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PRÁCE SE DØEVEM

Døevo je jeden z nejušlechtilejších materiálù pro výtvarnou práci. Tradice 

umìleckého zpracování døeva sahá hluboko do minulosti, ale ani dnes neztratila na 

aktuálnosti a pøitažlivosti. Zpùsobù jeho umìleckého zpracování je nepoèítanì, 

klasickým øezbáøstvím poèínaje, pøes výrobu jednoduchých hraèek, koláží z 

pøekližky po jednoduché výtvarné hrátky s odøezky.

Cesta k práci se døevem se mùže jevit komplikovaná. Našim cílem je usnadnit Vám  

první kroky k pøiblížení práce se døevem dìtem. Na semináøi si osvojíte základní 

postupy, dozvíte se, co je potøeba si k práci se døevem pøipravit a kde potøebné 

materiály získat. Navíc odejdete s nìkolika inspirativními nápady vhodnými pro 

práci s dìtmi z mateøských škol.



tavná pistole

náboje do pistole

nùžky, nùž

zahradnické nùžky

vrtáky, høebíky

kladívko, sekyra

manuální vrtaèka

pila, pilka

truhláøská svorka

vázací drát

kombinaèky 

smirkový papír 

tužka, fix

lepidlo - Duvilax
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dýha

vìtvièky, vìtve

lipové døevo

bøezové døevo - kulatina

smrkové prkýnko

døívka od nanukù

døevìná tyèka

døevìné spojovací kolíèky

døevìná bedýnka 

prádelní šòùra

provázek

kožešina
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Ježek

Pøipravíme si materiály dle obrázku. Døevìné odøezky na tìlo a 

hlavu obrousíme smirkovým papírem. Obroušenou hlavu 

pøilepíme na tìlo tavnou pistolí. Do hlavy vyvrtáme díry na oèi , 

které pøipravíme ze spojovacích kolíèkù a vlepíme do dùlkù. Z 

tenké vìtvièky ovocného nebo jiného stromu nalámeme ètyøi 

nožièky /v místì, kde se vìtvièky rozdvojují/. Nožièky šikmo 

seøízneme a nalepíme na tìlíèko. Nakonec na horní stranu tìla 

nalepíme kožešinu jako bodliny ježka.
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Zapichovadlo medvídek

Z kulatiny si pilou naøežeme potøebné kusy døeva /obr. è.1/ 

Koleèko na tìlíèko z boku navrtáme, abychom do nìj mohli 

vsadit tyèku. Tyèku do díry zalepíme tavnou pistolí. Z døívek od 

nanuku pøipravíme tlapky. Koleèko na ouška rozøízneme 

napùl. Všechny èásti /hlavu, ouška, èumáèek, tlapky a tìlíèko s 

tyèkou/ slepíme k sobì tavnou pistolí. Ouška a bøíško 

polepíme kožíškem a fixou domalujeme oblièej a drápky.
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Pøipravíme si prkénko z døevìné bednièky na ovoce, vìtvièku a 

koleèka z kulatiny - silnìjší vìtve, dýhu, lepidlo - nejlépe 

Duvilax a tavnou pistoli. Na prkénko si zlehka nakreslíme tvar 

sovy /dìtem mùžeme pøipravit šablonu/. Tìlo a køídla 

polepíme úlomky dýhy. Snažíme se na køídla použít jiný odstín 

dýhy než na tìlo, aby se nám opticky jedno od druhého 

oddìlilo. Tavnou pistolí pøilepíme pod sovu vìtvièku. Nohy 

/menší koleèko pøeøíznuté napùl/ mùžeme pøilepit jak tavnou 

pistolí tak Duvilaxem. Na místo hlavy nalepíme vìtší døevìné 

koleèko. Hlavu dozdobíme rovnìž dýhou. Uši pak udìláme z 

odstøižkù kožešiny.

Obrázek sova
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Stromeèek s jablíèkem

Na stromeèek budeme potøebovat: vìtvièky, úlomky dýhy, 

pùlkruhový špalíèek a koleèko na jablíèko odøíznuté z døevìné 

tyèky. Špalíèek navrtáme a vlepíme do nìj pøedem pøipravený 

svazek z vìtvièek do tvaru koruny a kmene stromu. Z 

rùznobarevných úlomkù dýhy si nastøíháme mnoho lístkù. Na 

jablíèko nalepíme malou vìtvièku jako š�opku a jeden 

lísteèek.  Vše pak  pøilepíme tavnou pistolí  na stromeèek. Pro 

dekoraci mùžeme nechat ležet pár lístkù na zemi.
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Pøipravíme si materiál dle obrázku. Nohy jsou pøipravené z 

kulatiny cca 12 cm dlouhé a štíplé po délce na ètvrtiny. Hlavu, 

krk a tìlo spojujeme pomocí døevìných spojovacích kolíèkù. 

Nejprve vyvrtáme díry na všech místech, které chceme k sobì 

pøiložit, tak aby kolíèek dobøe zapadl. Spoje pojistíme 

høebíèkem nebo zalepíme tavnou pistolí. Do hlavièky 

navrtáme dvì dírky na místa oèí, kam vlepíme kousky 

vìtvièek. Krk polepíme prádelní šòùrou, kterou skládáme do 

smyèek a potom až pøidìláváme k hlavì. Nohy pøitluèeme k 

tìlu høebíèkem, výšku srovnáváme, tak aby nám žirafa stála. 

Nakonec ještì pøidìláme z prádelní šòùry ocas a uši.

Žirafa
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Metodiku zpracoval:

Marie Ondøichová, TVOR výtvarný atelier, www.ateliertvor.cz

rok vydání 2015


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20

