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ÚVOD

Tato kniha je výsledkem realizace projektu Keramika a rostliny pro pět smyslů, který probíhal 
v keramických dílnách a ve skleníku Střediska volného času v Brně. Cílem projektu byla 
inovace a zavádění nových metod výuky, alternativních vzdělávacích programů spolu 
s metodami zaměřenými na individuální přístup a rovné příležitosti pro děti a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP. Projektu se zúčastnily děti a žáci 
zdravotně (se zrakovým postižením) a sociálně znevýhodněné. Děti pod vedením odborných 
lektorů vytvářely různé nádoby na rostliny (květináče, obaly na květináče, žardiniery, misky 
pro výsev semínek aj.), které následně osazovaly ve skleníku. Uvádíme zde přehled několika 
technik vytváření nádob a možnosti práce ve skleníku s výše uvedenými skupinami dětí. 
Technická poznámka: Všechny keramické výrobky jsou vytvářeny z kameninových hlín 
s použitím glazur na kameninu. Pálení proběhlo v elektrické peci na teplotu 1230 °C.
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vytváření keramických nádob
s dětmi se zrakovým postižením



ANOTACE
V této oblasti uvádíme příklady práce s dětmi se středně těžkým až těžkým zrakovým 
postižením. U některých dětí jde o souběžné postižení více vadami - jedná se především 
o kombinaci zrakového, mentálního a tělesného postižení, vyskytují se také vady řeči. Toto 
omezení vyžaduje speciální přístupy ve všech oblastech. 

ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE
Každá lekce trvá přibližně 60 minut podle typu vytvářených objektů.

VHODNÝ PROSTOR PRO PRÁCI
Keramická dílna vybavená pracovními stoly a židlemi, s dobrým osvětlením, tekoucí vodou 
a potřebnými pomůckami pro práci s hlínou.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Děti zrakově postižené jsou uzavřeny do svého světa a některé umí nebo chtějí komunikovat 
jen se svými blízkými. Prostřednictvím práce s hmotou nebo rostlinou si dokáží lépe 
uvědomovat okolní svět v jeho různých podobách a také dostanou možnost si jej zpříjemnit 
výrobou vlastních artefaktů a vlastní péčí o rostlinu. Práce s hlínou u dětí se zrakovým 
postižením přispívá k rozvoji psychomotorických funkcí, přímým kontaktem s hmotou a jejím 
dekorováním dochází k rozvoji posilování zbytkového vidění a zdokonalování zachované 
funkce zrakového vnímání. Formou pochval posilujeme jejich sebevědomí, děti se učí vytvářet 
rozměrné objekty z hlíny, řešit problémy při tvorbě a poměrně náročnou práci dokončit. Zájem 
dětí posiluje praktické využití vypálených nádob pro následné osázení rostlinami.

KOMPETENCE
Kompetence k řešení problémů – samostatné řešení problémů se zhotovováním keramických 
objektů, využívání získaných vědomostí a dovedností, výběr vhodného řešení.
Kompetence sociální a personální – práce s hlínou přispívá ve skupině dětí k diskusi, děti 
pochopí potřebu společně pracovat, vytváří si pozitivní představu o sobě samém a své 
důležitosti při společné  tvorbě. 
Kompetence občanské – děti se naučí chápat základní ekologické souvislosti, respektovat 
požadavky na kvalitní životní prostředí a zpříjemňovat jej.
Kompetence pracovní – děti se naučí používat bezpečně a účinně materiály, nástroje 

i vybavení. Učí se organizovat pracovní prostor a orientovat se v něm, kontrolovat hmatem 
vytvořené objekty (děti se silným zrakovým postižením).

HODNOCENÍ
Pár vět od pedagožky, která doprovázela zrakově postižené děti do keramických dílen SVČ 
Lužánky:
„Zaměstnávání dětí v keramickém kroužku má pro zdravé děti, ale i pro děti těžce zrakově 
handicapované význam např. v těchto oblastech jejich rozvoje:
- děti poznávají keramickou hlínu jako nový materiál, material tvárný, mohou ho samostatně 
zpracovávat do podoby a tvaru dle jejich vlastní fantazie a představy
- k technicky správnému zpracovávání hlíny jsou verbálně vedeny – tzn. při práci se rozvíjí 
schopnost dětí pracovat dle pokynů, soustředit se
- děti jsou nuceny soustředit se na práci, rozvíjí se jemná motorika, vizuomotorická 
koordinace, schopnost dovést svou činnost do konce v hotový výsledek práce, trpělivost
- proces prožitkového učení – např. při modelování postavy si děti uvědomují části těla, ze 
kterých se skládá, u rostlinek pozorují jednotlivé části, ze kterých jsou tvořeny. Dítě se tedy učí 
prožitkem při vlastní činnosti
- v závěru – pocit uspokojení, seberealizace, pěkný pocit z toho, že jsem práci dokončil 
a vytvořil hotový výrobek a samozřejmě nesmí chybět pochvala!“
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VELKÝ KVĚTINÁČ (TROJBOKÝ)

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, trojúhelník, obdélník, květináč, žebra 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), hlína 
šamotová, šlikr, štětce, vidličky, obdélník z papíru o stranách 20 × 30 cm, trojúhelník 
o stranách 30 × 30 × 30 cm, různé nářadí na zdobení a škrábání povrchu, event. špejle

CÍLOVÁ SKUPINA
Zrakově postižené děti předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI 

Cílem je vytvoření trojbokého květináče. 

Při vytváření květináče tohoto typu je důležité, aby děti zvládly techniku vytvoření plátu 
a správné slepení jednotlivých stran. Děti rozdělíme na tři skupiny, každá z nich vytvoří jednu 
stranu květináče.

Válení plátů: po důkladném zpracování bloku hlíny pokryjeme pracovní desku tuhým plátnem. 
Hlínu umístíme doprostřed a pěstičkou ji rozboucháme na plát o výšce cca 2 cm – tím si 
ušetříme námahu při válení. Válečkem rozválíme hlínu ve směru od prostředka ke krajům 
různými směry, jen tak docílíme pravidelného vyválení plátu (výška cca 1 cm). Při válení plát 
otáčíme, aby se nepřilepoval a lehce roztahoval. 

Podle papírové předlohy vyřízneme postupně tři obdélníky – strany květináče. Stejným 
způsobem vytvoříme dno květináče – trojúhelník. Na něj postupně přilepíme strany tak, 
že styčné plochy naškrábeme vidličkou, našlikrujeme a pevně spojíme. Po přilepení všech 
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stran vložíme do všech spojů válečky a začistíme. Nádobu zpevníme oboucháním dřevěnými 
laťkami, tím se zpevní spoje a zdokonalí tvar. Uprostřed vytvoříme malá žebra, aby se stěny 
neprohýbaly. Nakonec květináč dekorujeme škrábaným vzorem, zrakově postižené děti si 
kontrolují prstem, jaký obrázek – dekor vytvořily. Využijeme nářadí s různými stopami. Po 
přežahu můžeme dekorovat zatírací glazurou nebo polít efektující glazurou a nakonec nádobu 
vypálíme na ostrý výpal.

MOTIVACE
Děti se podílejí na vytvoření technicky složitého společného objektu, kdy je potřeba vzájemné 
pomoci při stavbě. Motivací je jejich důležitost při vzájemné spolupráci a vyzvednutí jejich 
schopnosti vytvořit náročný tvar.

KULATÝ KVĚTINÁČ DEKOROVANÝ KOBALTEM

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), špachtle, 
hlína šamotová, šlikr v miskách, vidličky, štětce, kobaltová barva do glazury, bílá glazura

CÍLOVÁ SKUPINA
Zrakově postižené děti předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření společného velkého kulatého květináče.

Vyválíme plát o tloušťce 1 cm. Děti naznačí a vyříznou kruh o průměru 25 cm. Okraj kruhu 
shora naškrábou vidličkami a natřou šlikrem. Nalepují po obvodu kousky hlíny a vytvářejí tak 
stěnu květináče. Vzniklý okraj vždy poškrábou, potřou šlikrem a nalepí další kousek hlíny. 
Průběžně upravujeme a srovnáváme stěny pomocí latěk a špachtlí. Hlídáme a spravujeme 
kulatý tvar nádoby.
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V místě připojení stěny ke dnu uvnitř nalepíme a začistíme váleček hlíny.
Po přežahu květináč polijeme bílou glazurou a děti pomalují stěny květináče modrou 
barvou do syrové glazury. Necháme je volně zdobit – malovat do glazury, neurčujeme jim 
dekor a nezasahujeme do jejich tvorby. Zásah je vhodný jen při ohrožení technického stavu 
květináče. Při stavbě dbáme, aby ve stěnách nebyly otvory a nebortily se, při malování 
hlídáme, aby děti nestíraly glazuru.

MOTIVACE
Děti se podílejí na vytvoření jednoho společného 
velkého objektu. Povídáme si o jarních květinách 
a děti připravují nádobu na jejich vysazení.
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NÁDOBKA NA ŘEŘICHU

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, očko, razítko

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, hlína šamotová, šlikr, štětce, vidličky

CÍLOVÁ SKUPINA
Zrakově postižené děti předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření nádobky s nízkým okrajem na setou řeřichu. Při vytváření je důležité, aby 
děti zvládly techniku vytvoření plátu a správné přilepení stěn. 

Válení plátů – viz lekce Velký květináč trojboký. 
Po vyválení plátu o výšce 0,5 cm si děti samy nakreslí špejlí obdélníček, můžeme jim jemně 
prstem na plát vyznačit jeho velikost – cca 20 × 15 cm. Vyříznou a odříznuté okraje položí 
bokem. Odřezávají z nich kousky, které přilepují pečlivě na kraj obdélníčku. Styčné plochy 
naškrábou děti vidličkou, našlikrují a pevně spojí. Po oblepení všech stran vloží na styčné 
místo dna a okrajů válečky a začistí je. Doprostřed nádobky děti špejlí nakreslí obrázek, 
který vynikne po přelití přežahnutého výrobku efektující glazurou. Necháme jim volnost při 
zpracování motivu, nejvíce zapůsobí jejich přirozený, neřízený výtvarný projev. Vyvarujeme se 
obligátních dekorů jako sluníčko, tulipánek…

Další varianty vytvoření nádobek na setí řeřichy:
- Nádobka vytvořená vyboucháním hroudy hlíny do tvaru kvádru a následným vybráním 
středu očkem, až zbudou obvodové strany. Přilepíme nožičky a dekorujeme nalepenými 
kousky nebo obtiskujeme různá razítka a plastické povrchy.
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- Můžeme také vytvořit kulaté nádobky lepené z válečků. Vnitřní dno pomalujeme oxidem 
kobaltu nebo mědi a poklademe rozbitým sklem. Na horní okraj můžeme namalovat linku 
efektující glazurou a vypálíme rovnou na ostrý výpal.

MOTIVACE
Povídáme si s dětmi o jaru a o probouzející se přírodě, kdy rostlinky začínají rašit ze semínek.
Vytvoření vlastní nádobky, do níž později zasejeme řeřichu. Vypěstování rostlinky ze semínka.

HRANATÝ TRUHLÍK NA BYLINKY S PODMISKOU

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, truhlík, podmiska

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), špachtle, hlína 
šamotová, šlikr v miskách, štětce, vidličky, zatírací glazura

CÍLOVÁ SKUPINA
Zrakově postižené děti předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je společné vytvoření truhlíku na bylinky s podmiskou.

Děti rozdělíme na skupinky, každá skupinka bude vytvářet jeden truhlík. Vyválíme plát o výšce 
cca 1 cm. Správná technika válení viz předchozí lekce. Z plátu vyřízneme obdélník o velikosti 
15 × 30 cm. Okraje plátu shora poškrábeme vidličkou a našlikrujeme. Děti nalepují kousky hlíny 
vedle sebe, začišťují prstíky a vytvářejí stěny truhlíku o tloušťce asi 1 cm. Průběžně pomocí 
špachtlí a latěk upravujeme a zpevňujeme tvar. Dbáme na vytvoření dobrých rohů. Pracujeme 
až do výšky stěny 15 cm. Do dna vyřízneme otvory na odtékání přebytečné vody.

Podmiska: z vyváleného plátu vyřízneme obdélník asi o 1 cm po obvodě větší, než je vnější 
obvod truhlíku. Na jeho okraje děti nalepí a začistí stěny z kousků do výše 2 cm.
Květináč vypálíme rovnou na ostrý výpal, můžeme použít zatírací glazuru. 

MOTIVACE
Děti stavějí květináč jako zedníci, když staví z cihel dům. Kousek po kousku, stěny musí být 
rovné, bez otvorů, rohy přesné. Květináč musí být funkční – aby v něm nezůstávalo množství 
vody, je třeba vyříznout drenážní otvory ve dnu a vyrobit podmisku, neboť bylinky, které sem 
později zasadíme, nesnášejí přemokření.

OBALY NA KVĚTINÁČE TOČENÉ NA KRUHU A DEKOROVANÉ

KLÍČOVÁ SLOVA
Hrnčířský kruh, květináč, podmiska 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hrnčířský kruh, hlína točířská, šlikr, štětce, dekorovací oxid železa 
(Fepren), různé nástroje na škrábání dekoru, květináče předtočené na hrnčířském kruhu 
v kožovatém a suchém stavu

CÍLOVÁ SKUPINA
Zrakově postižené děti předškolního věku
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

1. Květináč s plastickým dekorem
Předtočíme na kruhu květináče o průměru cca 20 cm. Necháme zatuhnout do kožovatého 
stavu. Děti potom přilepují na květináč různé vzory z kousků hlíny podle vlastních představ, 
dotvářejí škrábáním. Nenapovídáme dětem, co mají lepit, jejich fantazie jim bohatě vystačí. 
Při tomto dekorování mají i slabozraké a nevidomé děti kontrolu nad tím, co vytvořily. Po 
důkladném zaschnutí zatřeme zatírací glazurou a vypálíme rovnou na ostrý výpal.

2. Květináč s dekorem škrábaným do železa
Na předtočené květináče namalujeme pruhy železem a necháme vyschnout. Děti vyškrabávají 
dekor nářadím zanechávajícím různé stopy. Opět jim neradíme a necháváme prostor fantazii. 
Květináče přežahneme, přelijeme řídkou bílou nebo průhlednou glazurou (hustota jako velmi 
řídké mléko).

MOTIVACE
Děti motivuje samotný dokonalý tvar vytočených květináčů. 

24 25



vytváření keramických nádob s dětmi
 ze sociálně znevýhodněných skupin

a) předškolní věk

b) školní věk



ANOTACE
V této oblasti uvádíme příklady práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
předškolního a školního věku. Typy nádob a způsoby vytváření jsou přizpůsobeny 
schopnostem jednotlivých věkových skupin dětí.

ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE
Každá lekce trvá přibližně 60–90 minut podle typu vytvářených objektů.

VHODNÝ PROSTOR PRO PRÁCI
Keramická dílna vybavená pracovními stoly a židlemi, s dobrým osvětlením, tekoucí vodou 
a potřebnými pomůckami pro práci s hlínou.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Následující lekce popisují práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit v Brně. Tyto děti 
žijí v prostředí, které dostatečně nerozvíjí jejich osobnosti. Jsou to ryze městské děti, pro 
něž živá příroda je velká neznámá, z velké části neznají výlety do přírody, péči o zahrádku, 
návštěvu zájmových kroužků. Při vytváření keramických nádob pro následné osázení se děti 
učí pracovat na rozměrných objektech, technicky náročných na zpracování, a práci na nich 
dokončit včetně osázení rostlinami. Velmi důležitá je motivace formou pochval, kdy posilujeme 
zájem dětí o keramickou činnost, jejich sebevědomí a snahu řešit často složitějsí problémy při 
vytváření.

KOMPETENCE
Kompetence k řešení problémů – samostatné řešení problémů při zhotovování keramických 
objektů, využívání získaných vědomostí a dovedností, výběr vhodného řešení.
Kompetence sociální a personální – keramická tvorba přispívá ve skupině dětí k diskusi, 
děti pochopí potřebu společně pracovat, vytváří si pozitivní představu o sobě samém a své 
důležitosti při společné  tvorbě. Práce s hlínou a rostlinou děti smyslově rozvíjí a současně 
velmi uklidňuje, učí je soustředění a rozšiřuje soubor dovedností. 
Kompetence občanské – děti se naučí chápat základní ekologické souvislosti, respektovat 
požadavky na kvalitní životní prostředí a zpříjemňovat jej. Díky vlastnímu vytváření a poznání 
procesu vzniku artefaktů se učí vážit si veřejných objektů, zpříjemňujících život ve městě.  
Kompetence pracovní – děti se naučí používat bezpečně a účinně materiály, nástroje 

i vybavení. Učí se organizovat pracovní prostor a i přes různé komplikace a technické 
problémy vznikající při vytváření práci dokončit a své místo uklidit.

HODNOCENÍ
Zde uvádíme honocení jednoho z pedagogů, kteří docházeli s dětmi do dílen:
„Při práci v keramických dílnách SVČ Lužánky děti poznaly jiné prostředí, vyzkoušely si 
vytváření větších keramických objektů. Pracovaly společně, musely se tolerovat a domlouvat 
na postupu práce. Seznamovaly se s jinými technikami vytváření a viděly odezvu na 
provedenou činnost (fotky, pochvala…). Došlo ke spojení a ověření kompetencí (práce ve 
skleníku) – sázení rostlin do předem vyrobených keramických nádob, smysl provedené 
keramické tvorby a její využití v praxi. Většinu výrobků a znalostí o rostlinách žáci využili nejen 
ve škole, ale i doma. Nově nabyté znalosti a dovednosti pak běžně používali ve výuce – např. 
v přírodopise, českém jazyce, člověk a svět práce.“
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti si ze šamotové hlíny vyválí plát necelý 1 cm tlustý. Důležité je, aby pod hlínou, kterou 
zpracovávají, bylo pevné plátno. Jen tak se jim nebude plát lepit na dřevěnou desku.
Plát musí být dostatečně velký, aby vykryl vnitřek talíře. Plát vložíme do talíře, který je 
vyložený gázou nebo potravinářskou folií. Necháme děti, aby lehce plát do talíře domáčkly 
tak, aby se pěkně usadil. Pomocí nožíku děti oříznou přebytečnou hlínu, která přesahuje 
přes okraj talíře. Ostré okraje vzniklé po oříznutí špachtličkou zapracují. Na závěr vzniklý 
talíř odekorují vmačkáváním různých razítek a otiskovátek. Po přežahnutí zvolíme efektující 
glazuru, která vzniklé vzory zdůrazní. Pokud děti vytváří talíře z tmavší hlíny, můžeme otisky 
zatřít světlou glazurou.

MOTIVACE
Děti motivujeme vlastním talířem, který má užitný charakter. Pro děti je výrobek, který má 
praktické využití, velmi atraktivní. Dekorace otisky je mezi dětmi velmi oblíbená, proto je 
dopředu na tento způsob upozorníme, můžeme vyválet zkušební plát, na který si děti ověřují 
vzory otiskovátek.

TALÍŘE S OTISKY

KLÍČOVÁ SLOVA
Plát, talíř, razítka

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína šamotová, pevné plátno, nožíky, váleček, razítka, gáza 
nebo potravinářská folie

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

a) předškolní věk
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PÍTKO PRO PTÁČKY

KLÍČOVÁ SLOVA
Plát, nafukovací míč, šamotová hlína, pítko

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína šamotová, pevné plátno, nožíky, váleček, nafukovací míč, sklo, 
netkaná textilie, nafukovací míč, větší plastová mísa

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti dostanou kus šamotové hlíny, který pěstí částečně vybouchají do placky. Poté z hlíny 
vyválí plát asi 2 cm tlustý. Důležité je, aby pod hlínou, kterou zpracovávají, měly děti pevné 
plátno. Jen tak se jim nebude plát lepit na dřevěnou desku. Vzniklý plát děti pečlivě zpracují 
širokou špachtlí a přenesou na společnou desku, kde pedagog z jednotlivých plátů vytváří 
jeden velký. Ten s pomocí dětí vložíme na velký nafouklý míč, který je pevně umístěný např. 
v míse a překrytý netkanou textilií, aby se hlína na míč nelepila. Necháme děti, aby lehce 
plát na balonu ještě uhladily a pak seřízly do podoby mísy. Ostré okraje vzniklé po oříznutí 
špachtličkou zahladí. Na závěr mohou mísu odekorovat motivy ptáčků, které namalují glazurou 
nebo engobou. Do výtvarné podoby motivů dětem nezasahujeme, jakkoliv se nám jejich 

malby zdají málo „dokonalé“. Před ostrým výpalem můžeme dát do dna mísy sklo, které bude 
zrcadlit vodu nalitou do pítka.

MOTIVACE
Děti motivujeme osudy ptáčků v městské aglomeraci, kteří mají málo vodních ploch, a tudíž 
příležitostí k osvěžení. K tomu jsou ideální pítka, která jsou umístěna v parcích a zahradách. 
Odměnou dětem bude nejen velká nádoba, ale také podívaná na ptáčky, kteří se přiletí osvěžit 
do „jejich“ pítka. Zdůrazníme nejen technické zpracování nádoby, ale i „profesionální“ umístění 
pítka na zahradě tak, aby se k ptáčkům nedostaly kočky.



KRABIČKY NA BYLINKOVÁ MÁSLA

KLÍČOVÁ SLOVA
Plát, krabička, šamotová hlína, razítka, bylinkové máslo

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína šamotová, pevné plátno, nožíky, váleček, čtvrtka tvrdšího 
papíru, razítka a otiskovátka

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti si ze šamotové hlíny vyválí plát necelý 1 cm tlustý. Důležité je, aby pod hlínou, kterou 
zpracovávají, měly pevné plátno. Jen tak se jim nebude plát lepit na dřevěnou desku.
Plát musí být dostatečně velký, aby na něj mohla být umístěna šablonka ve tvaru kříže 
z tvrdého papíru, již jsme před započetím práce dětem ukázali. Po vyválení a uhlazení plátu 
umístíme na něj papírovou šablonku, děti si ji „obkreslí“ špejličkou a vyříznou. Do takto 
vzniklého tvaru začnou otiskovat razítka tak dlouho, až jsou s dekorem spokojeny. Okraje kříže 
zdrsní vidličkou a natřou šlikrem. Z kříže sestaví krabičku a zpevní její hranatý tvar destičkou. 
Po přežahu přelijeme krabičku takovou prokreslovací glazurou, která zvýrazní dekoraci razítky. 
Později do krabiček dáme dětem bylinkové máslo.

MOTIVACE
Děti motivujeme vlastní nádobkou na bylinkové máslo – tedy výrobkem 
s daným užitkem. Vyprávíme si s dětmi o bylinkovém másle, jak jej vyrobit, 
které bylinky jsou vhodné. Povídáme si, jak vytvořit krabičku, která by byla 
funkční a pro bylinkové máslo vhodná.
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DEKOROVANÉ OBALY NA KVĚTINÁČE TOČENÉ NA KRUHU

KLÍČOVÁ SLOVA
Hrnčířský kruh, květináč, engoba 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína točířská, šlikr, štětce, dekorovací oxid železa (Fepren), různé 
nástroje na škrábání dekoru, květináče předtočené na hrnčířském kruhu v suchém a kožovatém 
stavu

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

1. Květináč s dekorem škrabaným do engoby
Předtočíme na kruhu květináče o průměru cca 18 cm. Necháme zatuhnout do kožovatého 
stavu. Děti potom engobou vytvářejí podklad pro škrabání motivů ptáčků. Pomocí nožíků 
nebo špejliček vyškrabují motivy ptáčků do ještě vlhké engoby. Po přežahnutí nádoby se vylije 
glazurou pouze vnitřek květináčků.

2. Květináč s dekorem škrábaným do železa
Na předtočené květináče namalujeme pruhy železem a necháme vyschnout. Děti vyškrabávají 
dekor nářadím zanechávajícím různé stopy. Velmi vděčné jsou motivy květin, které i malým 
dětem nedělají problémy. Pokud děti sklouznou do abstrakce, nebudeme je opravovat. 
Květináče přežahneme, přelijeme řídkou bílou nebo průhlednou glazurou (hustota jako velmi 
řídké mléko). MOTIVACE

Děti motivujeme vlastním květináčkem „profesionálního“ vzhledu, který si později osází 
„vlastní“ rostlinou. Povídáme si s dětmi o květinách, jaké znají, jak vypadají a zda by je dokázaly 
nakreslit. Vhodné jsou i fotografie květin. Stejná motivace probíhá i v případě dekorace 
vyškrabávání motivů ptáčka. V žádném případě dětem motivy nepředkreslujeme ani jim jejich 
dekorace neupravujeme.
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VELKÉ ŽARDINIERY S PLASTICKÝM DEKOREM

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, plastický dekor, šlikr, letničky

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, hlína šamotová, šlikr, štětce, vidličky

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření velkých společných nádob na letničky. Při vytváření je důležité, aby děti 
zvládly techniku vytvoření velké nádoby z kousků hlíny a správné zpracování stěn. 
Děti si ve skupině po 3–4 vyválí velký plát o tloušťce asi 2 cm. Po vyválení plátu si samy 

nakreslí špejlí ovál, můžeme jim jemně prstem na plát vyznačit jeho velikost – cca 20 × 15 cm. 
Stěny nádobky vytvářejí děti pomocí válečků „žížalek“ nebo z větších kousků hlíny. Styčné 
plochy naškrábou vidličkou, našlikrují a pevně spojí. Po dosažení vhodné výšky stěny nádobky 
(asi 15 cm) děti stěny špachtlí začistí. Po dokončení základního tvaru si horní okraj nádoby 
zdobí malými kousky, které vytváří „zubatý“ okraj, mohou kraj nádoby těsně pod horním 
okrajem zdobit řadou kulatých otvorů, které povrch nádoby oživí. Dále se nádoba už neglazuje, 
takto je připravena na ostrý výpal.

MOTIVACE
Děti motivujeme velkou nádobou na letničky vytvářenou ve skupině. Povídáme si o druzích 
letniček, jejich barvách a tvaru a jaký typ nádoby se pro letničky hodí.
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MÍCHÁNÍ BYLINKOVÝCH POMAZÁNEK A MÁSEL

KLÍČOVÁ SLOVA
Bylinky, pomazánky, bylinkové máslo, bylinkový čaj

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, misky, vařečky, mazací nožíky, dřevěné prkénko, různé druhy bylinek 
(pažitka, bazalka, rozmarýn, medvědí česnek…), máslo, pomazánkové máslo, jogurt, měkký sýr, 
sůl, chléb

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti se dozvídají, jaké jsou možnosti bylinek v kuchyni – dostanou bylinkový čaj a „osahávají“ 
si jednotlivé bylinky v kořenáči nebo v misce. Čichají k nim, promnou je mezi prsty a hádají, 
jaké jejich kombinace by byly vhodné. Pracují ve skupinkách po třech dětech, ustříhávají si 
snítky bylinek, které se jim líbí, s pomocí pedagoga je nakrájí na malé kousíčky. Mezitím si 
umíchají v misce různé kombinace másla, sýra, tvarohu, pomazánkového másla a do této 
směsi bylinky vmíchají. Následuje ochutnávka – pomazánku si děti namažou na plátek chleba 
a ochutnávají svůj výtvor i ten „konkurenční“. Překvapením je zvýraznění chutí běžných 
mléčných produktů ze samoobsluh pomocí zelených bylinek. Závěrečná ochutnávka dodává 
celému procesu na atraktivitě. Hotovou bylinkovou pomazánku si děti odnáší ve vlastní 
krabičce na bylinkové máslo (viz lekce 3).

MOTIVACE
Děti motivujeme užitkem bylinek, jejich vůní a tvarem a hlavně jejich závěrečným praktickým 
využitím v domácnosti. Povídáme si s dětmi o tom, že bylinková dochucovadla nemusí kupovat 
jen na trhu a v samoobsluze, ale najdou je i ve volné přírodě, či dokonce na školní zahradě. 
Obejdeme s dětmi školní zahradu a zkusíme tam taková dochucovadla najít.
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HRANATÁ ŽARDINIERA S MOTIVEM JEŠTĚREK

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, ještěrka

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), špachtle, hlína 
šamotová, šlikr v miskách, vidličky, nožíky, zatírací glazura, bílá glazura

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření společné hranaté žardiniery s motivem ještěrek.
Vyválíme plát o tloušťce 1 cm. Dětem pomůžeme s vyznačením a vykrojením obdélníkového 
tvaru asi 15 × 30 cm, případně můžeme dětem tento základ nádoby předchystat. Okraj 
obdélníku shora naškrábou vidličkami a natřou šlikrem. Nalepují po obvodu kousky hlíny 
a vytvářejí tak stěnu květináče. Vzniklý okraj vždy poškrábou, potřou šlikrem a nalepí další 
kousek hlíny. Průběžně upravujeme a srovnáváme stěny pomocí latěk a špachtlí. Hlídáme 
a spravujeme hranatý tvar nádoby.
V místě připojení stěny ke dnu uvnitř nalepíme a začistíme váleček hlíny. Po vytvoření nádoby 
si děti znovu vyválí plát o tloušťce 1 cm, může být i trochu tenčí. Do něj špejlí nakreslí ještěrku, 
kterou vyříznou a pomocí šlikru přilepí na žardiniéru.
Po přežahu květináč vylijeme bílou glazurou vevnitř a děti zvenčí zatřou ještěrky zatírací 
glazurou, která zvýrazní jejich vzhled.

MOTIVACE
Děti motivujeme hotovou nádobou, kterou si později samy osadí venkovními bylinkami. Této 
motivaci předcházela jiná: povídáním o ještěrkách – jejich významu pro přírodní zahrady 
(i ty školní) a o vytváření úkrytů pro ještěrky. Vhodné jsou obrázky ještěrek. Ideální motivací je 
procházka po zahradě, hledání ještěrčích úkrytů a vhodného umístění ještěrčí žardiniery.
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NÁDOBKA NA NETŘESKY

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, zatírací glazura, šlikr, netřesky

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, hlína šamotová, šlikr, štětce, vidličky

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření nádobky s nízkým okrajem. 
Při vytváření je důležité, aby děti zvládly techniku 
vytvoření plátu a správné přilepení stěn. 
Válení plátů – viz 1. lekce. Po vyválení plátu o výšce 
0,5 cm si děti samy nakreslí špejlí ovál, můžeme jim 
jemně prstem na plát vyznačit jeho velikost – cca 
20 × 15 cm. Stěny nádobky vytvářejí děti pomocí 
válečků „žížalek“. Styčné plochy naškrábou děti 
vidličkou, našlikrují a pevně spojí. 
Po dosažení vhodné výšky stěny nádobky (asi 5–7 cm) 
děti stěny špachtlí začistí. Nakonec vyříznou z malého 
vyváleného plátu dva malé půlkruhy, které přišlikrují jako 
uši. Stěny i dno nádobky děti po přežahnutí pomalují 
zatírací glazurou jednoduchými motivy. Dále se nádoba 
už neglazuje, takto je připravena na ostrý výpal.

MOTIVACE
Děti motivujeme vlastní nádobkou, která bude později osázena netřesky. Povídáme si o názvu 
„netřesk“, k čemu je užitečný, jak přišel k tomuto názvu. Pečlivě dětem vysvětlujeme, proč 
stěny nádobky musí být nízké.
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TALÍŘE Z RŮZNÝCH DRUHŮ HLÍN

KLÍČOVÁ SLOVA
Plát, talíř, šamotová hlína

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína šamotová – několik druhů, pevné plátno, nožíky, váleček, gáza 
nebo potravinářská folie

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ze sociálně vyloučené lokality předškolního věku

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti si ze šamotové hlíny vyválí plát necelý 1 cm tlustý. 
Důležité je, aby pod hlínou, kterou zpracovávají, měly 
pevné plátno. Jen tak se jim nebude plát lepit na 
dřevěnou desku.
Plát musí být dostatečně velký, aby vykryl vnitřek 
talíře, zatím jej tam však nevkládáme. Na vzniklý plát 
si děti špejlí nakreslí svůj motiv – květinový, sluníčko 
apod. Jejich kresbu však nekorigujeme, necháme ji na 
vůli dítěte, jakkoliv se nám zdá málo „dokonalá“. Na 
nakreslený motiv si děti začnou klást „žížalky“ z jiné 
šamotové hlíny, než je vyválený plát. Všechny další 
druhy hlíny však musí být na stejnou teplotu výpalu! 
Když děti svoji kresbu vykryjí, vezmou váleček a celou 
kresbu lehce převálejí, aby vložená hlína lépe ulpěla 
na podkladu. Pak teprve plát vložíme do talíře, který 
je vyložený gázou nebo potravinářskou folií. Necháme 
děti, aby lehce plát do talíře domáčkly tak, aby se 
pěkně usadil. Pomocí nožíku oříznou přebytečnou hlínu, 
která přesahuje přes okraj talíře. Ostré okraje vzniklé po 
oříznutí špachtličkou zahladí. Tento výrobek vypálíme 
rovnou na ostrý výpal bez dalšího glazování. Rozdílné 
druhy hlín vytvářejí na talíři efektní barevné vzory.

46



SADY KVĚTINÁČŮ

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, očko, glazura, šlikr, žebra, sada, obdélník, kruh, čtverec…

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), hlína šamotová, 
šlikr, špachtle, očka, štětce, vidličky, papír, nůžky, tužky, pravítka, glazura, dekorační vosk

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin

MOTIVACE
Děti motivujeme vlastním talířem, který má užitný charakter. Výrobek, který má praktické 
využití, je pro ně velmi atraktivní. Dekorace různými druhy hlín je velmi zajímavá a přitom 
technicky nenáročná. Dětské vzory působí v této technice velmi zajímavě. Před započetím 
práce můžeme dětem ukázat konečnou verzi barevných kombinací, kterou si jinak nedokážou 
představit.

b) školní věk
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvořit sadu dvou nebo více květináčů.

Dětem navrhneme nějaký geometrický tvar – obdélník, kruh. Ten děti nakreslí na velký 
papír, vystřihnou. Potom jej rozdělí přímkami na dva nebo tři díly, to budou dna budoucích 
květináčů. Děti ve skupinách vytvoří květináče lepením z válečků. Dbáme na zpevňování 
a začišťování stěn během práce a konkretizaci rohů a hran. V místech spojů lepíme a začistíme 
válečky tak, aby nikde nebyly otvory. Aby se stěny nádob neprohýbaly, vyztužíme je u dna 
malými žebry. Povrch květináčů můžeme dekorovat voskem a následně přelít glazurou, 
vyškrábnout vzor a zatřít do něj bílou glazuru nebo ozdobit různými tiskátky (tiskátka 
vyrobená, různé přírodniny – mušle, klacíky a kamínky, knoflíky, stopy nástrojů…). Při použití 
tiskátek si děti vytvoří zkušební plát, na kterém budou zkoušet otisky jednotlivých tiskátek 
a předmětů. 

MOTIVACE
Vysvětlíme dětem pojem sada, souprava. Vytvoření sady s určitým vzájemným vztahem – 
rozdělení jednoho základního tvaru na dva až tři. Povídání o dekorativních předmětech.
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Děti si vyválí plát o tloušťce 1 cm. Z něj vyříznou malý ovál o velikosti zhruba 15 × 20 cm – 
dno budoucí misky. Okraje naškrábou, našlikrují a lepí z válečků stěny o výšce 7 cm. V místě 
připojení stěny ke dnu přilepí zpevňující váleček a začistí. Na začištění stěn použijeme široké 
špachtle a plechové ledvinky. Ještě v syrovém stavu můžeme namalovat na dno plošky 
oxidem kobaltu a mědi a poklást rozbitým tabulovým nebo lahvovým sklem. Oxidy zbarví po 
výpalu sklo sytou modrou a tyrkysovou barvou. Nepoužíváme sklo umělecké, nemusí se nám 
vytavit do hezkého povrchu. Pálíme po vysušení rovnou na ostrý výpal.

MOTIVACE
Vytvoření vlastní nádoby na vysetí řeřichy. Povídání o jaru a kouzlu rašení rostlin ze semínek.

OVÁLNÉ MISKY NA ŘEŘICHU (SE SKLEM)

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, oxid kobaltu, oxid mědi

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), špachtle, hlína 
šamotová, šlikr v miskách, štětce, vidličky, oxid kobaltu a mědi, tabulové nebo lahvové sklo

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin
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OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvořit velký květináč z plátů daného tvaru – společná práce.

Děti se dohodnou na tvaru květináče. Jedna skupina vytvoří plát o síle 1 cm a vyřízne z něj 
dno, další skupiny vytvoří stěny květináče o výšce cca 20 cm a délce, která se přizpůsobí dnu 
nádoby. V jedné stěně vyřízneme dekor – otvory. Naškrábeme vidličkou a našlikrujeme místa 
budoucích spojů květináče a přilepíme stěny. Na místa spojení plátů vložíme dovnitř květináče 
válečky a začistíme. Nádobu upravíme poťukáním laťkami, tím se zpevní spoje a zdokonalí 
tvar. Jemnými špachtlemi začistíme dekor. 

MOTIVACE
Společné vytvoření velkého květináče – potřeba vzájemné pomoci, bez níž nelze velký objekt 
lehce vytvořit. Použití zajímavého dekoru. 

VELKÝ KVĚTINÁČ Z PLÁTŮ

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, plát

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), hlína šamotová, 
šlikr, štětce, vidličky, špachtle, glazura

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin
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VELKÁ MÍSA

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, glazura, šlikr, ledvinka, horkovzdušná pistole

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), hlína šamotová, 
šlikr, štětce, špachtle, gumové a plechové ledvinky, vidličky, glazura, horkovzdušná pistole, 
nafukovací míč, větší plastová mísa

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti mladšího i staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření velké mísy – jako forma nám bude 
sloužit velký nafukovací míč.

Každé dítě si vyválí plátek hlíny o tloušťce 1 cm a průměru 
asi 20 cm. Velký nafukovací míč postavíme do plastové 
mísy, aby měl stabilitu. Pokryjeme jej netkanou textilií, 
tak se na něj hlína nebude lepit. Nahoru na střed míče 
položíme první plát. Jeho okraje poškrábeme vidličkou, 
našlikrujeme a nalepíme další pláty. Místa spojů 
vždy škrábeme a šlikrujeme, spoje zahladíme prsty 
a špachtlemi. Po vytvoření převrácené mísy ořízneme 
nožem okraj, aby byl rovný. Mísu poťukáme dřevěnými 
laťkami, abychom ji zpevnili. Po zatuhnutí do kožovatého 
stavu (můžeme to urychlit vysušením horkovzdušnou 
pistolí) mísu sundáme, převrátíme a začistíme pomocí 
plechových ledvinek vevnitř tak, aby povrch byl 
rovnoměrný a hladký. Přežahneme a použijeme zatírací 
glazuru nebo mísu přelijeme efektující glazurou. Vnitřek 
můžeme také pomalovat dekoračním voskem a přelít 
glazurou.

MOTIVACE
Vytvoření velkého objektu pravidelného tvaru. Zajímavá 
technika s použitím neobvyklé pomůcky.
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VELKÝ OVÁLNÝ KVĚTINÁČ DEKOROVANÝ BARVOU DO GLAZURY

KLÍČOVÁ SLOVA
Šamotová hlína, špachtle, očko, glazura, šlikr, ovál, dekor

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, válečky, pevné hadry, nože, laťky (0,5 × 5 × 30 cm), hlína šamotová, 
šlikr, štětce, špachtle, vidličky, výkresy, tužky, štětce kulaté, modrá tuš, bílá glazura, modrá barva 
do syrové glazury, petriho misky na barvu

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Cílem je vytvoření společného oválného květináče. 

Společně s dětmi nakreslíme na výkres ovál o délce 35 cm. Děti vyválejí plát tlustý 1 cm, 
z něhož vyříznou ovál podle papírové šablony. Můžou vyválet dva nebo tři menší pláty 
a potom je pečlivě spojit. To je dno budoucí mísy, kterou vytvoří stavěním z válečků. Mísa 
se tvarem nahoru rozšiřuje, proto dbáme neustále o dodržování tvaru – stěny děti zahlazují 
prstíky a špachtlemi, zpevňují ťukáním laťkami. Po dokončení upravíme kovovými ledvinkami, 
zpřesníme okraje a tvar mísy. Přežahneme, polijeme bílou glazurou. Děti si na výkresy 
navrhnou štětcem a modrou tuší dekory – u romských dětí využijeme jejich přirozeného 
smyslu pro ornament a necháme jim tvůrčí volnost. Nakonec děti pomalují květináč zevnitř 
i vně. Vypálíme na ostrý výpal.

MOTIVACE
Ukázky habánské malované keramiky a orientálních dekorů (Indie, Japonsko…). Použití 
jednoduchých prvků – linek, teček, otisků štětce. Zkušební malování modrou barvou na papír. 
Pokrytí celé plochy květináče.
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OBALY NA KVĚTINÁČE TOČENÉ NA KRUHU A DEKOROVANÉ

KLÍČOVÁ SLOVA
Hrnčířský kruh, obal na květináč, květináč, podmiska

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, POMŮCKY
Pracovní stoly, židle, desky, hlína točířská, šlikr, štětce, dekorovací oxid železa (Fepren), různé 
nástroje na škrábání dekoru, květináče předtočené na hrnčířském kruhu v suchém a kožovatém 
stavu, výkresy, tužky

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti mladšího i staršího školního věku ze sociálně znevýhodněných skupin

OBSAH LEKCE, POPIS ČINNOSTI

Květináč s dekorem škrábaným do železa

Na předtočené květináče namalujeme pruhy železem 
a necháme vyschnout. Děti si předkreslí zamýšlený dekor 
tužkou na papír, necháme je udělat několik návrhů, společně 
vybereme nejlepší. Děti, které mají problém s předkleslením, si 
můžou načrtnout zběžný vzor a začít hned pracovat na hlíně. 
Nenutíme je k přesným návrhům. Děti vyškrabávají dekor 
nářadím zanechávajícím různé stopy. Květináče přežahneme, 
přelijeme řídkou bílou nebo průhlednou glazurou (hustota 
jako velmi řídké mléko).

MOTIVACE
U romských dětí využíváme jejich vrozeného smyslu pro 
dekor a pochvalou podpoříme jejich uvolněnost při tvorbě. 
Ukážeme různé varianty historických dekorů (secese, indické, 
japonské dekory…). Silným motivačním prvkem je dokonalost 
a profesionální vzhled předtočených květináčů.



práce ve skleníku:
osazování vytvořených nádob
a péče o rostliny po vysazení



ANOTACE
Tato oblast je sestavena tak, že není jen výčtem jednotlivých lekcí, ani přehlídkou fotografií, 
ale představuje návod, jak propojit každou lekci pěti smysly ve vztahu k přírodě i životnímu 
prostředí. Celým obsahem se prolínají nejen rady jak co udělat, ale i přístupy zdůrazňující 
smysl a účelnost zahradničení.

ČASOVÝ ROZSAH PRÁCE
úvodní motivační část 5 min.
občerstvení 10 min.
vlastní tvorba 30 min.
úklid 5 min.
shrnutí lekce, dotazy i přání dětí 5 min.
vyhodnocení 5 min.

VHODNÝ PROSTOR PRO PRÁCI
Skleník – prosklená pracovna má výborné podmínky pro základní pěstování i vytváření aranží. 
Ve skleníku se udrží vzdušnější a vlhčí prostředí. Teplota se dá upravit ventilací, případně 
zastíněním. Dobře se zde také udržuje mikroklima vhodné pro výsevy i zakořeňování rostlin.

Vybavení:  
pracovní stoly se snadno omyvatelnou deskou
lavice – jsou vhodnější pro předškolní děti
židle
umývadlo s teplou i studenou vodou
lednička
zásuvky na 220V

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
osobnostní a sociální výchova začleněná do schopnosti poznávání cvičením smyslového 
vnímání (čich, sluch, zrak, hmat a chuť) probíhá podle pravidel.
stanovení cíle
dostatečné materiální a personální zabezpečení
motivace účastníků

přesné vysvětlení průběhu lekce včetně času na jednotlivé činnosti
aktivní sledování průběhu lekce
prostor pro reflexi
vyhodnocení

KOMPETENCE
Rozvíjené a získané kompetence touto aktivitou:
kompetence k učení – získáme znalosti o rostlinách, zapojíme všechny smysly
kompetence komunikativní – zapojíme se do diskuze
kompetence sociální a personální – přátelská atmosféra při ochutnávání čaje a bylinek
kompetence občanské – pochopíme základní ekologické souvislosti a požadavky na životní 
prostředí
kompetence pracovní – naučíme se množit, sázet, přesazovat i aranžovat rostliny, připravovat 
bylinkové čaje, používat bylinky v kuchyni
kompetence vztahové a přesahové – člověk a jeho svět, přírodopis, výchova ke zdraví, 
výtvarná výchova

HODNOCENÍ
Sestavením jednotlivých lekcí, kdy jsme pracovali ve skleníku, se podařilo propojit představy 
o zahradničení zapojením všech smyslů do jednotlivých lekcí. Podařilo se nám oživit keramické 
nádoby rostlinami okrasnými listem a květem, vytvořit malé zahrádky v truhlících i květinové 
kompozice. Netradičním způsobem jsme se seznamovali s některými bylinkami, vařili čaje, 
připravovali bylinková másla i občerstvení pro každou lekci. Našim cílem bylo vždy vysvětlit 
jednotlivé činnosti dětem přiměřeně jejich věku. Snažili jsme se o názornost a individuální 
přístup, používali jsme srozumitelná slova. Během každé lekce jsme děti chválili a povzbuzovali 
ty, kterým se příliš nedařilo. Postupem času se mezi námi a dětmi vytvořila přátelská 
atmosféra, děti získaly pěkný vztah k rostlinám, který, doufáme, přeroste do osobního vztahu 
k přírodě a posléze i životnímu prostředí.
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BYLINKY – MNOŽENÍ BAZALKY

KLÍČOVÁ SLOVA
Semenáčky (mladá rostlina pěstovaná ze semene alespoň se dvěma děložními lístky), substrát 
(zahradnická zemina), drenáž (vrstva písku nebo keramzitu, která se dává do spodní části 
nádoby, nenasává vodu, slouží k lepšímu odtoku přebytečné vody z květináčů), živiny (nutná 
výživa pro rostliny – základní jsou dusík, fosfor a draslík)

MATERIÁL
Semenáčky bazalky (vyset semena 3 týdny předem), zahradnický substrát, drenáž, keramické 
květináče

POMŮCKY
Přepichovací kolík, rosítko, konvička 

PRACOVNÍ POSTUP

Připravené semenáčky před použitím pořádně zalijeme, aby dostatečně nasákly vodu. 
Připravíme si keramický květináč, na jehož odtokovou dírku položíme střep z rozbitého 
květináče a na něj nasypeme asi 1 cm drenáže. Děláme to proto, aby se odtokový otvor 
nemohl ucpat, protože zemina by začala kysnout, rostlina by mohla uhynout. Na drenáž 
nasypeme vrstvu substrátu, který u kraje květináče přimáčkneme a substrát urovnáme. 
Do takto připravené nádoby za pomocí přepichovacího kolíku umístíme mladé rostliny. 
Rostliny opatrně podrýpneme, vyjmeme z výsevního truhlíčku, zakrátíme hlavní kořen. Je 
to nutné proto, aby se lépe rozvíjely postranní kořínky, které jsou důležité pro příjem živin. 
Květináče osázené semenáčky postavíme na misku s vodou, necháme nasáknout. Tento 
způsob zálivky je lepší, než zalévání shora konvičkou protože substrát se dokonaleji provlhčí.
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PÉČE O ZASAZENÉ ROSTLINY

Umístění – světlé místo, nejlépe u okna
Zálivka – nejlépe ráno, protože rostlina vstupuje do nového dne s dostatkem vody ve svém 
těle. A jak často zaléváme? Nejjednodušší je sáhnout na povrch substrátu a přesvědčit 
se hmatem. Ulpívá-li zemina na prstech, nezaléváme, cítíme-li, že je suchá, zalejeme. Než 
semenáčky znovu zakoření, je dobré je mlžit rosítkem, aby nevypařovaly mnoho vody a lépe 
kořenily.
Hnojení – většině bylinek stačí hnojiva, která jsou již součástí zahradnického substrátu. Pokud 
ale pěstujeme rostliny celé vegetační období v jedné nádobě, můžeme přihnojit speciálním 
hnojivem pro bylinky.
Přezimování – některé bylinky vydrží i déle než jedno vegetační období (pažitka, šalvěj, 
máta…) jsou schopny přezimovat i venku. Musíme jim zajistit dostatečně velké nádoby, ve 
kterých nevymrznou. Během zimy při teplotách nad 0 stupňů i zálivku. Důležité je i zakrytí 
vrstvou listí nebo chvojím. Na jaře při oteplení nad 10 stupňů odkrýváme zazimování a rostliny 
přihnojíme nejlépe kompostem.

MOTIVACE
Během lekce ukážeme, které bylinky se dají pěstovat doma, v truhlíku nebo na zahrádce. 
Máme připravenu ochutnávku, zkoušíme, které bylinky jak voní a podle toho je poznáváme. 
Společně uděláme různé druhy bylinkového másla, dále dětem ochutnat, uvaříme bylinkový 
čaj. Vysvětlíme si, proč jsou bylinky zdravé, kdy a k čemu je můžeme použít. A co nám naroste 
nejrychleji?
No přece řeřicha, kterou stačí vyset na vlhký písek nebo vatu.

PŘESAZOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN

KLÍČOVÁ SLOVA
Pokojová rostlina (rostlina, která se používá k výzdobě interiéru), substrát (zahradnická 
zemina), drenáž (vrstva písku nebo keramzitu, která se dává do spodní, části nádoby, nenasává 
vodu, slouží k lepšímu odtoku, přebytečné vody z květináčů)

MATERIÁL
Pokojové rostliny (ficus, dracaena, begonie, hedera, tradescantie, cyklamen…), zahradnický 
substrát, drenáž, keramické květináče, střípky z rozbitých keramických květináčů

POMŮCKY
Lopatka, konvička, nůžky, nůž
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PRACOVNÍ POSTUP

Na pracovní stůl si připravíme zahradnický substrát, drenáž, střípky, keramické květináče 
a rostliny, které budeme přesazovat. Rostliny přesazujeme tehdy, když je květináč plně 
prokořeněný a tehdy, když rostlina roste. Většinou to bývá na jaře. Při přesazování květináč 
s rostlinou převrátíme dnem vzhůru a okrajem květináče klepneme mírně shora dolů o nějakou 
dřevěnou hranu. Kořenový bal rostliny se uvolní. Pro vlastní přesazování si připravíme 
květináče větší v průměru o 2–4 cm, než ve kterém rostlina byla doposud. Keramické 
květináče před sázením namočíme, necháme nasáknout vodou, aby ji neodnímaly přesazené 
rostlině. Na odtokovou dírku položíme střep z rozbitého květináče, nasypeme 1 cm drenáže 
a vrstvu substrátu. Rostlině určené k přesazení odřízneme staré nebo poškozené kořeny, 
odstraníme vrchní vrstvu zeminy a takto ošetřenou rostlinu vložíme do připraveného 
květináče. Musíme sázet stejně hluboko, jako byla ve starém květináči a podle toho se řídí 
výška vrstvy substrátu, kterou jsme nasypali na drenáž v novém květináči. Dále obsypeme 
kořeny rostliny kolem dokola čerstvým substrátem a mírně přitlačíme zejména u krajů 
květináče. Po přesazení důkladně zalijeme, nejlépe necháme stát květináče v misce s vodou 
přes noc. Potom teprve rostlinu dáme na suchou misku, přebytečnou vodu necháme odtéct.

PÉČE O ROSTLINY PO PŘESAZENÍ

a) záleží na druhu rostliny
b) na její velikosti 
c) růstovém stavu rostliny
d) prostředí, v němž žije

Zálivka – je mnoho druhů, které potřebují hodně vody. Jsou to především rostliny bažinné 
(cyperus), rostliny s velkými a měkkými listy (fatsia, chlorophytum) a rostliny, které nemají 
povrch listu chráněný před výpary ani chloupky ani voskovitou vrstvičkou (hemigraphis). 
Menší množství vody stačí rostlinám (dracaena). Minimální dávka postačí kaktusům 
a sukulentům. Pro bod c) platí pravidlo, že méně zaléváme v období vegetačního klidu, více, 
kdy rostlina tvoří nové listy nebo květy. Posledním bodem, který určuje množství vody je 
prostředí. Čím teplejší je vzduch, tím více rostlina vody odpaří a musíme jí více dodávat. Těžko 
se dá najít univerzální recept na zálivku pokojových rostlin. Každý druh vyžaduje trošku něco 
jiného a na to musíme přijít sami.
Hnojení – asi 4 týdny po přesazení můžeme rostliny během vegetačního období přihnojovat. 
Používáme hnojiva pro pokojové rostliny. 
Ochrana proti chorobám a škůdcům – přípravky pro preventivní ochranu.

MOTIVACE
Připravíme pokojové rostliny, které delší dobu rostou ve staré zemině, nejsou správně zalévané, 
nemají vůbec žádné živiny, a proto vypadají velmi špatně. Některé přesadíme a budeme 
pozorovat, co se s nimi stane do další lekce. Přesazené rostliny můžeme přizdobit v květináčích 
oblázky, mechem, sisalovým vláknem. Zkoušíme také hmatem povrch listů u různých rostlin: 
hladký (ficus), pichlavý (kaktusy), hrubší (araucaria), ostrý (agave).
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PRACOVNÍ POSTUP

Nejprve si připravíme truhlík, jehož dnem protáhneme zavlažovací 
knoty. Ty nám slouží ke vzlínání vody do substrátu. Na knoty 
nasypeme asi 2 cm vrstvu hrubého písku nebo keramzitu, tím se 
vytvoříme drenáž. Je to důležité pro rostliny, které porostou celé 
vegetační období v truhlíku. Vrstva slouží k odtoku přebytečné 
vody, kořeny rostlinám nezahnívají. Na drenáž nasypeme substrát 
a do něho umístníme rostliny, které jsme opatrně vyjmuli 
z květináčů. Při sázení dáváme pozor, abychom nepoškodili 
rostlinám kořenové baly. Substrát přimáčkneme hlavně kolem 
vnitřního okraje truhlíku. Rostliny by měly být zasazené stejně 
hluboko, jako rostly v květináči. Zeminu urovnáme a zalijeme. 
Okrasné truhlíky můžeme přizdobit oblázky, kůrou nebo sisálem. 

PÉČE O OKRASNÉ TRUHLÍKY

Venkovní okrasné truhlíky můžeme rozdělit na:
a) světlomilné (do této skupiny patří rostliny, které vyžadují 
sluneční světlo po celý den, umístění – jih a jihozápad) – pelargonie, 
surfinie, petunie
b) stínomilné (těmto rostlinám stačí východní nebo severní strana) 
fuchsie, impatiens, kalanchoe

Protože rostliny v truhlících rostou a kvetou pouze jedno vegetační 
období, je nutné je přihnojovat a vydatně zalévat. 
Hnojení se řídí podle nároku na živiny. Pokud máme rostliny, 
které bohatě kvetou, přidáváme fosfor. Rostliny okrasné listem 
přihnojujeme dusíkem. S hnojením začínáme asi 3 týdny po 
vysazení rostlin do truhlíku. Nejlepší je přidávat menší část hnojiva 
do každé zálivky, než hnojit velké dávky v delších intervalech. 

OSÁZENÍ OKRASNÉHO TRUHLÍKU

KLÍČOVÁ SLOVA
Zahradnický substrát (zahradnická zemina), drenáž (vrstva písku nebo keramzitu pro snadnější 
odtok přebytečné vody), knoty (pásky asi 30 cm dlouhé, 5 cm široké z nasákavého, materiálu, 
které slouží k zavlažování), sisál (vlákno na přízdobu)

MATERIÁL
Rostliny okrasné květem (primula, hyacint, narcis, kalanchoe, pelargonie, impatiens, rostliny 
okrasné listem (hedera, chlorophytum, pilea, coleus, plectranthus), zahradnický substrát, 
drenáž, knoty, samozavlažovací truhlík, přízdoby (oblázky, mech, sisál)

POMŮCKY
Sázecí lopatka, konvička, zahradnické nůžky
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Pravidelně také kontrolujeme zdravotní stav rostlin. Používáme preventivní bio přípravky 
k ochraně před chorobami a škůdci. Jen tak udržíme rostliny silné a zdravé.

MOTIVACE
Na pracovní stůl dáme těsně vedle sebe všechen rostlinný materiál potřebný k výsadbě 
truhlíku. Květiny nejsou ještě plně rozkvetlé, a proto nevypadají nijak atraktivně. Asi 3 týdny 
před touto lekcí si připravíme ze stejných rostlin truhlík a ukážeme dětem, jak bude vypadat 
plně rozkvetlý. Rostliny do truhlíku vybíráme tak, aby se během růstu měnily a bylo možno 
pozorovat změny.

ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN – FLORISTIKA

KLÍČOVÁ SLOVA
Florex (aranžovací hmota), kenzan (dříve používaný bodec pro aranžování)

MATERIÁL
Keramické misky, florex, kenzan, řezané květiny, listy, větve, kořeny, kůra, kameny

POMŮCKY
Nůžky, nůž, kladívko

PRACOVNÍ POSTUP

Na dno nízké keramické misky umístníme namočenou kostku z florexu tak, aby nepřečnívala 
přes její okraje. Rozvrhneme si aranžmá. Nejprve umístníme do florexu dominantní, 
neolistěnou větvičku, které před použitím rozklepnem kladívkem konec. Potom doplníme 
řezanými květinami. Každé květině sestřihneme stopku na různou délku a rozmístíme v aranži. 
Květy pouze podtrhují tvar větve. Celkové aranžmá doplníme listy, které podle typů vytvářejí 
rozmanité efekty. Mohou tvořit podstatnou část aranžmá, být kontrastním protějškem květů, 
zdůraznit optický střed, prosvětlit kompozici nebo sloužit jen k zamaskování aranžovací 
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hmoty. Ať již je použijeme k jakémukoliv účelu, vybíráme je stejně pečlivě jako květy. Dáváme 
pozor, aby byly čisté a svěží. U některých aranží můžeme použít k zamaskování florexu kůru 
nebo ploché kameny. 

PÉČE O HOTOVÉ ARANŽE

Vhodné umístnění do interiéru je předpokladem, že rostliny vydrží dlouho čerstvé. Pravidelně 
doplňujeme vodu, protože florex vysychá. Kvetoucím dřevinám obnovujeme rozklepnuté 
rány, voda se rychleji dostane do celé větvičky a květy vydrží déle (např. šeřík). U některých 
květů (tulipány, konvalinky) ponoříme konce stopek nejdříve do vařící vody a pak do studené. 
Některé květiny se ve váze nesnášejí a brzy vadnou (růže s karafiáty).

MOTIVACE
Necháme lehce zavadnout řezané květy a ukážeme dětem před lekcí. Zabalíme je do mokrých 
novin, stopky obalíme mokrou vatou a dáme do středu lednice. Po asi 20 min. se stane „malý 
zázrak“ květy oživnou. Vhodné květiny jsou např. růže, tulipány, slunečnice.
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VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE

KLÍČOVÁ SLOVA
Polystyrénový věneček (základ pro výrobu věnce), vázací drát (drát namotaný na cívce), 
bodce (kovová kolečka s ostrou špicí určená pod svíčky), tavicí pistole (pistole určená k lepení 
přízdob za pomocí roztaveného silikonového válečku)

MATERIÁL
Polystyrénový nebo slaměný věneček průměr 28 cm, větvičky jedle, vázací drát, bodce pod 
svíčky, 4 svíčky, stuha nebo červené lýko, přírodní ozdoby (šišky, ořechy, žaludy, kousky 
skořice, sušená kolečka pomeranče)

POMŮCKY
Zahradnické nůžky, kleště, pinzeta, tavicí pistole

PRACOVNÍ POSTUP

Zelené větvičky nastříháme na kousky 10–12 cm dlouhé, nejprve pokládáme delší, později 
pak pod ně schováme ukončení. Kratší pokládáme ve svazečcích a vázací drát vedeme přes 
poslední třetinu předchozího svazečku. Svazeček držíme v levé ruce, zatímco pravou vážeme 
(leváci naopak). Zelené svazečky pokládáme tak dlouho, dokud není celý věnec uzavřený. 
Delší větvičky na začátku zvedneme a schováme pod ně konec drátku a zapíchneme do 
podložky. Rozmístníme bodce na svíčky, zapíchneme svíčky, vytvoříme mašle a umístníme 
ke svíčkám. Za pomoci tavicí pistole přilepíme ozdoby. Při lepení drobných ozdob použijeme 
pinzetu na přidržení, abychom si nepopálili prsty.

PÉČE O ADVENTNÍ VĚNEC

Aby nám věnec vydržel přes celé vánoce čerstvý, používáme k jeho tvorbě jedlové chvojí. 
Nejdéle vydrží v chladnější místnosti, na stůl ho dáváme jen při zapalování svíček. Pokud na 
adventním věnci hoří svíčky, neodcházíme, dbáme na bezpečnost i tím, že v jeho blízkosti 
nejsou hořlavé předměty. Děti upozorníme, že nesmějí svíce na věnci zapalovat bez 
přítomnosti dospělých.

MOTIVACE
Před zahájením lekce rozmístníme po pracovně svíčky, provoníme aroma olejíčkem. 
Nabídneme dětem občerstvení, vánoční čaj nebo dětský punč. Vysvětlíme období adventu, 
proč zapalujeme svíčky postupně, kde vzniklo tvoření adventního věnce. Přátelskou atmosféru 
navodíme pouštěním koled. Pro předškolní děti „vykouzlíme“ hotový základ věnce a necháme 
je jen zdobit. S tavicí pistolí pracujeme sami, děti jen pomáhají podáváním přízdob. Starší děti 
pracují samostatně ve skupinkách po dvou a třech dětech. Necháme je připravit i základ věnce, 
ale musíme počítat s tím, že je potřeba dvě šedesátiminutové lekce.
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