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loutka
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
čtvrtku nebo karton z krabice
špejle
něco na kreslení/malování
lze využít odstřižky látek, obrázky
z časopisů/novin, bavlnky, fotografie
lepidlo
lepící pásku

Dnes budeme tvořit jednoduché papírové loutky. Jejich výroba není nijak náročná a dá se s
nimi užít spousta legrace a zábavy.
Naše sada loutek zpodobňuje postavy ze satirické básně Karla Havlíčka Borovského o Králi
Lávrovi, který skrýval před lidem, že má oslí uši. Nechával se stříhat jen jednou do roka a holiče
pak vždy nechal popravit. Když jednoho roku padl los na mladého holiče Kukulína, jeho matka
prosila krále o milost. Král se smiloval pod podmínkou, že Kukulín dodrží mlčenlivost o tom, co při
stříhání spatří a bude královým holičem po zbytek života. Kukulína časem tajemství velice tížilo a
tak uposlechl rady poustevníka a svěřil se vrbě. Opravdu to pomohlo a Kukulínovi se ulevilo.
Jednou král uspořádal slavnost, na které měli hrát čeští hudebníci. Cestou na hostinu si basista
všiml, že mu chybí na base kolíček a tak si vyrobil nový z větve staré vrby. Jaké bylo překvapení,
když začali hrát! Basa sama zpívala: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“ a tajemství
všem vyzradila. Lidé si však na krále s oslíma ušima zvykli a i s nimi ho měli rádi. Dokonce se
jim zdálo, že se uši ke koruně velice hodí. Odkud basa znala královo tajemství se nikdy nikdo
nedozvěděl.
Vy si můžete vybrat vaši oblíbenou pohádku, nebo si ji můžete i vymyslet.
Vtipné by mohlo být i nějaké vyprávění o vás. Můžete vytvořit loutky sebe, třeba s využitím
fotografie obličeje a vašich kamarádů, členů rodiny, zvířátek, oblíbených hrdinů, s nimiž byste se
rádi setkali...
Loutky můžete podle potřeby dovyrábět a svůj arzenál rozšiřovat.
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POSTUP
Přehněte čtvrtku napůl a nakreslete si obrys postavy.
Postavu vystřihněte podle obrysu přes obě vrstvy čtvrtky, abyste měli dvě stejné siluety.
Vybarvěte obě. Jedna bude zpředu, druhá zezadu. ODĚV POSTAVY MŮŽETE DOPLNIT LÁTKOU,
VLNOU, KRAJKOU, VÝSTŘIŽKY Z ČASOPISŮ....
Na závěr doporučuji zvýraznit obrysy černým fixem nebo tuší, aby byla loutka výrazná a pro
diváka čitelná.

Mezi čtvrtky vložte špejli. Můžete ji přichytit lepenkou, aby z loutky nevyjížděla.
Potřete loutku lepidlem a přiložte obě strany k sobě. Než lepidlo zaschne, můžete ji zajistit
kolíčkem. Hurá, můžete začít secvičovat divadlo pro rodiče.
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TIP
Pokud máte nějaké divadýlko, v kterém byste chtěli
loutky využít, lepte špejle směrem nahoru, aby
loutkám vedly z hlavy a vy jste je mohli vodit shora.
Tyto naše se využijí za stolem.
Máte-li možnost, neváhejte využít různé materiály či
fotografie.
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