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as p ípravy

10 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

nejlépe klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let

TVO ÍME Z MODURITU

Sloni p inášejí št stí. Prý ale musí mít chobot oto ený sm rem vzh ru. Vyrobíme si na sch zce slona 
z moduritu a pak ho m žeme darovat tomu, komu p ejeme št stí. A k tomu si zkusíme vyrobit i další drobnosti.

Motivace:

1. Modurit nebo modelit, mletá tuha – gra  t (lze koupit v drogerii), trouba na pe ení, had ík, acetonové 
edidlo.

2. Modurit nebo modelit, mletá tuha – gra  t (lze koupit v drogerii), prášková barva – pigment pro malí e pokoj , 
strouhaná školní k ída nebo suchý pastel, trouba na pe ení, had ík, acetonové edidlo.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Práce s moduritem je velmi jednoduchá, 
vyžaduje ale isté pracovní prost edí. D ti si nejprve rozmyslí, 
co budou z moduritu tvo it, p ipraví si svá pracovišt , 
nezbytné jsou misky s vodou pro zpracování moduritu. A pak 
už se m žeme dát do práce. Modurit kousek po kousku 
zpracujeme, aby byl m kký a tvárný. Pokud jsme koupili bílý 
modurit, budeme ho následn  barvit — zapracujeme do n j 
gra  t – sytost zabarvení si regulujeme množstvím gra  tového 
prášku. Z rovnom rn  probarvené hmoty pak tvarujeme 
r zné korálky nebo  gurky. Pro snazší práci nebo p i práci 
s menšími d tmi m žeme využít vykrajovátek na cukroví, ímž 
usnadníme d tem výrobu p ív sk  i kno  ík . Pokud d láme 
výrobky, které budeme chtít zav sit, a  už na š rku nebo 
k ži, musíme do výrobk  p ed pe ením nebo va ením ud lat 
dírku, nejlepší bude, když provle eme kousek m d ného 
drátku, který jsme p edtím ovinuli kolem tužky a prost ihli. 
Lépe pak drží kruhový tvar. Hotové výrobky naskládáme na 
plech a pe eme p i teplot  asi 90 °C po dobu 20 minut. Hotové 
výrobky naskládáme na plech a pe eme p i teplot  asi 90 °C po dobu 20 minut. Upe ené je necháme vychladnout. 
Had íkem namo eným v acetonu potom vedoucí vyleští celý povrch výrobku, aby se leskl. 

Nemáme-li k dispozici troubu, m žeme modurit vytvrdit varem. Pozor ale, aby nám nepopraskal – viz níže.

Poznámka: modurit je pom rn  t žký, proto z n ho 
nevyrábíme celou adu korálk , ale na š ru jich 
navlékáme vždy jen n kolik.

A ješt   gurka slona pro št stí

Modurit kousek po kousku zpracujeme, aby byl m kký 
a tvárný. Potom do n j zapracujeme gra  t nebo 
práškovou barvu – sytost zabarvení si regulujeme 
množstvím barevného prášku. M žeme samoz ejm  
použít i barevný modurit, který v požadovaném 
odstínu koupíme. Z rovnom rn  probarvené hmoty 
pak tvarujeme  gurky slon . 

Za neme t lí kem – to je tvo eno kuli kou, kterou 
pon kud zploštíme. ty i malé kuli ky pod t lí kem 
tvo í nohy. Z další vytvarujeme jakousi „slzu“, kterou 
k t lí ku p ilepíme tak, aby prodloužená ást – chobot 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, ob anská.

Rozvoj motoriky a fantazie.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Upozornila bych pouze na jednu okolnost – dívky, ve v ku kolem 11 let velmi nerady pracují s mate-
riálem, p i kterém si umažou ruce. Doporu uji tedy nabídnout bílý, nebarvený modurit.

Pozor na:

– sm ovala dol . Chobot m žeme podle pot eby zkrátit a vytvarovat nahoru nebo dol . Hlavi ku ze strany smá kneme 
a nazna íme o i. Pak vytvarujeme prsty malou placi ku, tu roz ízneme nap l a p ilepíme po stranách hlavy. Nakonec 
p ilepíme krátký vále ek (ocásek). Podle množství vyrobených  gurek si m žeme vybrat zp sob vytvrzení moduritu. 
Máme-li výrobk  více, je vhodné je upéci v troub . Naskládáme je na plech a pe eme p i teplot  asi 90 °C po dobu 
20 minut. Upe ené je necháme vychladnout. Výhoda pe ení je, že barevný odstín moduritu z stane zachován. Pokud 
máme výrobk  mén  a bylo by neekonomické rozeh ívat troubu nebo prost  nemáme troubu k dispozici, m žeme 
 gurky uva it. V kastr lku s vodou, kde jsou úpln  pono ené, je va íme podle velikosti 10–20 minut. Figurce veliké 

2–4 cm sta í var desetiminutový. Nevýhodou va ení je možnost popraskání v tších a objemn jších kus  a áste né 
vyva ení (a vyblednutí) barvy. 

Po skon ení práce nezapomeneme pe liv  uklidit klubovnu, výrobky rozmístíme v klubovn  s vizitkami autor .

Varianta: místo moduritu si m žeme zvolit jako materiál hlínu, pokud máme možnost ji vypálit v keramické peci. 
Nemáme-li k dispozici pec ani troubu, využijeme samotvrdnoucí hmoty. Pak je dobré koupit menší balí ky, aby každé 
dít  mohlo dostat sv j. Do hmoty m žeme zatla it t pytky, m žeme zvolit p ímo barevnou hmotu, ímž nám odpadne 
práce s gra  tem i práškovou barvou. Stejn  tak odpadne práce s pe ením hotových výrobk . Ty jen necháme 
zatvrdnout a m žeme pak dál povrchov  upravit stejn  jako modurit.

Podobn  jako u dalších rukod lných inností m žeme vybrat spole n  s d tmi ty nejzda ilejší práce, které p ihlásíme 
do sout že rukod lných inností Pionýrského Sedmikvítku.

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

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:


