
  

            MISKA S UCHEM
z keramické hlíny
tvoření pro děti od 5 let…., ale i dospělí



Motivace: V keramickém kroužku společně modelujeme z keramické hlíny, ale v 
současné době to není možné. Tak si tentokrát můžete sami doma 
vymodelovat podle tohoto návodu MISKU S UCHEM. 
Pokyny: Balíček hlíny na tvoření budete mít přichystaný v bedýnce na DDM. 
Hotový podepsaný výrobek přinesete zpět do přichystané bedýnky v zatuhlém nebo
suchém stavu.     
Misku vám vypálíme na první výpal, rovnou poglazujeme a vypálíme na hotovo.  
SMS zprávou oznámíme, kdy si můžete váš výrobek vyzvednout.
 
Na tvoření budete potřebovat materiál a pracovní pomůcky :
Nejdůležitější je keramická hlína světlé barvy.  
podložku na modelování (taková aby se hlína nelepila)
váleček na válení hlíny
nožík na vyřezávání do hlíny
štětec
miska s vodou a hubku
šlikr ( ta samá hlína a voda)
vršek od fixy na otisk
misku a sáček na formování misky
dvě barevné engoby (zajistíme my...)  

        

                                                              

 Nachystáme si bílou 
keramickou hlínu a 
pomůcky

 ...větší část hlíny si 
nakrájíme na kousky, na 
podložce vymodelujeme 
hady.



                                                        

  

  

 ..hady vyválíme válečkem  
do pruhů tlustých 0,5 cm.

 ..vyválené pruhy opatrně  
vkládáme do předem 
vystlané formy.

 ..jednotlivé pruhy 
překrýváme přes sebe a 
spirálovitě tvarujeme po 
obvodu misky. Ve vnitřku 
misky pruhy spojíme 
zahlazením prstem.



  
       

  

   

 ....  kuličku rozmáčkneme 
dlaní na velikost dna 
misky a nachystáme na 
přilepení. Naškrabeme 
obvod spodní části misky 
a natřeme šlikrem.

 ..nachystané dno  
přilepíme na spodní část 
misky a také necháme 
zatuhnout. Ze zbytku hlíny 
si vymodelujeme menší 
kuličky..

 ....mírně zatuhlou misku 
vyklopíme z formy dnem 
vzhůru, vyválíme si větší 
kuličku a krátký váleček.



   

  

 ... připravené kuličky i dno
misky než k sobě 
přilepíme, naškrabeme 
místy  nožíkem a natřeme 
šlikrem.

 ..nožky na misce necháme
zatuhnout a posledního 
krátkého hada opět 
rozválíme válečkem.

 .. pruh hlíny na obou 
koncích naškrabeme, 
potřeme šlikrem a 
vyhladíme mokrou 
hubkou.



  ..misku postavíme na 
zatuhlé nožky a 
vytvarované ouško 
přilepíme ze spodní i horní
části misky.

 ..přilepené ouško na obou 
koncích zahladíme 
štětcem a ozdobíme 
otiskem vršku fixu. 

 ...rozmíchané barevné 
engoby střídavě kapeme 
štětcem po obvodu horní 
částí misky a necháváme 
stékat dolů ke dnu.



  

 ...barevně můžeme 
engobama nazdobit i 
ouško na misce.

Až budou vaše výrobky 
dobře vysušené, vypálíme je 
v peci na keramiku, 
naglazujeme průhlednou 
glazurou a vypálíme na 
hotovo.

 ...nazdobená miska je  
nachystaná na konečné 
sušení.


