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VYRÁBÍME Z JARNÍHO PROUTÍ 

Jaro je spojeno s Velikonocemi a Velikonoce se zdobením kraslic a pletením pomlázek. Pomlázka 
(tatar, šlaha ka) se dá samoz ejm  koupit, ale pýchou každého kluka je vlastnoru n  pletená. A pokud zrovna u vás 
není velikono ní tradice p íliš oblíbená, m žete sáhnout po druhém nám tu – z jarního proutí se dají d lat i píš alky. 

Motivace:

1. Tenké ohebné vrbové proutky bez suk  (nejlépe den p edem namo ené ve vod ), n ž, provázek 
barevné stuhy na ozdobení.

2. Vrbové pruty, n ž.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

1. Velikono ní tatar (pomlázka, šlaha ka, korbá )

Nejprve si musíme sehnat proutí, bu to ho p inesou vedoucí, 
nebo jdeme na proutí s d tmi. Pokud s na ezaným proutím 
nepracujeme hned, musíme jej p ed použitím namo it nejmén  
na hodinu do vody, aby zm klo a zvlá n lo a zbyte n  se nám 
nelámalo.

Vhodné je, aby vedoucí vyrobili jednu pomlázku jako vzor.

D ti rozd líme do malých skupinek tak, aby se jim vedoucí mohl 
individuáln  v novat a d ti aby vid ly, jak vedoucí proutí splétá.

Tatar pleteme od siln jšího konce. Vezmeme proto 8 proutk  
asi stejné délky, které srovnáme od špi ek. Na siln jším konci 
vyrobíme rukoje  tak, že jeden proutek rozštípneme a omotáme 
jím všech 8 proutk . Za átek i konec proutku zasuneme mezi 
pruty.

Osm prut , ze kterých pleteme, rozd líme na dv  skupiny 
po ty ech. Za ínáme plést pravým krajním prutem. P evle eme 
ho nad ostatní do st edu levé tve ice a zahneme dospodu zp t 
na stranu pravou. Pravideln  pravou a levou stranu st ídáme. Pruty 
držíme v dlaních po ty ech a prsty, hlavn  palcem, zabra ujeme 
rozplétání. Pruty mírn  p i pletení stahujeme.

Do špi ky p ed ukon ením vkládáme provázek, zavážeme 
a zdobíme p ivázáním barevných stužek.

2. Píš alka z vrby

Píš alka je složit jší výrobek a pokud si jej vedoucí p edem 
sám nevyzkouší, t žko bude moci d tem jen se znalostí popisu 
pracovního postupu radit.

Píš alky m žeme d lat jen na ja e z mladých výhonk  vrby. Prut totiž musí být dostate n  pružný, pod k rou musí být 
hodn  mízy, jinak se nám píš alku nepoda í „svléknout“.

Z ke e vrby nebo jívy u ízneme od spodku prut o síle 8—18 mm, dlouhý 20—25 cm, rovný kousek, hladký bez suk . 
Siln jší konec zarovnáme a na slabší stran  se ízneme do t etiny prutu 3 cm dlouhý jazý ek. Na zadní stran  ud láme, 
asi p l centimetru pod jazý kem, 8 mm zá ez (otvor) pro zvuk píš alky. Na druhé stran , asi ve vzdálenosti 12—15 cm 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

P i práci rozvíjí fantazii, nau í se pracovat s nástroji a u í se pracovat s proutím p esn  a ist .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

cca 60 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

jaro

Po et ú astník

do 15

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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od horního okraje píš alky, na ízneme dokola k ru. Potom vezmeme 
„k ivák“ (n ž) za špici a širokou plochou jeho držátka otloukáme k ru 
píš alky, místo vedle místa. 

Píš alka se otlouká pouze po zá ez, za nímž z stal neotlu ený kousek kolíku 
(prutu). Po otlu ení se tento kousek uchopí pevn  do ruky a druhou rukou 
se otlu ená ást otá ivým pohybem pomalu zbavuje k ry. Uvoln ná k ra 
musí být celistvá, nenalomená.

Z vytaženého kolíku (duše) se pak u ízne kousek v délce jazý ku, asi 3 cm, 
který se se ízl po celé délce narovno a nasadí se zp t do k ry (zvukového 
otvoru) tak, aby sahal po okraj zá ezu. Nakonec se zbytek otlu ené ásti 
zasune do konce píš alky opatrn  do k ry tak, aby jenom kousek z ní 
vy níval.

Podle jeho délky, která se m že p i pískání m nit zasunováním nebo 
vysunováním kolíku, se m ní i poloha vyluzovaných tón . N kdy se d laly 
v píš alce dva nebo t i otvory.

A p i této práci m žeme d ti nau it i íkanku z 19. století, která je d kazem, že výroba píš alek má u nás dlouhou 
tradici :

„Otloukej se píš ali ko, otloukej se ráda,

jak se nebudeš otloukati, budu na t  žalovati u císa e pána. 

On ti dá ránu, až se ti hlavi ka ohne na stranu.“

A pak si m žeme spole n  zapískat. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a P ekonání.

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.

V tší pozornost je však nutné v novat d tem s ADHD p i práci s nožem. Jejich menší pozornost a hyperaktivita by 
mohly vést k poran ní.

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


