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OBRÁZKY Z LÉKA SKÝCH ŠPACHTLÍ

V další nenápadné malinké truhli ce bylo plno špachtli ek od léka e, k emu asi byly? Hledám, 
šmátrám a mezi voln  uloženými špachtli kami jsou n jaké slepené. Po natažení zjiš uji, že je to obrázek – moc vtipné. 
Hned jak budu mít as, zkusím obrázek napodobit.

Motivace:

Léka ské špachtle, ubrousky, lepidlo, izolepa, igelit na stoly, akrylové barvy, patinové barvy, št tce.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Tato technika je vhodná pro všechny t i v kové kategorie najednou.

1. P ipravte si léka ské špachtli ky a pomocí žluté pásky (páska, kterou používají malí i pokoj  — nepoškodí vám
 d evo a dob e drží) je slepte k sob . Z druhé strany nalepte dv  i více p í ných špachtlí lepidlem na d evo. 
 Zat žte a nechte dob e zaschnout.

2. Nat ete akrylovou barvou. Pokud nechcete mít desti ku jednobarevnou, použijte trik s patinou — na suchý 
 barevný základ vtírejte suchým št tcem mali ko kontrastní barvy – na št tci musí být barvy opravdu
 jen mali ko. Nejd íve ud lejte test do papírové ut rky – nesmí vznikat barevné skvrny, jen se zvýrazní nerovnost 
 povrchu.

3. Vyst ihn te motiv z ubrousku a nalepte. Pokud máte desti ku tmavou, doporu uji použít lepidlo na tmavý 
 podklad ve spreji.

4. Po zaschnutí lepidla domalujte pomocí lakových  x . Lze st íknout bezbarvým lakem nebo lakem na nehty. 
 Pokud vytvá íte motiv berušky, tak z druhé strany pomocí tavné pistole p ilepte drátky tak, aby to vypadalo,
 že tykadla pokra ují i mimo ubrousek.

Ze špachtlí se dají vytvá et r zná díla.

Nap íklad špachtle se slepí k sob  r zn  odskakované. Jindy se zase m že ráme ek ozdobit nalepením nap . mušli ek 
nebo listí, podle toho, o jaký motiv se jedná.

Provedení:

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

Procvi ení zru nosti a jemné motoriky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–20

V ková kategorie

12, 13, 14 let
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Jedním z nejt žších výrobk  je skláda ka. Starší d ti mohou tento výrobek vyrobit jako hru pro své mladší kamarády. 
Ubrousek se nalepí z obou stran špachtlí a po úplném zaschnutí se jednotlivé špachtle roz íznou a skláda ka je hotová.

Pozor! Špachtle se musí roz íznout velmi ostrým nožem, jinak se ubrousek hrne a krabatí.

Další možný výrobek ze špachtlí je krabi ka. 

Na výrobu budete pot ebovat – dno a boky na truhli ku, 13 ks léka ských špachtlí, kousek plátna, žlutou lepící pásku, 
hn dou akrylovou barvu, ubrousek, lepidlo na decoupage a kousek samolepící magnetické fólie. 

Dno truhli ky má rozm r 137×70mm a bok 70×87mm, naho e je zakulacený. Lze jej koupit v hobby obchodech nebo 
na internetových stránkách.

Pomocí žluté pásky si slepte ty i špachtle na p ední díl truhli ky a 9 špachtlí na zadní díl a víko.

Boky, dno i slepené špachtle nat ete tenkou vrstvou lepidla na decoupage (špachle samoz ejm  z té strany, kde 
nemáte pásku). Nechejte zaschnout.

Žlutou pásku nalepenou p es dev t špachtli ek nat ete hn dou akrylovou barvou. Také lze místo pásky nalepit 
lepidlem na decoupage kus plátna a to p et ít tak, aby nebylo p i otev ení truhli ky nápadné.

Z ubrousku vyst ihn te dílky — st íhejte je v tší, po ítejte s tím, že budete lepit i hrany a mírn  zalepovat na druhou 
stranu. 

Na zaschlé lepidlo na špachtli kách položte vrchní díl ubrousku (tj. zbavte vyst ižený motiv dvou zadních papírových 
vrstev) a p es pe icí papír p ižehlete. 

Boky máte nažehlené z obou stran. 

Protože truhli ku budete brát asto do ruky, víko se bude namáhat, nesta í jen nažehlit. Nažehlení ubrousku vám spíš 
jen pom že za  xovat ubrousek na jedno místo. P etírejte lepidlem, zalepte ubrousek p es hrany (mezi oblou ky konc  
špachtlí si jej nast íhejte, aby se vám lépe lepilo). Lepidlo zárove  vytvo í na truhli ce i ochrannou vrstvu. Pokud máte 
doma vrchní lak, m žete rovnou pracovat s ním. Ud lá stejnou službu. 

Boky truhli ek p ilepte ke dnu. 

ty i slepené špachtle, které tvo í p ední ást truhli ky, nejd íve ze spodní strany nat ete také nahn do a po zaschnutí 
barvy je p ilepte lepidlem na d evo na hrany bo nic a na celou spodní hranu dna. 

Stejným zp sobem p ilepte první t i špachtle na zadní stranu. Ostatní špachtle pouze op ete o hrany bo nic a p evažte 
gumi kou, aby vše dob e drželo a nechejte zaschnout.

Zapínání m žete ešit r zn  – nap . pásek samolepící magnetické fólie.

A hotovo — poslední špachtle víka a první špachle p ední strany se p ekrývají. 

Do krabi ky m žete dávat ledasco – šperky, vzpomínky, drobné... Záleží jen na vás. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P átelství.
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www.mimibazar.cz

Léka ské špachtle se dají zakoupit v lékárnách i zdravotnických pot ebách – dbejte na to, aby byly rovné, což p i 
objednání z internetu neovlivníte.

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:
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Moje poznámky:


