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ORIGAMI

Je áb je posvátný japonský pták. Podle staré japonské legendy se lov ku, který složí tisíc papírových 
skládanek – origami – tohoto ptáka, splní jakékoli p ání.

Motivace:

tvrtky barevného papíru.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Na za átku sch zky si s d tmi budeme vypráv t o tom, co je to vlastn  technika origami. 

Všichni jsme se s origami setkali, i když si to možná neuv domujeme. Logem Pionýra je vlaštovka a v papírové podob  
jsme ji mnohokrát skládali, a  už s oddílem nebo sami. Každá papírová skládanka je vlastn  origami. Existuje spousta 
návod , jak je skládat. Podle pana Kunihiko Kasahary, mistra origami, je „origami jedním ze zp sob , jak oživujeme 
papír – onu nejoby ejn jší v c našeho každodenního života. V každém tverci papíru je skryto množství za staletí už 
vytvo ených a nekone né množství ješt  nevymyšlených skládanek a neobvyklých postup . Možnosti origami jsou 
nevy erpatelné. V tom je práv  jeho lákavost a krása“. 

Origami je dovednost, p i které z listu papíru p ehýbáním a skládáním vytvá íme nejr zn jší konkrétní i abstraktní 
útvary. Skládat m žeme kdekoliv, nelze ur it, že je to innost ur ená jen a pouze do klubovny, stejn  tak ji m žeme 
použít t eba na tábo e nebo na víkendové akci.

A pro  origami? Slovo je složeno z japonského výrazu oru = skládat, ohýbat a kami = papír, tedy oru kami – origami. 
Slovo kami ale neznamená jen papír. V p vodním japonském náboženství je pojem kami ozna ením vyšší síly i 
výjime né vlastnosti, sídlící v p edm tech, p írodních úkazech, zví atech a lidech. Papír pro svoje jedine né vlastnosti: 
istotu, b lost a neporušenost byl užíván p i o istných ob adech ve svatyních. 

Papír byl vynalezen kolem roku 105 po Kristu a brzy poté lidé objevili možnosti tohoto nového materiálu. Znalost 
papíru a zp sob jeho výroby se koncem 6. století dostal z íny do Japonska. První skládanky sloužily k náboženským 
ú el m – jako výzdoba svatyní. 

Zábavou pro volné chvíle se origami stalo v Japonsku v 17. století. V minulém století se pak v Japonsku ustálilo asi 
150 r zných druh  skládanek. Tou nejznám jší je je áb – posvátný pták. Poskládá-li jich lov k tisíc, splní se mu p ání. 
S touto legendou je spojen i p íb h japonské dívky Sadako, která po svržení atomové bomby na Hirošimu onemocn la 
leukemií. Skládala je áby a v ila, že poskládá-li jich tisíc, uzdraví se. Sadako sv j boj s asem prohrála. V Hirošim  
dnes najdeme pomník d tským ob tem atomové bomby – Dívka skládající je ába.

Složit takového je ába není úpln  jednoduché, ale m žeme se jej podle návodu v pracovním listu nau it. Vhodné je 
pro skládání použít r znobarevné papíry, abychom pak m li pestrobarevné ptá ky, jimiž ozdobíme t eba v tev, kterou 
si do klubovny umístíme, nebo na letním tábo e strom, který nám bude p ipomínat, že ne všude a ne vždy byly a jsou 
d ti ušet eny vále ných útrap.

A pokud se nám je áb, nejznám jší skládanka, povede, m žeme se pustit do dalších. Návody najdeme na webových 
stránkách, existuje i spousta dostupné literatury.

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

Provedení:

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:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

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

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

45 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

do 20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

Moje poznámky:
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Origami jsou pro za áte níka složitou technikou, vedoucí by si m l skládanku nap ed vyzkoušet sám 
a d tem p inést  nální výrobek, aby se na n j mohly podívat d ív, než za nou skládat.

Pozor na:

Moje poznámky:


