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ODLITEK ANEB RELIÉF OBLI EJE

Aktivita navazuje na ML U5. Ú astník si m že za použití sádry vytvo it odlitek vlastního obli eje, 
který si pak následn  m že upravit dle své fantazie. Odlitek vlastního obli eje m žete zachovat pro p íští generace 
v rodin .

Motivace:

Vlastní sádrová maska dle ML U5, mastný krém nebo vazelína, n žky, barvy, plastová miska, voda, 
sádra – na 1 masku cca 0,75 kg, špachtle nebo stará va e ka na míchání.

Pot eby:

Planeta P átelství – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Sádrovou masku uvnit  opravíme a vyhladíme (pokud jsme tak neu inili v rámci výroby sádrové 
masky – ML U5) sádrou smíchanou s vodou (sádra do vlažné vody a rozmíchat na kaši). Proužky ze sádrového obvazu 
ut sníme z vn jší strany nosní dírky. Tím jsme vytvo ili formu pro odlitek obli eje. Masku zevnit  nat eme vhodným 
mastným krémem (nap . Nivea) nebo vazelínou, ímž vytvo íme separa ní vrstvu pro následné odd lení odlitku 
od formy. Nat enou formu položíme a ustavíme na podložce tak, aby p i nalití sádry do formy sádra nep etékala 
p es okraje. Lze nap . použít starší polštá , na který položíme starý ru ník a masku do n j „zabo íme“ a ustavíme 
do vodorovna. P ipravíme si vhodné množství sádry, lépe idší, a pomalu naléváme do formy (m žeme trochu zamíchat, 
aby se uvolnily p íp. bublinky v tekutin ). P ed zatuhnutím je možné opat it zadní stranu budoucího odlitku o kem 
nebo há kem pro následné zav šení na ze . Po zatuhnutí odlitku (nejlépe až za 24 hodin) odd líme odlitek od formy. 
P i obtížích preferovat nepoškození odlitku na úkor poškození formy (formu lze po ástech odlamovat od odlitku). 
U odlitku obli eje pak provedeme úpravy – retuš, zvlášt  v oblasti nosu, kde není odlitek dokonalý. Odlitky pak 
m žeme obarvit i jinak výtvarn  dotvo it. 

S odlitky zejména v „bílé“ form  lze uspo ádat výstavku obli ej , které ozna íte jen ísly a ú astníci, p ípadn  d ti 
v oddíle, ve skupin  nebo na tábo e, pak mohou hádat, který obli ej je í. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.

Provedení:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu 
d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – nevhodné. 

Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astník m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
vysv tlování krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu. Vhodná názorná ukázka.

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu realizovat s pomocníkem. T žší stupe  postižení 
– nevhodné.

Mentáln  postižení – u leh ích forem postižení pracovat s pomocníkem.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro vzájemnou komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, d sledná kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení. 

Výjime n  nadaní a geniální – dbát na p esné provedení odlitku a na následné výtvarné dotvo ení obli eje.

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

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

90 minut

Prostor

venku i uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

jednotlivci 

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci a pracovní.

Ú astníci prožijí atmosféru d v ry a spolupráce, verbální a neverbální komunikace, prostor pro 
kreativitu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Dokonalé ztuhnutí odlitku p ed odd lením od formy.

P i „výstavce obli ej “ eliminovat p ípadné nevhodné reakce a komentá e ú astník .

Pozor na:

Moje poznámky:


