24. zadání / PVV + 3.- 4.ročník

středa 28.4. 2021

přáníčko
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
2x barevnou čtvrtku (nebo obyč bílou, kterou si
můžete polepit barevným papírem/pomalovat)
bílou čtvrtku (lze využít odstřižky)
vodu a štětec
vodovky
lihový fix
nůžky
lepidlo
Blíží se Den matek (9. května), tak využijeme toho, co jsme si vyzkoušeli a naučili se v poslední době a
vytvoříme pěkná pop up přáníčka (vyskakovací) pro maminky. Nebo pro kohokoli, koho budete chtít potěšit.
Pro základ přáníčka se hodí barevná čtvrtka A4 (může být i jiný rozměr, ale s velikostí A4 se dobře pracuje, je
tak akorát). Barvu zvolte podle toho, jaké bude vaše téma. Kdo bude tvořit rozkvetlou louku, mohl by použít
zelenou. Pro podmořský svět se zase hodí tmavě modrá atp. Univerzální a hezká je barva přírodního papíru.
Dále využijete odstřižky barevných nebo zbytky pomalovaných papírů, pokud si je schováváte.
POSTUP
Čtvrtku přeložte napůl. Z druhé čtvrtky poskládejte harmoniku tak, aby vznikly dva schody a na každé straně
zůstala navíc záložka na přilepení.
Harmoniku vložte do přehnuté čtvrtky. Přilepte spodní záložku. Harmoniku složte a lepidlem potřete druhou
záložku. Přáníčko zavřete a přimáčkněte. Po otevření už by měla harmonika tvořit „schody“, na které budete
přilepovat namalované prvky.
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Nyní si vodovkami namalujte na bílou čtvrtku květiny, stromy, zvířátka, postavy, srdíčka... Vše dělejte tak velké,
aby se to vešlo do přáníčka a nevykukovalo to po zavření ven. Pomůže vám, když si předem odměříte čtvrtku
podle přáníčka.
Pokud máte vodovky více pigmentované (intenzivnějších barev), anilinky nebo kvalitní akvarelové barvy, odstín
si vždy zkoušejte na vedlejší papír. Pokud se vám stane, že něco namalujete příliš tmavou, sytou barvou, vysajte
přebytečnou barvu hadříkem.
Po uschnutí vše pečlivě vystříhejte.
Můžete opět zvýraznit obrysy a detaily černou a bílou lihovkou (permanentní fix) nebo tuší.
Zkuste si jednotlivé věci rozmístit do přáníčka. Větší věci dávejte spíše dopředu, malé dozadu.
Až si vše rozvrhnete, můžete začít lepit.
Lepidlo nanášejte vždy jen tam, kde se bude slepovat s další plochou. Ty části zvířátka (nebo jiné věci), které
budou přečnívat, nechte suché, aby se přáníčko neslepilo a nezničilo.

Do přáníčka můžete umístit i kratší text, který napíšete do tvaru
vystřiženého z barevného papíru.
Podobně ozdobte i vnější stranu přáníčka.

