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SÁDROVÉ ODLITKY

V další zaprášené krabici jsem našla nádhernou masku, poznávám, že materiál je sádra, ano vzpomínám 
si, jak jsme i ve škole se sádrou pracovali, tohle je ale super nápad, to musím zkusit. Sádru mám, rozd lat ji už umím, 
tak jdu do toho.

Motivace:

Sádra, starý mí  nebo gumová miska na rozd lání sádry, špachtle, silikonové formy, modelína, špejle, 
kancelá ské sponky, tempery.

K tomuto metodického listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Se sádrou pracujeme v mnoha provedeních. Nejprve musíme nau it d ti sádru správn  rozd lávat. 
V bec není jednoduché odhadnout množství vody a sádry. Obvykle platí pravidlo na 1 díl vody cca 1,5 dílu sádry. 
P ipravíme si starý mí  nebo gumovou misku (lze po skon ení p kn  vyklepnout zbytek sádry do koše), naplníme 
vodou a sypeme do vody sádru, nemícháme, sypeme sádru tak dlouho, dokud ji voda pohlcuje, pak promícháme tak, 
aby sádra nem la hrudky, a naléváme do forem nebo tvo íme to, co jsme si p edem p ichystali. S rozd lanou sádrou 
pracujeme rychle, než ztvrdne, pak to již nejde. Proto je lepší rozd lávat menší množství n kolikrát po sob .

Sádra do formi ek

Pro d ti ze 6. t íd je nejvhodn jší za ít práci se sádrou nap . odléváním sádry do originálních formi ek, které m žeme 
zakoupit v r zných provedeních. Nejtrvalejší jsou formy silikonové. Formy se vyráb jí v rozli ných motivech, jako nap . 
velikono ní, váno ní, zví ata, mo ský sv t, kv tiny…

D ti si samy rozd lají sádru, pak ji nalijí do formy a nechají zatvrdnout. Zkušen jší d ti mohou do již trochu zatvrdlého 
odlitku umístit magnet.

Po úplném zatvrdnutí odlitek vyjmeme (ze silikonových formi ek to jde samo) a d ti si mohou odlitek pomalovat 
temperovými nebo akrylovými barvami. Pokud tam mají magnet, tak si vytvo í krásný magnetický dárek. Z v tších 
šablon bez magnetu m že být originální t žítko. Taktéž se vyrábí silikonová forma na váno ní svícny nebo formy na 
nást nné masky.

Obdobná technika pro toho, kdo sádrové odlitky zná jako své boty a už ho v bec nebaví zkoušet to znova – zkuste do 
dob e vymytých silikonových formi ek nalít t eba rozpušt nou okoládu. D ti si takto m žou vytvo it sladké odm ny 
na sout ž nebo jako ceny do tomboly na maškarní.

Sádrové obrázky vhodné pro d ti ze 6. t íd 

P ipravenou sádru vlijeme do ví ek nap . od Ramy, po zaschnutí odlitek vyjmeme a za ínáme malovat. Máme n kolik 
možností:

a) malujeme temperami rovnou na desti ku n jaký obrázek
b) pot eme celý obrázek tuší jednobarevnou i vícebarevnou a škrabeme do obrázku špendlíkem
c) polepíme desti ku ubrouskovou technikou

Se t ináctiletými d tmi m žeme zkusit výrobu vlastní formy pomocí modelíny. Jako základnu použijeme igelit nebo 
um lohmotnou podložku na modelování.

Sádrová vykrajovátka

1. Modelínu vyválíme na placku zhruba p l centimetru vysokou. 
2. Vykrajovátkem vykrojíme požadovaný motiv. 
3. Chceme-li dát budoucí ozd bku na špejli, vsuneme do otvoru skrze modelínu špejli. 
 pokud ji chceme mít záv snou, lze vložit kancelá skou sponu. 
4. Ujistíme se, že modelína p iléhá k podložce. 
5. Sádru smícháme s vodou tak, abychom získali ne p íliš hustou kaši, kterou vlijeme do vykrojeného motivu. 
6. Necháme minimáln  p l hodiny zaschnout a teprve poté m žeme odejmout opatrn  modelínu 
 a nechat po ádn  vyschnout.

Provedení:

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

Nau it d ti samostatné tvo ivosti, rozvíjet p edstavivost, zru nost.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

30 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

slune né

Po et ú astník

2–15

V ková kategorie

12–14 let
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Op t m žeme nabarvit podle libosti. Takto se dají vytvo it nap . váno ní ozdoby nebo rozli né okrasné p edm ty.

D ti z 8. t íd si m žou vyrobit svícny:

1.  P ipravíme si vodu, sádru, nádobu na rozmíchání sádry, metli ku, velký kelímek od jogurtu nebo jakoukoliv
 jinou nádobu, nezapomeneme na ajovou sví ku s hliníkovým kalíškem. Rozd láme sádru již známým 
 zp sobem.
2.  Nalijeme sádru do kelímku asi do ¼ a ihned vložíme doprost ed ajovou sví ku. Držíme za knot, dokud 
 sádra trochu nezatvrdne — poznáme podle toho, že sví ka z stane na svém míst .
3.  Po zatvrdnutí, nejlépe druhý den, svícen z kelímku vyklepneme, sví ku i s kalíškem vyndáme. Doporu uji
 nožíkem nebo rydlem trochu zv tšit otvor na sví ku, aby šla pozd ji lépe vyndavat. Podle pot eby m žeme
 za istit smirkovým papírem a m žeme se pustit do zdobení.
4.  Do svícnu lze rydlem vyrývat r zné motivy a pak nat ít akrylovými nebo temperovými barvami. 
 Na již obarvený svícen m žeme také obtisknout listy a vytvo it si tak podzimní atmosféru. 
 (Listy nat eme akrylovou barvou a ihned obtiskneme na svícen.) 
5.  Na svícínek lze použít i ubrouskovou techniku (decoupage). Fantazii se meze nekladou a jist  p ijdete 
 i na další a další zp soby, ím si svícen ozdobit.

Socha ze sádry 

Pro starší d ti ze 7. a 8. t íd, innost je ideální na ven, protože d ti mají kolem sebe i na sob  všude sádru.

Za neme pracovat s drátem, který si naohýbáme v ruce do p ibližného tvaru budoucí sochy. Pro p edstavu m žu íci, 
že jsme na tábo e vytvá eli Ferdu Mravence a z drátu jsme ud lali hrubý obrys, od hlavy až po ob  nohy. 

Potom si nast íhejte proužky jakékoliv látky, má ejte je v sád e a postupn  omotávejte všechny ásti sochy. 

Pro kone nou fázi použijeme obvaz, který také má íme v sád e a omotáváme jím sošku. Obvaz je daleko jemn jší 
a m žeme p kn  vytvarovat všechny ásti na t le.

Po dokonalém zaschnutí sošku namalujeme.

Sádrové obvazy m žeme použít na výrobu celé sochy.

Odléváme stopy zv e Tato aktivita je také vhodná na letní tábory nebo vícedenní akce.

Jedná se o velmi jednoduchou innost, sta í si najít jakoukoliv stopu zv e. Proto je tato innost nejvhodn jší v období 
letních tábor , protože stopy se nejlépe odlévají ve vlhkém prost edí, po dešti, kdy se stopy velmi z eteln  vryjí do 
p dy.

Sta í objevit tu nejúžasn jší stopu, ohrani it kraje nap . prkýnkem a dovnit  vlít p ipravenou sádru. V p ípad  dešt  
musíme vše p ikrýt, aby se sádra nerozpustila. Jakmile sádra zatvrdne, vyjmeme ji ze stopy a necháme doschnout ve 
stínu nejlépe do druhého dne. 

Akce se dá ud lat i jako sout ž oddíl  mezi sebou, zadání m že znít jako nap . Každý oddíl jinou stopu.

D ti se tak u í poznávat stopy zv e.
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Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariery 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:

Pro velmi šikovné osmáky:

Zkuste si sami vyrobit jakoukoliv silikonovou formu. Na trhu dv  hmoty Siligum od Gedeo a silikonová plastelína od 
Efco. Mezi sebou se liší pouze barvou a dobou tuhnutí. Modrá od Gedeo tuhne rychleji než žlutá od Efco. Použití a 
práce s nimi je ale naprosto stejná.

Ob  složky hmoty se míchají v pom ru 1:1. Nejlepší je si ud lat kuli ky — tak lehce odhadnete stejné množství. 

1) Smíchejte hmotu v prstech — je m kká a jde to velice snadno. 
2) Jakmile má hmota jednotnou barvu, máte asi 3 minuty na to, abyste do ní n co otiskli, 
 proto je dobré mít p ipravené p edm ty p edem.
3) Otiskn te a p ípadn  ješt  lehce p itla te hmotu na p edm t. Poté vyjm te otiskovaný p edm t. 
 Jde to lehce, hmota je krásn  pružná.

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