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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1 den

odpoledne

klubovna, terén

léto

15–20

od 6. tįídy/12 let

PAPÍROVÉ BRN÷NÍ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: komunikativní, pracovní k|uêení.

Konkrétní cíl:|||

Vyrobit brnøní nebo doplĢky z|knihaįské lepenky. Procviêit práci s|nástroji a|ruêním náįadím,
nauêit se pracovat s|novým materiálem.
Motivace:||| Kdo z|klukŃ nøkdy v|životø netoužil stát se stateêným rytíįem! Však i|holky mají své hrdinky z|ˬlmŃ,
stįedovøkých pįíbøhŃ, poêítaêových her. Ne každá chce být princeznou. Ke| správnému rytíįi ale patįí dokonalé
brnøní. Pojìme si ho vyrobit. Sice bude z|papíru, ale vypadat bude jako opravdové.
Potįeby:||| Knihaįská lepenka šedá (tloušĹka 2 a|2,4 mm), odlamovací nože, nŃžky, dørovací kleštø s|nastavitelnými
prŃmøry dør, nýtovací kleštø, gumiêky, spojovací materiál (šroubky, matky, podložky, nýty), kolíky, lepidlo Herkules,
štøtce, tuš êerná, houbiêka na|nádobí, stįíbrná barva ve|spreji, bezbarvý lak ve|spreji, tenký karton na|výrobu šablony
(napį. použité krabice ze supermarketu, krabice od|pizzy nebo dortu apod.).
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Výrobu papírového brnøní a|doplĢkŃ jistø rádi zaįadíte do|êinnosti oddílu, pokud chystáte letní tábor
s|rytíįskou nebo fantasy tématikou.
Výroba celého brnøní je dost nároêná, tato varianta bude vhodná pro starší døti s| výraznou pomocí vedoucích
a|instruktorŃ.
Zaênøte proto s|výrobou doplĢkŃ, které zvládnou i|mladší døti kolem 12 let, abyste si materiál „osahali“ a|nauêili se
s|ním pracovat.
Knihaįskou lepenku šedou koupíte buì v| knihaįství, nebo v| e-shopu na| internetu (mŃžete zadat døtem jako úkol
– propojit s|ML T4 – Poêítaê). Prodává se v|rŃzných rozmørech a|tloušĹkách, cenovø je velmi dostupná. Pro výrobu
brnøní a| doplĢkŃ využijete tloušĹky zejména 2 a| 2,4 mm. Tento materiál má jednu výbornou vlastnost. Když ho
namoêíte, mŃžete ho ohýbat a|tvarovat. Po|zaschnutí si už získaný tvar zachová.
Pro zaêátek budete potįebovat naêerpat inspiraci, abyste si udølali pįedstavu, co všechno se z|lepenky dá vyrobit.
Když si do|internetového vyhledávaêe zadáte „papírové brnøní“, vyjede vám mnoho odkazŃ na|ˬrmy, které se výrobou
a|prodejem tøchto vøcí zabývají. Vøtšinou je na|takových stránkách mnoho obrázkŃ, které vám poslouží jako inspirace
a|pįedloha. Do|této fáze mŃžete opøt zapojit zejména døti v|rámci aktivit z|ML T4 – Poêítaê. Výraznou pomocí pįi
výrobø mŃže být šikovná švadlena, která pomŃže s|pįípravou „stįihu“, šablony. Ale zvládnete to i|bez ní.
Jako první doporuêujeme vyrobit chrániêe na|pįedloktí nebo holenø. Jsou jednoduché, zvládnou to s|pomocí i|mladší
døti (6. tį.). Nejdįív je nutné vyrobit si šablonu – ze êtvrtky, staré krabice apod. Zmøįíme si obvod zápøstí (kotníku)
a|pįedloktí (lýtka). Nakreslíme podle tøchto rozmørŃ lichobøžník. Horní okraj mŃžeme udølat zdobený – do|oblouku,
do|špiêky – dle vlastní fantazie. Dolní rohy zaoblíme, aby okraje netlaêily. Šablonu vystįihneme a|vyzkoušíme na|tøle.
Tvar udøláme trochu menší, spoje budeme įešit šnørováním, takže chrániêe lze rŃznø povolovat a| utahovat dle
potįeby. Pokud tvar sedí, pįekreslíme šablonu na| knihaįskou lepenku a| odlamovacím nožem na| dįevøné podložce
vyįízneme. Pak lepenku lehce namoêíme (radøji pįedem vyzkoušejte na|malém kousku) a|ohýbáme do|požadovaného
tvaru. V|tomto tvaru zaˬxujeme gumiêkou, kolíkem. Necháme na|slunci nebo na|topení dobįe uschnout. Dørovacími
kleštømi udøláme dírky na|provleêení tkaniêky nebo kožené šĢŃrky. Pro delší životnost mŃžete dírky zpevnit kovovými
okraji (koupíte v|galanterii). Celý díl nabarvíte naįedønou êernou tuší, kterou nanášíte houbiêkou. Pozor, aĹ se vám
karton pįíliš nepromáêí! Po|zaschnutí lehce nastįíkejte stįíbrnou barvou, na|závør bezbarvým lakem na|ochranu proti
vlhkosti. Než se pustíte do|tvoįení s|døtmi, radøji si výrobu aspoĢ jednoho kusu pįedem vyzkoušejte.
Stejným zpŃsobem se vyrábí brnøní, helma nebo škraboška na|obliêej.
Pįi výrobø brnøní a| helmy si musíte dát velkou práci s| pįípravou šablony, vše vyzkoušet, rozmyslet si, které díly
budou slepené, které musí být pohyblivé, abyste v|brnøní nebyli jako ve|svøráku. Pohyblivé êásti se spojují šroubkem
nebo nýtem, na| bocích lze využít kožené įemínky. Ke| zdobení mŃžete využít kamínky, glitrové lepidlo, namalovat
ornamenty, znaky družin atd.
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Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání, Pomoc.
Ukázka vyrobeného brnøní, helmy a|chrániêŃ pįedloktí:

Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do| kolektivu a| nevytváįí bariéry
pro døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát
na| individuální pįístup k| tømto døtem a| respektovat obecná doporuêení v| úvodní êásti metodiky. Vedoucí musí
pomáhat zejména døtem, které nejsou manuálnø zruêné, nebo je nechat pracovat po|dvojicích. Pozor pįi manipulaci
s|nástroji na|døti hyperaktivní, nepozorné a|zbrklé.
Pozor na:|||

Nutno dbát na|zvýšený dohled pįi práci s|nástroji, zejména pįi įezání kartonu. Pįedem døti náležitø
pouêit o|bezpeêném zacházení s|nástroji.
Moje poznámky:|||
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