Metodický list č.3
Vypracovala: Mgr. Radka Lavičková

Modelování z plátu – chaloupky
Pomůcky a materiál:
keramická hlína ,struna na řezání hlíny, miska s vodou na zvlhčování hlíny a rukou, podložka
na modelování, kuchyňský váleček, špachtle, štětec, očko, nůž, hadr pro práci s hlínou,
prázdné kelímky, glazura, keram.pec

Postup:
1. Nejprve si připravíme hlínu – odřízneme potřebný kus hlíny a důkladně ji
propracujeme v rukách.

2. Propracovanou hlínu položíme na pracovní stůl na prostěradlo a dlaní ji roztlačíme.
Pomocí válečku rozválíme hlínu na všechny strany, než nám vznikne tenký plát.
Pomocí pravítka si špachtlí nakreslíme strany domu, vyřízneme nožíkem.

3. Pláty vyválíme podle stejného postupu dva, pokud budeme tvořit pouze jednoduchý
domeček o jedné straně. Jeden plát je na stěnu domku a druhý na střechu. Pokud
chceme dům o čtyřech stěnách, např. jako vánoční dekoraci na svíčku, potřebujeme 4
pláty na stěny, jeden plát na podstavu a dva pláty na střechu.

4. Jednoduchý domeček spojíme stěnu a střechu šlikrem a nazdobíme. Všechny ozdoby
lepíme k sobě šlikrem. Obě části, které k sobě potřebujeme přilepit, naškrabeme
nožíkem nebo špachtlía natřeme šlikrem. Hotový domeček necháme na desce
uschnout.

5. Pokud budeme tvořit domek o čtyřech stěnách, je více pracný a potřebujeme spoustu
trpělivosti ☺. Dva pláty jsou ve tvaru obdelníku stejně velké, podle toho, jak velký
dům si chceme vytvořit. Další dva pláty vytvoříme i se štítem na střechu. Měříme
strany pomocí pravítka a snažíme se, aby byly strany v pravém úhlu ( využití
matematiky). Dále vyřízneme tvar střechy, dvakrát. Vše k sobě lepíme šlikrem.
Začneme podstavou, na kterou stavíme stěny. Mezi štíty vlepíme proužek ze zbytku
plátu, abychom mohli lépe položit střechu. Vše vyhladíme navlhčenou houbičkou.

6. Jakmile slepíme stěny, vykrajujeme nožíkem okna, dveře a dolepíme střechu. Podle
potřeby a své fantazie dozdobíme.

7. Necháme na desce uschnout, abychom mohli vypálit v peci prvním výpalem, tzv.
přežah, na cca 850°C.

8. Po prvním výpalu můžeme glazovat, každý dle svého vkusu. Jakmile máme
naglazováno, přestříkáme připravený domeček bezbarvou glazurou a dáme vypálit na
1150°C.

9. Hotové domečky ☺
Můžeme vytvořit výstavku s názvem „Naše město“ nebo domečky použijeme jako
vánoční dekoraci.

