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as p ípravy

20 minut

as realizace

30–60 minut

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída/8–10 let

MALOVANÉ KAMÍNKY

Kdo by je neznal, slouží jako t žítko nebo prost  jen p ipomínají výpravu, tábor, i jiné oddílové 
chvilky. Malované kamínky. Dnes si ukážeme, že je m žeme vyrobit i jako „ amulet“, který m žeme nosit na krku nebo 
p ipnutý na tri ku i bund .

Motivace:

Ploché kamínky velikosti 1,5 max. 4 cm, vodu, temperové barvy, tenký kulatý št te ek, bezbarvý lak, 
n žky, št tec na lak.

Na brože: jelenice nebo jemná k že, malé spínací špendlíky, lepidlo Herkules.

Na p ív sek: vrta ka na provrtání dírky a vrták o pr m ru 2,5 mm, k že na zav šení. Pokud kamínek nelze provrtat, 
m žeme p ilepit zezadu poutko z k že na provle ení.

 K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Kamínky si nasbíráme na výlet , na tábo e. Malovat je m žeme i mnohem pozd ji, d ti je mohou 
p inést do klubovny nebo si je dají do svého kuf íku a vytáhnou je, až se budeme malování v novat. P ipomeneme 
si, odkud jsme kamínky p inesli, hledáme vhodné nám ty na malování. asto nám kamínky tvarem n co p ipomínají 
a pak je barvami jen dotvo íme. M žeme ale malovat amulety, pak je vhodné si o nich chvíli povídat. Existovaly už 
v prav ku, m ly kouzelnou moc, chránily svého nositele. I takovýto kamínek m žeme dozdobit a pak jej t eba n komu 
darovat.

Když kamínky nasbíráme, dob e je o istíme a necháme je 
po ádn  vyschnout. Pokud se k innosti vracíme po delší 
dob , máme je p ipraveny, pokud malujeme na výlet  
nebo tábo e, musíme po ítat s tím, že n jakou dobu budou 
schnout. Pokud vyrábíme p ív sek, provrtá vedoucí, je-li 
dostate n  zru ný, el. vrta kou dírku v horní ásti. A pak už 
za neme malovat. Pracujeme s dostate n  hustou barvou, 
aby p ekryla p vodní podklad. Pozor – nesmíme zapomenout 
nabarvit základní barvou i rubovou stranu. Jakmile barva 
zaschne, kamínky nalakujeme – aby se nelepily na podklad, 
zav síme je na podep enou špejli nebo drát. Pokud chceme 
vyrobit brož, p ilepíme k rubové stran  obdélní kem jelenice 
spínací špendlík. Stejn  tak postupujeme p i malování 
kamínku, který použijeme t eba jako t žítko na st l. Tady 
ale ne ešíme zav šení i zapínání. Pro menší d ti je malování 
t žítka i prostého ozdobného kamínku jednodušší.

Vhodnou pom ckou na posunování kamínk  po pracovní 
ploše jsou párátka. 

Variantní innost: Výroba zví átek z kamínk  a moosgummi.

Kombinuje malování na kamínky s vyst ihováním a dává 
pom rn  široký prostor fantazii. T la zví átek jsou tvo ena 
vyst iženým tvarem z moosgummi a kamínek tvo í bu  kruný  (u želv i krab ) nebo základ t la (u pavouk , ryb, 
motýl …) nebo krovky (u berušek, brouk …). Jako p edlohu lze použít p iložené šablony, ty lze vyhledat na stránkách 
www.i-creative.cz. D tem m žeme nechat i volnou ruku a nechat je vytvo it si vlastní. Pokud se innosti nev nujeme 
poblíž p írod , kde si d ti m žou kamínky dohledat v pr b hu vyráb ní, je zapot ebí si je nachystat p edem.

Nachystáme si veškeré pot ebné pom cky a zkontrolujeme, zda jsou opravdu použitelné ( tupé n žky i vyschlá 
lepidla a barvy).  Pro lepší p edstavu, co vyrábíme, ud láme p ed sch zkou jednu i dv  ukázky. Pokud tohle všechno 
máme, m žeme za ít.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, ob anská.

Rozvoj trp livosti a fantazie.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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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:

Nejprve si z výkresu vyst ihneme šablonku námi zvoleného zví átka. Tu položíme na moosgummu, obkreslíme ji 
a vyst ihneme. Kamínek pomalujeme dle vlastních p edstav a nálady akrylovými barvami. Po káme, až nám barva 
zcela zaschne, a poté ji p ilepíme k vyst ižené šablonce. Nakonec p ilepíme zví átku ješt  pohyblivá o i ka a výrobek 
máme hotový. Pro lepší stálost barvy m žeme výrobky p elakovat bezbarvým lakem.

Po dokon ení innosti d ti pe liv  uklidí své pracovišt  a pak ud láme malou výstavu. M žeme vybrat zda ilé výrobky 
a pokud budou d ti chtít, p ihlásíme je do sout že Pionýrský Sedmikvítek do rukod lné ásti.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a P ekonání, je p ípravou k zapojení do Pionýrského Sedmikvítku – 
rukod lné sout že.


