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KORÁLKY – ŠPERK, dekorace

Korálky byly vždycky mým snem. Ten nádherný pocit, když do truhli ky, která je plná korálk , zabo íte 
ruku a cítíte, jak korálky propadají mezi prsty… Jsou to krásné staro eské perli ky, hned jdu najít n jaký návod 
na super náhrdelník – jako za doby našich babi ek.

Motivace:

Korálky, plastové talí ky, pam ový drát, hedvábný provázek, zapínání, kulaté malé klešti ky, štípací 
klešt  na drátky.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

1. Náhrdelník z pam ového drátu
• Tato technika je vhodná pro d ti od 6. t ídy. 
• Nejprve si ud láme p edstavu o barevnosti náhrdelník  a podle toho si vybereme korálky.
• D tem naštípáme každému jednu oto ku pam ového drátu (pokud jim dovolíte, aby si uštíply samy, vždycky si 

vezmou víc, nap . 1 a p l oto ky a zbytek se pak vyhazuje).
• Na jednom konci pam ového drátu si ud láme pomocí kulatých kleští malé o ko, aby nám korálky nesjížd ly 

dol , a pak už jen navlékáme… Na konci asi 0,6 cm skon íme a vytvo íme další o ko, které spojením s prvním 
vytvo í ucelené zapínání.

2. CIK CAK EFEKT 

Tato technika je vhodná pro d ti od 7. t ídy.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, komunikativní, pracovní.

Poznat práci s korálky, rozvíjení jemné motoriky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

90 minut

Prostor

uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–20

V ková kategorie

13–15 let
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Za neme tak, že t i vybrané korálky navle eme doprost ed vlasce. P idáme tvrtý korálek, kterým vlasec provle eme 
k ížem. Na p ek ížené konce vlasce navlékáme libovolný po et korálk  (na obrázku dva na levém, jeden na pravém 
konci vlasce). adu zakon íme op t korálkem, který p ek íží vlasec. Pak z každé strany p idáme po jednom korálku 
a dalším korálkem op t vlasec p ek ížíme. Znovu navlékáme libovolný po et korálk , akorát v obráceném po adí 
(na obrázku dva na pravém, jeden na levém konci), než na prvním „o ku“ p ív sku. Op t zakon íme korálkem, 
ve kterém vlasec nebo drátek p ek ížíme. Takhle pokra ujeme, dokud nedostaneme požadovanou délku náhrdelníku 
nebo náramku, a poté vlasec zakon íme uzlem.

3. Váno ní strome ek

Tato technika je vhodná pro 8. t ídu.

Pot ebujeme: 
• drát (st íbrný) o pr m ru 0,8–16 cm; 
• drát (st íbrný o pr m ru 0,3–8 m; 
• drát (st íbrný) o pr m ru 0,5 nebo 0,6 nebo ketlovací 

nýty – tolik, kolik chcete pov sit ozdobi ek;
• n jakou nádobku, kv tiná ek – já jsem použila sklen ný 

svícínek; 
• modelovací hmotu tvrdnoucí na vzduchu; 
• lepidlo nebo barvu na sklo slupovací (zlatou konturu); 
• rokajl bílý perle ový (2 mm); 
• rokajl se zlatým pr tahem (2 mm); 
• rokajl ty ky se zlatým pr tahem; 
• jakékoli korálky na ozd bky (plastové perli ky). 

Postup:

1. Jako první si p ipravíte kmen strome ku. Na kmen pot ebujete cca 16 cm drátku 0,8. 
Na jednom konci drátku ud láte ketlovací o ko a z druhé strany navle ete 49 bílých rokajl  
a zahnete drátek, aby korálky neutekly.

2. Nyní budete tvo it v tvi ky. Pot ebujete drátek 0,3 a bílé rokajly. Asi na devíticentimetrový 
kousek drátku navle ete 12 rokajl  a sto íte konce drátk  tak, aby vznikla v tvi ka (slzi ka). 
Jeden konec drátku necháte kratší asi 2 cm a na druhý navle ete 12 dalších rokajl  a utvo íte 
dropout v tvi ku. Vzniklé v tvi ky p idrátujete pod 4. rokajl na kmeni.

3. Druhou vrstvu vytvo íte ze 4 v tvi ek po 12 rokajlech a p ipevníte o 2 rokajly níž než 
první vrstvu.

4. Na t etí vrstvu utvo íte delší v tvi ky. Pot ebujete asi 40 cm drátku. Navle ete 2 rokajly, 
pak 12 rokajl , z kterých utvo íte slzi ku, pak 4 rokajly, pak slzi ku, pak drátek provléknete 
zp t 4 rokajly, pak slzi ku, a zp t provle ete drátek prvními 2 rokajly. To zopakujete ty i 
krát.

Nakonec pomocí konc  drátku p ipevníte vrstvu v tvi ek o 4 rokajly níže než druhou vrstvu.

tvrtou vrstvu ud láte stejnou jako t etí a p ipevníte jí o 5 rokajl  níž.

5. Na pátou a šestou vrstvu pot ebujete asi 65 cm drátku. Postup je stejný, jen p idáte jednu 
adu v tvi ek. A p idrátujete vždy o 5 rokajl  níže na kmen.

6. Na sedmou a osmou vrstvu pot ebujete asi 110 cm drátku. Postup je stejný jen zase 
p idáte jednu adu v tvi ek. A vrstvy už netvo íte ze ty , ale z p ti v tví. A p ipevníte zase 
o 5 rokajl  níž.
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Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.
Moje poznámky:

Tato technika je náro n jší u d tí s potížemi v jemné motorice (pokud 
jsou trochu „neobratné“ na ruce). Vhodné je zvolit v tší korálky. Rovn ž 

u d tí hyperaktivních m že být problémem jejich menší vytrvalost, cht jí mít hotové vše hned, proto je lepší zvolit 
spíše jednoduší výrobky.

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

7. Na poslední vrstvu pot ebujete asi 150 cm drátku. Vrstva je složená také z p ti v tví, 
které d láte zase o adu v tvi ek delší. Hotovou vrstvu p ipevníte o 5 rokajl  níž. 

8. Dále vyrobíte hv zdi ku. Pot ebujete asi 15 cm drátku. Navle ete 70 zlatých rokajl  
na drátek, který ohýbáte po 7 rokajlech cikcak a spojíte do hv zdi ky. Hv zdi ku p idrátujete 
na vršek strome ku. Místo spoje m žete zakápnout zlatou barvou na sklo. 

Pak vma knete strome ek pomocí modelovací hmoty do zvolené nádobky a necháte 
zaschnout.

Hmotu v nádobce zakryjete zlatou konturou na sklo a pokladete zlatými rokajovými ty kami.

Nakonec ozdobíte strome ek podle vlastní fantazie. Já jsem z drátku 0,6 ud lala ketlovací 
nýty a na n  navlékla plastové perli ky.
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Moje poznámky:


