
PRÁCE S RECYKLOVANÝMI MATERIÁLY

TECHNIKA MÁ ZELENOU

Projekt:

CZ.1.07/1.3.00/48.0026

Pøíjemce dotace:

Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

IÈ: 41694287

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu ÈR



OBSAH

Práce s recyklovanými materiály............................................3

Náøadí.....................................................................................4

Materiály.................................................................................5

Pracovní postup žabka........................................................6/7

Pracovní postup pták noh...................................................8/9

Pracovní postup ve vìtvích..............................................10/11

Pracovní postup budka....................................................12/13

Pracovní postup myška...................................................14/15

Pracovní postup motýl....................................................16/17

Šablony...........................................................................18/19

-2-



-3-

PRÁCE S RECYKLOVANÝMI MATERIÁLY

Využití odpadových  materiálù,  je v dnešní dobì zmiòováno v nejrùznìjších 

souvislostech a oborech, výtvarné umìní nevyjímaje. Recyklování je zkrátka 

potøebné, žádané a nutné. Ale mùže být i zábavné. V semináøi se nauèíte, kde a co 

sbírat a jak s tím pracovat. Otevøe se Vám zcela nový, naprosto nespoutaný svìt 

možností, tvoøit s materiály, kterých je všude plno a nestojí nic. Poradíme, jak se 

dají zpracovat odpady z domácnosti, ale také jak využít a získat odpad z výrobních 

podnikù.  Nejvìtší výhodou této práce je její dostupnost, díky ní si s dìtmi 

troufnete i na velké výtvarné projekty.



tavná pistole

náboje do pistole

nùžky, nùž

štípací kleštì

dìrovací kleštì

jehla, šídlo

voskovky

pastelky,tužky

fixy

barvy, štìtce

kelímek na vodu

sešívaèka

spony do sešívaèky

-4-



-5-

papíry

barevné papíry

papírové rulièky

krepové papíry

kartony, krabièky

folie, samolepicí folie

bannery, PVC desky

bambusové tyèky

kolíky, korálky

korkové špunty

provázky

prádelní šòùry

drátky
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Žabka

Podle šablon vystøiháme pøední a zadní díl hlavy a ètyøi 

nožièky. Z rulièky od toaletního papíru ustøihneme cca 2-3cm 

široký prstýnek - tìlo žabky. Prstýnek polepíme zeleným 

krepovým papírem. Potom kleštìmi ustøihneme jeden delší a 

druhý kratší drát na nohy a omotáme krepovým papírem. Na 

konce obou drátù nalepíme pøipravené nohy, vždy s tøemi 

èervenými kulièkami z krepového papíru. Na pøední èást hlavy 

nalepíme oèi, pusu a fixem dokreslíme nozdry a panenky. Nyní 

vše zkompletujeme./obr. 5/ Pokud budete chtít žabku zavìsit, 

je zapotøebí pøed slepením udìlat díry v horní èásti tìla a 

provléknout provázek.
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Pták noh

Podle šablon vystøiháme tìlo, nohy, zobák, dvì ocasní pera a 

dvì køídla. Tìlo pøeložíme napùl a sešijeme po stranách 

sešívaèkou. Do pravého horního rohu pøišijeme na polovinu 

pøeložený zobák a po obou stranách nalepíme pøipravené oko. 

Do levého horního rohu pøišijeme ocasní péra. Potom sešijeme 

spodní èást ptáèka „šev na šev” tak, aby dolní šev byl kolmo na 

horní. Na boky pøišijeme køídla. Do krajù spodního švu 

pøišijeme nohy, které ve spodní èásti pøeložíme a udìláme šev 

sešívaèkou. Na koncích vystøiháme drápky.
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Ve vìtvích

Podle šablon vystøiháme ocas, tìlo, oko ptáèka, lísteèky a 

hnízdo. Hnízdo ze ètyø stran nastøihneme a nastøihnuté èásti 

sešijeme./obr.2,3/ Na vìtev budeme potøebovat dvì papírové 

trubièky ze stoèeného papíru. Èást jedné odstøihneme a 

použijeme na nohy ptáèka. Kratší trubièku ve dvou tøetinách 

zlomíme a slepíme s druhou trubièkou. Hnízdo pøilepíme vedle 

místa zlomu a kolem nalepíme lístky. Oko, tìlo a ocas ptáèka 

pøeložíme napùl a slepíme dohromady spoleènì s nohami. 

/obr.4/ Hotového ptáèka nalepíme do hnízda a malujeme 

temperami.
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Budka

Podle šablon vystøiháme hlavu, køídla a nohy ptáèka, nejlépe 

ze silnìjšího papíru, ètvrtky. Dále budeme potøebovat korkový 

špunt, který seøízneme na obou stranách. /obr. 1/ Horní èást 

špuntu naøízneme tak, aby se do vzniklé štìrbiny dala zastrèit 

hlavièka. /obr. 3,4/ Na boky pak pøilepíme køídla a na spodní 

èást složený proužek papíru, jako nožièky. Z kartonu 

vyøízneme obdélník dle velikosti krabièky - budky a cca 1cm 

ohneme a pøilepíme na budku. Budku pokreslíme, pøípadnì 

polepíme nebo jinak nazdobíme a nalepíme spolu s ptáèkem 

na bambusovou tyèku.
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Podle šablon vystøiháme nohy a uši. Dál budeme potøebovat 

kus sisalového provázku na tìlo, ocas a mùžeme i na vlásky, 

oèi z korálkù, igelit nebo noviny na výplò tìla a ètverec bílé 

látky cca 20 x 20 cm. Látku pokreslíme voskovkou, aby 

myška mìla chlupy. Do støedu ètverce vložíme igelit a látkou 

jej obalíme, kresbou nahoru. Dobøe utáhneme a zavážeme 

provázkem. Konce provázku necháme delší, abychom je 

mohli roztøepit. Cípy látky odstøihneme. /obr.3/ Voskovkami 

pokreslíme nožièky a uši. Všechny èásti pøilepíme tavnou 

pistolí na tìlo myšky a máme hotovo.

Myška
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Motýl

Folii nebo ètvrtku vystøihneme podle šablony do tvaru køídel a 

na jejich horní èást nalepíme koleèka ze samolepící folie. Poté 

je pokreslíme pastelkami. Tìlo vyøíznuté podle šablony z 

plastu /mùžeme nahradit kartonem/ pøilepíme tavnou pistolí 

na kolíèek. Na špièku tìla pak stejným zpùsobem pøilepíme 

drátek ohnutý do tvaru tykadel a døevìný vìtší korálek, coby 

hlavièku motýla. Pak už zbývá jen nalepit køídla a motýl je 

pøipraven k pøipnutí na záclonu èi závìs.
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