Úkoly a zadání
(pro týden od 13. do 19. 4. 2020)

Starší žáci (Hořice Po 13:45-16:00, Cerekvice St 15:00-17:15)
Indiánská čelenka
Tento týden budeme pracovat se symboly, k teré charakterizují povahu našich nejbližších
(zadání z předminulého týdne). Použijeme je při výzdobě indiánských čelenek, které nám
poslouží jako součást převleku na červnovou vernisáž naší celoroční výstavy
(podrobnosti k výstavě včas doplním).
Podobný úkol - jen ve zjednodušenější podobě - si před Velikonocemi vyzkoušeli naši
mladší kolegové (pro inspiraci mrkněte SEM). Jaké možnosti potom nabízím vám?
V zásadě dvě - čelenku PAPÍROVOU nebo LÁTKOVOU. Papírovou zvládnete s největší
pravděpodobností sami bez pomoci technologicky zdatnějších a zkušenějších bledých tváří
(kterým doma přezdíváme rodiče). Látková verze se musí i trochu šít (což žádnou
maminku při současném nedostatku ochranných roušek už asi nepřekvapí :-) ). Volba je
tedy, vážení indiáni, jen a jen na vás a bude se pravděpodobně odvíjet od dostupnosti
pomůcek a ochoty vašich trpělivých maminek.
Pro obě verze však platí:
Hlavním zdobícím prvkem čelenky budou vaše SYMBOLY, vytvořené na základě zadání,
které naleznete TADY. Kdo toto zadání nesplnil, ale přesto se k nám chce tento týden přidat,
bude muset improvizovat (více se dozvíte o pár řádků níže). Tyto symboly (popř. jiné
zdobící prvky) můžete na papír/látku nakreslit ČERNÝMI, popř. BAREVNÝMI FIXY (na
látku lze použít i speciálními fixy na textil - pokud je doma máte). Předtím si ale, prosím,
přečtěte jeden z nabízených pracovních postupů:

1. PAPÍROVÁ verze indiánské čelenky s PAPÍROVÝM PEŘÍM:
Při výrobě papírové čelenky lze postupovat podle tohoto návodu. Předpokládám však, že ne
všechny pomůcky máte doma po ruce, a tak navrhuji provést menší úpravy:
Použijte, prosím:
● jakýkoli tvrdší papír A4 (ideálně čtvrtku, která může, ale nemusí být barevná),
● dále tyto pomůcky z návodu:
sešívačka (nebo tyčinkové lepidlo, lepicí páska apod.),
nůžky,
jakékoli suché barvy (pastelky, progressa, suché nebo olejové pastely, voskovky) +
vodovky, štětce apod. (pokud je doma máte).
Ptačí pera nahradíme papírovými nebo vyrobenými z UHT obalu od mléka (jeho vnitřní
část je stříbrná bez potisku). Stačí ustřihnout několik 4-5 cm širokých (a libovolně dlouhých)
proužků. Ty podélně přeložit na polovinu, v rozích lehce zastřihnout a poté směrem k

přeloženému středu nastříhat na “nudličky” (aby výsledek připomínal tvarem i strukturou
skutečné peří).
Abych to nekomplikoval složitým popisem, mrkněte, prosím, na toto video: Šikulové.
Zhlédnout ho můžete samozřejmě celé, ale v souvislosti s výrobou čelenky nás bude zajímat
hlavně čas 2:50. Snad je to ode mě takto srozumitelné?!? :-)
2. LÁTKOVÁ verze indiánské čelenky se SKUTEČNÝM PEŘÍM:
Při zadávání náročnějšího postupu vycházím z TOHOTO návodu, jehož hlavní nevýhodou
bude asi špatná dostupnost některých pomůcek (podle mých informací nám vláda stále ještě
neotevřela papírnictví - nebo už ano?)
Právě v papírnictví by totiž mělo být možné zakoupit dekorativní husí nebo slepičí peří,
které by vám při výrobě složitější, ale o to realističtější čelenky perfektně posloužilo. Pokud
byste ale chtěli zapojit vlastní barevnou fantazii a máte současně možnost nasbírat si na
zahradě doma, u babičky nebo u sousedů několik slepičích (nebo dokonce kohoutích)
pírek, nechte dekorativní peří v zamčených papírnictvích ležet ladem a vemte útokem to, co
máte doma skladem - tedy potravinářské barvy, které vám možná zbyly po velikonočním
barvení kraslic :-) Než se na barvení vrhnete, můžete nasbíraná pírka podle výše uvedeného
návodu ještě očistit. Tak vzhůru do toho!
Pokud nemáte k dispozici požadované pomůcky nebo vaše unavené maminky nechtějí
jehlu a nit letos už ani vidět, NEVADÍ! Vyzkoušejte si ale, prosím, alespoň papírovou
variantu. Kdo tento úkol nesplní v době karantény, bude se s ním muset popasovat po
nástupu do školy (pokud k nějakému nástupu během tohoto školního roku ještě vůbec
dojde?!?).
Fotky vašich výrobků pošlete opět mailem na solc@zushorice.cz. Předem děkuji a DRŽÍM
PALCE! ;-)

