
Projekt 3. třídy - Šijeme látkové obaly na knihy pro maminky

Hurá, „rotujeme“, můžeme být ve škole a uskutečnit dlouho plánovaný a několikrát odkládaný 
projekt nazvaný „Netradiční techniky v hodinách dílniček.“

Od rána to ve třetí třídě vypadalo jako v mraveništi. Každý žák měl nějaký úkol, třídy se měnily v 
odborná pracoviště.
V jedné z nich působila Jaruška Paulů, která je dámská krejčová a přijela k nám do školy, aby  děti 
seznámila se svojí profesí.
Vysvětlovala nám, jak se berou míry na halenky, kabáty, děti měly možnost si vše změřit, 
vyzkoušet, osahat. Ukázala dětem, jak se tvoří střih na sukni.
Děti se učily poznávat druhy látek a vymýšlely, co by z látky ušily mamince.
Spousta žáků chtěla z látek ušít čepice, tašky a holky šatičky, maminkám večerní šaty.
Děti se seznámily i s tím, jak vzniká střih obalu na knihu.
Dnes to již mohu napsat, děti si za 4 hodiny s pomocí švadlenky ušily látkový obal na knihu.
Protože v neděli byl Den matek, dárek ručně dělaný a  z lásky darovaný se nám hodil.

Druhá dílna, kterou vedla paní vychovatelka Kája, měla děti naučit, jak si vytvořit obrázek na bílé 
tričko pomocí šablonek a fixů na textil. Protože se celý týden nesl v duchu planet a vesmíru, mnoho 
žáků si svoje postřehy z výuky vybralo na tričko.

Třetí dílnu jsem vedla já.
Děti se zde dozvěděly, jak vznikla raznice - mandala, kterou jim navrhla a věnovala maminka 
Zuzka Šedivá, která měla i tuto dílnu vést, ale z důvodů covidové situace nemohla být přímým 
účastníkem. Proto jsem se jednoho květnového odpoledne stala žákem a učila se, jak se s raznicí 
pracuje. Dozvěděla jsem se o laserovém glavírování, pohrála si s mandalami a vše, co jsem se 
naučila, jsem se snažila předat svým žákům. Maminka Zuzka se s námi spojila v online přenosu.

Děti si ušité obaly na knihy ozdobily raznicí mandaly, pokreslily si trička a odnesly si spousty 
praktických dovedností. 
Použiji citaci z mého oblíbeného filmu : „ A to máte - navlékání jehly, šití ozdobného knoflíku, šití 
na stroji, měření obvodu hrudníku, žehlení obalu, míchání barev, nanášení na raznice, skládání 
mandal, tvoření návrhů na trička a následná realizace…

Mezi žáky fungovala spolupráce, vzájemná pomoc a celý den, ač byl náročný pro nás pro všechny, 
se nesl v příjemné pracovní náladě. 
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