování přežahlých výrobků).
Motivace: Možnost vyzkoušet si malovat a kreslit na keramiku.
Pracovní postup:
■ Během první lekce si žáci z vybouchané a zpracované hlíny vyválí půl centimetru tlustou
placku a z ní si vyřežou požadovaný tvar kachličky. Hrany kachličky zapraví a uhladí prstem.
Je vhodné práci zkombinovat s dalším úkolem, který vyplní čas zbytku hodiny.
■ Další hodinu provedou žáci na vyschlé kachličky kresbu kobaltem. Kachličky jsou křehké,
proto je s nimi potřeba manipulovat opatrně. Děti si kresbu nejdříve vyzkouší štětcem a vodou
na papír a až když jsou rozkreslené, pustí se do kresby na kachličku. Je potřeba je upozornit,
že kresbu nejde od odstranit ani vygumovat.
■ Přežahlé výrobky si děti naglazují. Každý uchopí svoji kachličku za boky a ponoří ji do bílé
glazury tak, aby byla celá její spodní strana (strana s obrázkem) pod hladinou. V případě, že
se glazura dostane i na horní stranu, je potřeba ji po zaschnutí zcela odstranit mokrou
houbičkou.
Možné problematické momenty: Kresba na vyschlý střep musí být svižná, aby se
kachlička nerozmáčela a nerozlomila. Drobné retuše kresby jdou provést pomocí smirkového
papíru. Při glazování kachliček je potřeba si odlít glazuru bokem a už ji do hlavní nádoby
nevracet, protože v ní zůstanou zbytky kobaltu. Je také důležité mít na paměti, že v glazuře
nezafixovaný kobalt je jedovatý. Nesmí se proto sprašovat a je potřeba dodržovat zvýšenou
hygienu. Lektor také musí zvážit, jestli jsou děti vzhledem ke svému věku a vyspělosti tato
pravidla schopny dodržovat a v opačném případě zvolit alternativu v podobě malby barvítky
KD.
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Obr. 11
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LEKCE 6: Mísa s inkrustací z barevné hlíny
Námět a jeho varianty: Mísa s ornamentem cestiček ( varianty jinak motivovaného
abstraktního ornamentu jsou např. stopy ve sněhu, kruhy na vodě, ornament semínek
zasazených do řádků atd.)
Cíl lekce: Naučit se kreslit pomocí inkrustace hlínou jiné barvy a naučit se dodržovat čistotu
při práci s různými druhy hlíny.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne za pomoci válečku vyválet placku.
Pomůcky: Plátýnko, váleček, igelit, jídelní nůž, špejle, noviny, sáček
Materiál a suroviny: Tmavá a světlá keramická hlína s šamotem (např. MK a KS),
Časová náročnost: 1 lekce
Motivace: Práci lze motivovat výtvarnou hrou. Děti si na papír nakreslí deset teček, které
budou představovat města. Lidé z měst chtějí jezdit na výlety do sousedních měst a děti jim
musí tužkou nakreslit cesty. Podmínkou ale je, že cesty mohou vést jen z hora dolů a z pravé
strany na levou stranu. Výsledná mapa cest poslouží jako vzor pro ornament na mísu.
Pracovní postup:
■ Nejdříve je hlínu potřeba zpracovat (vybouchat), aby v ní nezůstaly žádné vzduchové
bubliny
a
hlína
se
pořádně
prohnětla.
■ Děti hlínu rozválí na placku o tloušťce prstu a špejlí si na ni nakreslí tvar mísy. Tvar
vyříznou,
zahladí
okraje
mísy
a
zbylou
hlínu
zpracují
do
koule.
■ Z hlíny kontrastní barvy si vyválí tenké válečky (špagety) a kladou je podle návrhu na mísu.
Hotový
ornament
překryjí
čistým
igelitem
a
zaválí
válečkem.
■ Aby měly mísy správný tvar je třeba je nechat schnout na tzv. kopytu. Kopyto si děti
vytvoří pomocí novinového papíru, který pokrčí na napěchují do sáčku. Sáček se pak stáhne a
dotvaruje do kulovitého či půl-kulovitého tvaru pomocí potravinářské folie. Mísa se nechá
schnout na takto vytvořené podložce ornamentem dolů (obr. 12) a na vrchní stranu děti
domodelují tři nožičky. Nožičky můžou mít tvar kuliček a být přilepené šlikrem, nebo je
možné je vytvarovat do jehlánků a přimazat je k misce ( obr. 13).
■ Výrobky budou bez glazury, proto je možné je pálit přímo na cílovou teplotu. Tu je ale
potřeba přizpůsobit druhu hlíny a dané technice modelování, aby nedošlo v peci k
opětovnému
zploštění
misek.
Možné problematické momenty:
Děti často vyválí příliš tlusté válečky na cestičky a po rozválení se vzor úplně slije. Mají také
problémy dodržovat čistotu při práci a je proto potřeba před prací s druhým druhem hlíny tu
první vysbírat a děti poslat umýt ruce. V případě zanesení kousků světlé hlíny do tmavé, či
opačně, budou na výrobku fleky a čmouhy.
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Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14
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LEKCE 7: Barevné termitiště stavěné z válců
Námět a jeho varianty: Termitiště, mravenčí věž
Cíl lekce: Bezpečně zvládnout techniku stavění velkých objemů pomocí válců a stavění
zužujícího se kuželu.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne uválet váleček, dokáže používat šlikr a lepit hlínu k
sobě. Zná základy stavění objemů z válců.
Pomůcky: Špachtle, vidlička či hřeben či zubatá stěrka, malířská točna, plátýnko.
Materiál a suroviny: Keramické hlíny různých barev (např. MK – tmavě hnědá, SBK –
skořicově hnědá, KS – máslově žlutá)
Časová náročnost: 2 a více lekcí (v závislosti na počtu děti pracujících na jedné věži a na
velikosti věže)
Motivace: Práci lze motivovat úkolem (soutěží) vytvořit co největší a nejpravidelnější věž. Je
dobré mít na paměti, že rozměry věže jsou přirozeně limitovány hloubkou pece.
Pracovní postup:
■ Každou hlínu je nejdříve potřeba zpracovat, aby v ní nezůstaly žádné vzduchové bubliny a
hlína se pořádně prohnětla.
■ Na malířskou točnu si děti nachystají papír s nakreslený kolečkem, které bude mít rozměry
odpovídající požadované podstavě věže.
■ Děti si začnou připravovat válce z hlíny (přibližně tloušťky dvou prstů, průměr válců se
bude zmenšovat), z každého druhu zvlášť. Mezi prací s jednotlivými druhy hlíny je vhodné
očistit si ruce a vyměnit plátýnko, aby nedošlo k ušpinění materiálu.
■ První válec položí na kroužek nakreslený na papíru a hlínu spojí zamazáním tak, aby se
válec spojil v kruh. Horní okraj naškrabou hřebenem nebo stěrkou a přiloží válec z hlíny jiné
barvy, který je také ze spodní strany naškrabaný. Válec přitlačí k podkladu a spojí v kroužek.
Oba kroužky se navzájem propojí zamazáním spoje na vnitřní straně stavby. Vnější strana se
nebude zamazávat a uchová si střídavou barevnost i oddělené válce.
■ Děti budou přidávat další vrstvy stavby střídavě z každého druhu hlíny.
■ Aby se stavba zužovala do špice, je potřeba každou další vrstvu nasazovat ne kolmo na
vrstvu předchozí, ale na vnitřní stranu předchozího válce (obr. 15).
■ Děti pracují, dokud věž neuzavřou špicí. Pokud neudrží sklon a stavba se neuzavírá, nebo
dokonce rozšiřuje, lze stavbu poupravit, oběma rukama ji stáhnout a zajistit zúžení.
Možné problematické momenty:
Během této práce je nejdůležitější udržet čistotu a nezamazat jednu hlínu od druhé, jinak
nevynikne barevný efekt hlín. Velmi důležité je také dodržet zužování věže, aby se věž
podařilo uzavřít v daném výškovém horizontu.
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Obr. 15

Obr. 16
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LEKCE 8: Mísa modelovaná do sádrové formy
Námět a jeho varianty: Mísa, dóza, talíř
Cíl lekce: Naučit se využívat k modelování forem, ať už sádrových nebo jiných.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne uválet váleček, dokáže vyhladit povrch stěrkou.
Pomůcky: Sádrová forma mísy nebo plastová miska vyložená potravinářskou fólií, špachtle,
kovová a gumová stěrka, štětec, houbička, nádoba na vodu.
Materiál a suroviny: Keramická hlína s jemným šamotem ( např. FR), bílá glazura, barevná
glazura vhodná do reliéfu.
Časová náročnost: 2 lekce (1. lekce modelování, 2. lekce glazování)
Motivace: Práce s formou (kopytem) umožňuje vytvořit pravidelný tvar a výrobek takřka
továrního vzhledu, kterého se obvykle dosahuje jen stěží.
Pracovní postup:
■ Sádrové formy je potřeba otřít od nečistot.
■ Hlínu děti zpracují tak, jak jsou zvyklé, aby v ní nezůstaly žádné vzduchové bubliny. Pak z
hroudy velikosti vejce vymačkají placičku a vloží ji na dno misky.
■ Z další hlíny si budou válet válečky o tloušťce malíčku a stáčet je do pevných spirál.
Spirály mohou být všechny stejné, ale také různých velikostí. První řadu spirál naskládají tak,
aby jejich okraje překrývaly kolečko uprostřed misky a spirály ležely těsně vedle sebe.
■ Když spirálami vyloží celou misku, zamažou mezírky mezi nimi kousky hlíny. Pomocí
kovové stěrky zamažou a srovnají vnitřní stěnu misky a gumovou stěrkou ji vyhladí.
■ Horní okraj misky je možno nechat nepravidelný podle končících spirál nebo k okraji
doložit kousky hlíny a vypracovat okraj rovný.
■ Přežahlé misky děti nejdřív zevnitř vylijí bílou glazurou a pak z venkovní strany štětcem
aplikují barevnou glazuru. Glazuru je potřeba dostat hlavně do mezer a prasklin mezi
spirálami. Přebytečná glazura se pak vytře mokrou houbičkou.
Možné problematické momenty:
Pokud budou děti při zamazávání vnitřní strany misky na hlínu příliš tlačit, poničí si kresbu
spirál na vnější straně a na horním kraji misky vytvoří příliš tenký lem, který se může ulomit.
Na druhou stranu, pokud vnitřek misky nezamažou, nebo zamažou špatně, může se celá miska
během schnutí rozpadnout.

Metodika kroužku keramiky
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012
Strana 21 (celkem 28)

Obr. 17
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LEKCE 9: Barevně malovaná slepička
Námět a jeho varianty: Slepička
Cíl lekce: Naučit se vytáhnout tvar z jednoho kusu hlíny a vyzkušet si malbu do podkladové
glazury.
Předpoklady pro práci: Děti musí zvládat přípravu hlíny k modelování a lepení hlíny za
pomocí šlikru.
Pomůcky: Hřeben či zubatá stěrka, špachtle, štětec
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným šamotem (např. KS ), šlikr z dané
hlíny, bílá glazura, barvítka KD.
Časová náročnost: 2 lekce (1. lekce: modelování, 2. lekce: glazování a malování barvítky)
Motivace: Tvorba velikonoční dekorace s praktickým využitím.
Pracovní postup:
■ Děti si zpracují hlínu a zbaví ji všech vzduchových bublin. Z jednoho kusu hlíny začnou
vytahovat tvar slepičky na jednom konci s hlavou a na druhém konci se zadečkem. Na
hlavičce vytvarují zobáček a na zadečku ocasní pera. Pomocí palců vyhloubí do těla z vrchu
a
ten
rozšiřují,
až
vznikne
mistička.
důlek
■ K kousku hlíny si vytvarují detaily (křídla, hřebínek, oči, ocasní pera) a pomocí šlikru je na
slepičku
nalepí.
■ Přežahlý výrobek se namočí do bílé glazury a pak ho mohou děti vyzdobit malbou.
Barvítky můžou dělat tečky, čárky, linky, měly by se ale naproti tomu vyhnout vymalovávání
ploch, přemalovávání barev přes sebe a zbytečného rozmáčení střepu. Bílá glazura se nesmí
setřít
ani
rozmýt.
■ Do misky ve slepičce je možné vložit mokrou vatu a použít ji pro pěstování řeřichy, nebo ji
použít pro naklíčení obilí.
Možné problematické momenty:
Častým problémem je poškození glazury při manipulaci s výrobkem a tím i poškození celé
malby. Odštípnutou glazuru je možné retušovat štětcem, ale při umístění výrobku na
malířskou točnu se lze této variantě předem vyhnout.
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Obr. 18

Obr. 19
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LEKCE 10: Reliéfní květináč
Námět a jeho varianty: Reliéf s námětem vodního světa (rostlinné motivy, ptáci, kořeny
rostlin a podzemní svět, abstraktní ornament)
Cíl lekce: Naučit se postavit desku z kousků hlíny a naučit se vytvořit pomocí přidávání a
ubírání hlíny reliéf o několika úrovních.
Předpoklady pro práci: Dítě zvládne pracovat s jídelním nožem a keramickými špachtlemi.
Pomůcky: Plátýnko, jídelní nůž, špejle, špachtle na keramickou hlínu s rovnou hranou nebo
kovová stěrka s rovnou hranou, gumová stěrka, štětec, houbička, nádoba na vodu, různá očka
na odebírání hlíny, raznice, igelity a látky na zabalení.
Materiál a suroviny: Světlá keramická hlína s jemným nebo hrubým šamotem (např. KS,
SBK, DL, SK ) bílá glazura, glazura vhodná do reliéfu nebo kombinace glazury a oxidu na
zatření.
Časová náročnost: 4 a více lekcí (1. lekce: modelování desky, 2. lekce: tvorba reliéfu,
3. lekce: sesazení desek a lepení nožiček květináče, 4. lekce: glazování).
Motivace: Dílčí motivací je vytvoření hmatového obrazu, který bude možné vnímat jen
pomocí rukou. Motivací druhé části práce je pak tvorba jednoho společného květináče, který
bude sloužit k výzdobě společných prostor školy.
Pracovní postup: ■ Vybouchávání hlíny je v případě této práce možno zkrátit jen na
nezbytné
minimum.
■ Děti si budou trhat kousky hlíny velikosti vlašského ořechu a přilepovat (přimazávat) k
sobě (obr.20). Snaží se z kousků hlíny vyskládat desku 2 – 3 cm tlustou (raději tlustší, protože
při srovnávání tloušťky dojde k celkovému snížení). Deska by měla být všude stejně tlustá a
neobsahovat žádné vzduchové kapsy. Je dobré si požadovaný čtvercový či obdélníkový tvar
narýsovat na karton, vystřihnout a karton pak použít jako podložku. Dětem se tak mnohem
lépe trefuje výsledný tvar.
■ Srovnávání tloušťky desky je potřeba provést z obou jejích stran a to vždy ve dvou na sebe
kolmých směrech. Ke srovnání je nejlepší použít keramickou špachtli s rovným okrajem (obr.
21) nebo kovovou stěrku s rovným okrajem. Je potřeba dlouhými tahy špachtle za pomocí síly
strhnout a zarovnat veškeré nerovnosti na desce.
■ Srovnanou desku je možno seříznout podle kartonu na finální rozměry a dohladit povrch
gumovou stěrkou.
■ Tato část práce může trvat jednu i více lekcí, podle šikovnosti dětí a také podle velikosti
požadované desky. Dobu výroby desky lze snížit prací ve dvojicích ideálně složených z
alespoň jednoho silnějšího dítěte. Desku je potřeba vždy do příští lekce pečlivě zabalit do
igelitu popřípadě i do navlhčené hadry, aby neoschla. Na každé čtyři desky s reliéfem bude
připadat jedna deska ponechaná bez reliéfu na dno květináče.
■ Stavba reliéfu: Děti si nejdřív na desku lehce špejlí nakreslí požadovaný motiv a ujasní si,
která část bude vystupovat a která ustupovat dovnitř.
■ Pomocí oček začnou ubírat hlínu a souběžně ji začnou přidávat v místech, která mají
vystupovat nahoru. Přidávat lze hlínu bez šlikru jen pomocí přimazávání, ale je potřeba, aby
hlína nebyla oschlá. V případě oschlé hlíny lze jen odebírat a budovat reliéf do hloubky. Je
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dobré děti upozornit, aby nebylo vše stejně vysoké a hluboké a vzniklo tak více vrstev reliéfu
(obr. 22).
■ Drobné detaily jako jsou třeba očička atd. Děti nalepí až na závěr a to pomocí naškrabaní a
šlikru, aby nedošlo k deformaci tvaru při jeho přimazávání.
■ Hotový reliéf děti zahladí rukama. Velké rovné plochy lze zaplnit pomocí raznice.
■ Před sesazováním musí desky mírně odeschnout a zpevnit se, aby nedošlo k jejich
deformaci, proto je dobré nechat je nějakou dobu na vzduchu (délka schnutí je závislá na
prostředí) a při jejich balení se už nepoužije mokrá látka.
■ Samotné sesazování desek je prací spíše pro lektora, ale děti mohou pomáhat při škrabání
hran, aplikaci šlikru a modelování nožiček květináče. Nejdřív je nutné okraje každé desky
seříznout pod úhlem 45º (obr. 23) a vzniklé hrany naškrabat. K lepení desek k sobě je
nezbytné využít šlikr. Spoje budou zpevněny zamazáním hliněnými válečky. Čtyři desky
budou tvořit obvod květináče, na jeho dno je potřeba využít desku bez reliéfu. Slepený
květináč se obrátí dnem vzhůru a do jeho rohů se opatrně vlepí a přimažou nožičky (obr. 24).
Před schnutím je potřeba začistit všechny spoje pomocí stěrky či rukama a opravit veškeré
otlaky, které vznikly na reliéfu při manipulaci a lepení. Květináč je nejlépe vycpat tak, aby
nedošlo k prověšení dna a nechat pomalu schnout. Samotné schnutí lze zpomalit částečným
překrytím igelitem.
■ Přežahnutý výrobek lektor nejdříve vylije zevnitř bílou glazurou a pak jej můžou děti
společně naglazovat zvenku. Je vhodné aplikovat štětcem do struktur glazuru, která se potom
houbičkou vytře a povrch květináče tak bude glazurou jen patinovaný (obr. 25).
Možné problematické momenty:
Vzhledem k tomu, že jde o práci o několika rozdílných fázích, může dojít k nesnázím v
průběhu každé z nich. Během stavby desky je potřeba hlavně dohlédnout, aby v ní děti
nenechaly uzavřený vzduch, který by pak desku roztrhal. Během ubírání reliéfu si pak musí
dát děti pozor, aby neubraly příliš mnoho materiálu a desku příliš neztenčily. Největší
nebezpečí se ale skrývá v přílišném oschnutí, nebo naopak v přílišné plasticitě desek v
různých fázích práce. Je proto vhodné se sesazováním nepospíchat, protože nedostatečně
zpevněné desky se začnou bortit a propadat. Každý květináč pak potřebuje oproti běžným
výrobkům relativně dlouhou dobu na proschnutí před výpalem (nejlépe několik týdnů).
Nakonec je potřeba vhodně zvolit teplotu závěrečného výpalu, aby v peci nedošlo k deformaci
desek, ale zároveň byla hlína slinutá a nepropouštěla vodu.
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