
 

 

 

METODIKA setkání zájmového kroužku 

 projekt „Chci být jako vy“ 
Základní škola Veltrusy, okres Mělník 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.33/02.0056 

Název projektu:    Chci být jako vy 

Název a číslo globálního grantu|  CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků 

ve vzdělávání ve Středočeském kraji II: 

Název a číslo oblasti podpory:  1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Název kroužku:    Keramická dílnička  

Školní rok:                           2013/2014  

Vedoucí kroužku:                               Jana Weinerová  

 

Datum setkání:                                   31. 10. 2013 

 

Jednotlivá setkání zájmového kroužku Keramická dílnička: 

 

Téma setkání: Glazování  keramiky 
                        

Konkrétní užitá motivace:  
 

 Vzorníky glazur (keramické destičky, papírové vzorníky).  

 Ukázka hotových výrobků.  

 Dokončení vlastního výrobků po prvním výpalu.  

 

 

Cíl činnosti na setkání kroužku:  
 

 Nové techniky zdobení keramických výrobků tzv. střepů – glazováním. 

 Co je glazura? 

                                

                                                              

Co rozvíjíme a podporujeme:  

 

 rozvoj fantazie, představivosti 

 rozvoj jemné motoriky, zručnosti, soustředění 

 rozvoj samostatnosti hlavně u dětí s SPU 

 aktivní zapojení do práce 

 respektování dohodnutých pravidel při práci 

 dodržování zásad bezpečné práce  

 dodržování postupů 

 sebehodnocení 



 

 

 

 

Základní užívané pomůcky:  

 

 glazury – tekuté (velké množství barev a barevných odstínů) 

 vzorníky 

 štětce, špejle 

 houbičky na nádobí 

 voda 

 

 

Zdroje:  

 

vlastní návrh 

 

 

 

Časové a obsahové rozvržení práce setkání kroužku:  

 

15.00 – 15.15 hod. 

 

Pravidla bezpečné práce s keramickými glazurami. 

Motivace – dokončení výrobků před druhým výpalem, výběr barev podle své fantazie. 

 

 

15.15 – 16.20 hod. 

 

Technika glazování: 

Co je glazura? 

Glazury jsou směsi ve vodě nerozpustných látek (např. kaolinu, živce, křemene). Kupujeme je 

většinou v tekuté podobě, lze v  podobě prášku, který následně ředíme vodou. 

Glazury dělíme na: 

              lesklé – matné 

              bezbarvé – barevné 

              podle teploty výpalu 

 

Postup: 

 rozdáme si své výrobky 

(misky, červíky, housenky, kapičky) vypálené na 750C, tzv. střepy 

 vybereme si glazuru podle vzorníku (k dispozici je keramický vzorník, papírový 

katalog) 

 dobře promícháme glazury (nutné míchat i během glazování, z důvodu usazování 

glazur) 

 výrobek otřeme navlhčenou houbičkou  

 štětcem postupně nanášíme glazuru (tzv. ťupkáme, nenatíráme), postupně naneseme  



 

 

3 vrstvy (vždy každou vrstvu necháme trošku proschnout) 

 glazury střídáme podle své fantazie, vždy dobře vypereme štětec 

 očistíme linie, které chceme bez glazury  (např. obrys vyryté kytičky) 

 očistíme dno  výrobku (mističky, červíka), aby se při vypalování nepřipekl k podložce 

v keramické peci 

 uložíme výrobky na polici pro druhý výpal 

 

16.20 – 16.30 -  úklid místa, pomůcek, zhodnocení práce 

 

 

Inovace: 

Vlastní návrh motivu – glazování. Při glazování jsme využili i možnost míchat jednotlivé 

barvy a tím získat nové odstíny. Dno mističky jsme otírali na kusu mokrého molitanu. 

 

Výstupy ze setkání: 

 

Výrobky uložené na druhý výpal, fotogalerie 

 

 

Hodnocení: 

 

1. děti  

Projevily během práce údiv nad množstvím barev glazur, nad nutností pečlivého 

nanášení. Měly snahu natírat pouze jednou vrstvou. Zaujala je změna barvy glazury po 

nanesení (zbělala). 

 

2. učitel  

Práce se podařila, děti se snažily. Zjistily, že je nutná pečlivost a trpělivost při 

nanášení glazury. Bylo to jejich první setkání s glazurou, většinou si zatím nedovedou 

představit, jak výrobek „dopadne“. 

 

 

Navrhované změny, úpravy:   

žádné  

 

 

Přílohy: fotogalerie 

 

 

Vedoucí kroužku: 

Jméno a příjmení: Jana Weinerová 

 

 

 

Podpis: ................................................................................ 



 

 

 

Keramická dílnička – 31. 10. 2013  

 

Glazování výrobků 

 

 



 

 

         

 

                                        


