
  

          PÍTKO PRO PTÁČKY
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 PÍTKO PRO PTÁČKY. 
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.     
Pítko vám 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  nebo tmavé barvy.  
podložku na modelování (taková aby se hlína nelepila)
váleček na válení hlíny
nožík na vyřezávání do hlíny
štětec, tužka ,vidlička
miska s vodou a hubku
šlikr ( ta samá hlína a voda)
brčko , špejle,vršek od fixu, vykrajovátko srdíčko
misku na formování misky
kousek záclony nebo hrubé látka na otisk
barevná skleněná drť (tu dostanete od nás..)  

        

                                                               

 Nachystáme si bílou nebo 
červenou keramickou 
hlínu a pomůcky.

 ...z větší části hlíny si 
válečkem vyválíme plát o 
tloušťce 0,5 cm.



                                                           

  

  

 ..na plát hlíny si tužkou 
obkreslíme misku a nožem
vyřízneme.

 ..vyříznutý tvar hlíny si 
mokrou hubkou 
zahladíme.

 ..vyřezanou hlínu opatrně 
zatlačíme do misky s 
látkou a dotvarujeme.



  
       

  

   

 ....zatuhlé pítko opatrně 
vytáhneme z misky a 
dotvarujeme do 
požadovaného tvaru.

 ..brčkem protlačíme do 
pítka dírky na zavěšení.

 ...látku nebo záclonu 
obtiskneme i do vnitřní 
strany pítka.



   

  

 ... ze zbytku hlíny vyválíme
malý plát a vykrojíme 
srdíčko.

 ..srdíčko rozkrojíme 
nožem a vytvoříme křídla 
pro ptáčka.

 .. ke křídlům 
vymodelujeme ještě tělo, 
hlavičku, zobáček a dvě 
kuličky jako očka pro 
ptáčka. Obě kuličky 
naškrabeme nožíkem, 
natřeme šlikrem a spojíme.



  ..na tělo ptáčka pořádně 
přilepíme šlikrem křídla, na
hlavu zobáček a očka.

 ..křídla dozdobíme 
vidličkou a očka špejlí. 

 ...tělo ptáčka zespodu 
malinko vydlabeme, 
popícháme a naškrabeme 
špejlí.



  

 ...pítko pořádně natřeme 
šlikrem v místě kde bude 
ptáček.

Okolo ptáčka nasypeme 
barevnou skleněnou drť. 
Všechno necháme důkladně 
vyschnou a dáme vypálit  do 
keramické pece.

 ...do pítka se šlikrem 
přilepíme a přitlačíme 
hotového ptáčka.


