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VYRÁBÍME MASKY

I na oddílové sch zce si m žeme ud lat karnevalové odpoledne. Pozveme na n j i kamarády. Nejd íve 
se ale musíme p ipravit, vyrobíme si tedy masky.

Motivace:

Kreslicí tvrtky, papírové sá ky, bílý balicí papír, barevné papíry, krabice vhodné velikosti, konfety, 
lepicí páska, klobouková guma, šátky, apky, odst ižky kožešin, sláma, stužky, n žky, tužky, barvy, št tce, m ítko, 
sešíva ku, jehly, nit , lepidlo Kanagon.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T2A, T2B.

Pot eby:

Když už se v oddíle dohodneme, že ud láme karnevalové odpoledne, musíme se velmi dob e a také 
dlouho dop edu p ipravovat.

Dohodneme si pronájem prostor, v nichž budeme odpoledne d lat. U takovýchto radovánek nesmí chyb t hudba, 
nejspíš p jde o reprodukovanou hudbu, ale i tu musíme p edem pe liv  vybrat a p ipravit.

Pak musíme vyrobit zvadla, která budou naši akci propagovat.

Sestavíme spole n  program, v n mž samoz ejm  krom  sout ží nebude chyb t ani rej masek a volba nejzda ilejších 
masek.

My si své masky p ipravíme na n které z oddílových sch zek. Nep jdeme p ece v masce, kterou si koupíme n kde 
v obchod . Na výb r máme n kolik možností. 

P ed za átkem práce vedoucí p ipomene základní pravidla bezpe nosti práce s n žkami a jehlou. D ti si vyberou, 
jakou masku cht jí d lat, podle toho, jaký je p ipravený materiál.

Masky ze sá k  (ko ka, ert)

Použijeme v tší papírový sá ek, odpovídající svou velikostí pr m ru hlavy. Sá ek navlékneme na hlavu tak, aby 
dob e „sed l“ a p esn  ozna íme otvory pro o i. Otvory opatrn  vyst ihneme. Pak zhotovíme ze tvrtky ostatní ásti 
masky (uši, jazyk, rohy, fousy apod.) a pevn  p ilepíme Kanagonem. Nakonec masku domalujeme výraznými barvami 
(tempery,  xy).

Masky ze šátk  (kohout)

Opat íme si vhodný šátek a uvážeme ho pevn  na hlavu tak, aby zakrýval všechny vlasy i elo. To je základ masky, 
ke které pak zhotovíme ostatní ásti z papíru (o i, zobák, kohoutí h ebínek). St íháme je dvojité, s okrajem nebo 
základnou, abychom je mohli k šátku pevn  p išít. 

Masky z kulicha (Kašpárek)

Jako základ masky použijeme pestrých pletených epic–kulich . Ostatní ásti zhotovíme z barevného papíru a p išijeme 
k okraji kulicha. M žeme tak jednoduše zhotovit masky Kašpárka, zví átek apod.

Masky z kornout  (pidižvíci, myši)

Z kreslicí tvrtky nebo balicího papíru ud láme kornout, který sedí na hlav  tak, že sahá bu  do poloviny obli eje, 
nebo až na ramena. Nasazením kornoutu na hlavu zjistíme, ve kterých místech je t eba ud lat otvory pro o i. Otvory 
opatrn  vyst ihneme. Masku pak p izdobíme dle vlastní fantazie. U kornoutu sahajícího na ramena chceme docílit 
dojmu hodn  velké hlavy, proto kresba obli eje zabírá v tší ást plochy kornoutu. Pro voln jší pohyb rukou okraje 
masky po stranách nast iháme.

Na masku myši použijeme kornout užší, který musí doléhat pod bradu a na ko en nosu. Pro nos vyst ihneme vý ez, 
aby maska doléhala také k tvá ím. Uši jsou z dvojitého tužšího papíru. P ipevníme je stužkou, kterou zavážeme pevn  
pod bradu. Vousy ud láme ze slámy, kterou protáhneme kornoutem.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

P i práci rozvíjí fantazii, nau í se pracovat s nástroji a kombinovat r zné materiály.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Masky ze srolované tvrtky

tvrtku srolujeme na velikost obvodu hlavy a slepíme nebo sešijeme. Na ramenou masku obloukovit  vyst ihneme, 
aby dob e dosedla. Ud láme otvory pro o i, masku domalujeme a ozdobíme podle vlastní fantazie.

Masky z krabic

Postupujeme stejn  jako u masky ze srolované tvrtky.

Když máme masky hotovy, uklidíme klubovnu, uložíme si svou masku do poli ky nebo do sk í ky a už jen dotvo íme 
doma n jaký kostým.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Poznání.

Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


