
 

 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

METODIKA DÍLNY: 

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 dílny: Quilling, aneb motání z proužků papíru Cílová skupina: žáci a rodiče 

Datum konání akce: 2. 5. 2013 

Anotace dílny: Děti se svými rodiči vyrábějí pomocí motání a lepení barevných papírových 

proužků zvířátka, kytičky a přáníčka 

Klíčová slova: proužky barevných papírů, špejle, lepidlo, motýlek, ptáček, přáníčko 

Časové rozvržení: 4 hodiny 

Místo konání: ZŠ Veltrusy - třída 

Počet účastníků: 13 

Téma: Quilling, aneb motání s proužků papíru 

Cíl: zapojení všech dětí do volnočasových činností rozvoj 

pracovních dovedností používání snadno dostupných 

materiálů rozvoj tvořivosti uplatněním vlastní fantazie a 

nápadů rozvoj soustředěnosti rozvoj jemné motoriky 

komunikace a spolupráce posilování sebevědomí 

dodržování bezpečnosti a hygieny práce kritické 

hodnocení vlastní vykonané práce prožití pocitu z úspěšně 

vykonané práce 

Pomůcky: skartovací stroje, nůžky, barevné papíry, čtvrtky, špejle, modelovací řezací nůž, lepidlo 

tuhé a tekuté, pravítko, obyčejnou tužku, kelímek, štětec 

Motivace: hotové výrobky, obrázky 

umíme si vyzdobit okna těší 

nás dělat radost druhým 



 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Postup práce: příprava dílny 

nákup sad barevných papírů velikosti A3 a A4 130g nejméně 10 odstínů (bílá, růžová, žlutá, 

oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, hnědá, černá) 

zajištění špejlí, tuhých a tekutých lepidel, (Kores, Herkules), pravítek, štětců, nůžek 

příprava stolů, omyvatelných ubrusů, židlí 

ukázka hotových výrobků 

dílna nápad - motivace - vymyšlení, co z proužků budeme 

vyrábět výběr barevných papírů, které budeme pro práci potřebovat 

skartování papírů na různé šířky 

naříznutí špejle - do tupého konce špejle uděláme pomocí modelovacího nože zářez zhruba do 

hloubky 1 cm a pod něj nalepíme ke zpevnění kousek lepicí pásky, naředění tekutého lepidla v 

poměru 1 díl lepidla Herkules, 1 díly vody příprava ostatních pomůcek 

60 minut 

podle zvolené barevné kombinace slepíme tuhým lepidlem více proužků k sobě do jednoho 

dlouhého pruhu (počet pruhů je libovolný podle motivu) 

od jednoho konce uděláme na papírovém proužku ve vzdálenosti např. 7cm pro větší křidélko 

motýla, tělo ptáčka, okvětní lístky kytiček apod., 4cm pro menší křidélko motýla, křídla 

ptáčka, středy kytiček apod.) obyčejnou tužkou značku 

druhý konec proužku vložíme do naříznuté špejle tak, aby značka zůstala na vnější straně 

proužku, a celý proužek namotáme na Špejli do spirálky až ke značce 

značku potřeme tuhým lepidlem a volný konec přilepíme a přidržíme 

spirálu sundáme ze špejle a necháme povolit - spirála má průměr 7cm, 4cm apod. 

stejným způsobem vyrobíme ostatní spirálky - např. na motýla celkem 5 spirálek - 3 větší (2 

křidélka a tělíčko) a 2 menší (menší křidélka), ptáček celkem 4 spirálky- 1 velká na tělíčko, 3 

menší na křidélka a hlavičku, kytičky počet je libovolný např.- 6-7 velkých na okvětní lístky, 

1 malou na střed pro jednu kytičku 

70 minut 

potřebný počet spirálek začneme tvarovat 

tvarujeme prsty zmáčknutím - slza = jednu stranu kolečka palcem a ukazováčkem stlačíme 

list = stlačíme dva naproti sobě ležící konce kolečka kosočtverce = 

kolečko stlačíme na plocho, pak naproti sobě ležící místa 

přitlačíme na sebe 

 

 

Spirálka - kolečko 

základní tvar 
Slza List Kosočtverec 
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hotové tvary zafixujeme potřením štětce ředěným tekutým lepidlem 

zasychání jednotlivých tvarů, občerstvení, WC 

připravíme si bílou čtvrtku jako podklad 

na bílou čtvrtku přilepíme barevný papír dle vlastního výběru 

skládáme vyrobené tvary na barevný podklad 

potřeme hrany tekutým neředěným lepidlem a přilepíme 

pro výzdobu oken tvary lepíme přímo plochou k sobě 

po zaschnutí zavěsíme na nit nebo přilepíme na kolíček 

s nadšením a pochvalou si vyfotíme svoje dílko 

ohodnocení dílny namalováním smajlíku 

30 minut 

20 minut 

60 minut 

Výstupy: hotové výrobky - motýlci, ptáčkové, přáníčka 

Hodnocení: 

1. děti —.smajlík, slovně 

2. učitel — dílna se osvědčila jako vhodná pro volnočasové aktivity, atmosféra byla příjemná, 

děti pracovaly opravdu trpělivě, rodiče uvítali, že z lehce dostupného materiálu lze vyrobit 

tolik hezkých věcí, všichni odcházeli spokojeni a děti měly ze svých výrobků velkou 

radost 

Navrhované změny, úpravy: bylo by dobré pořídit na dílnu nůžky se zubatým nebo vlnovitým 

ostřím pro výrobu kvítků, dále pořídit stříbrný a zlatý papír třeba pro vánoční čas 

Zdroje: TOPP Romantické ozdoby z proužků papíru - ANAGRAM 

Přílohy: fotografie 

Podpis: 



 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

PREZENČNÍ LISTINA 

projekt „Chci být jako vy" 

Základní škola Veltrusy, okres Mělník 

Registrační číslo projektu: 

Název projektu: 

Název a číslo globálního grantu| 

Název a číslo oblasti podpory: 

Název dílny: 

Zaměření dílny: 

CZ. 1.07/1.2.33/02.0056 

Chci být jako vy 

CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků ve 

vzdělávání ve Středočeském kraji II: 

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Quilling, motání z proužků papíru 

žáci školy, žáci partnerských škol a rodiče 

 

Datum konání akce: 2.5.2013 

 

Poř. č. Jméno a příjmení Datum nar. Škola Podpis 
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Vedoucí akce: 

Jméno a příjmení: ...M.M/^!^.... 

 
Podpis: ................. K!X!&. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY 
okres Mělník   

Opletalova 493,277 46 
Veltrusy 

příspěvková organizace     
(2) 
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