21. zadání / PVV + 3.- 4.ročník

středa 7.4. 2021

papírový
svět
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
barevné / pomalované papíry
pevnější karton jako podlad (kus
krabice)
lepidlo
tužku
nůžky
černý fix
Jak jsme si minule slíbili, dnes zužitkujeme zbytky vodovkami pomalovaných papírů a můžeme k
nim přidat klasické barevné papíry nebo kartony. Vytvoříme z nich barevný papírový svět.
Je jen na vás, co všechno v něm bude.
POSTUP
Z barevných papírů vystříhejte prvky krajiny - stromy, domy, kopce,
řeky, jezírka nebo dopravní prostředky ... Pokud papíry, které máte
k dispozici, nejsou pevné, ohýbají se, podlepte je kartonem nebo
čtvrtkou (klidně nějakou použitou, pokaženou, kusem krabice,
starým kalendářem, však už to asi znáte). Je dobré si nejprve několik
prvků připravit, rozmístit na podklad a až když jste si uspořádáním
jisti, pak teprve začít lepit.
Dole vždy nechte pár centimetrů navíc na přilepení k podložce.
Na vystříhané předměty přilepte nebo dokreslete detaily - okna,
dveře, na stromy třeba květy, plody, ptačí hnízda atd.
Pokud nemáte dostatečnou rezervu dole nebo je papír příliš slabý a
nedrží tvar, vytvořte z pevnějšího kartonu „nožičky“, kterými předmět
přilepíte k podkladu, k zemi. Nemusíte nic přesně vyměřovat.
Vystříhněte obdélník nebo lichoběžník :-) a jednu jeho kratší stranu
nastřihněte v půlce - viz obrázek. Vzniknou vám dvě nožky. Ohněte
každou z nich na opačnou stranu, předmět tak bude mít lepší stabilitu.
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Nožky přilepte zezadu k papíru a celé potom k podložce.

Postupně svůj svět zaplňte, zabydlete. Můžete tvořit vodní toky, mosty a lávky, hory a údolí, nízké domky nebo vysoké
věže, které můžete umístit klidně dozadu a nechat je vyčnívat nad ostatní nižší objekty. Přidejte zeleň, stromy, keře,
trsy trávy. Můžete nakreslit a vystřihnout i živé tvory, ať už zvířata, lidi nebo bájné bytosti.
Čím víc budete svoje dílo vylepšovat, tím víc vás to bude bavit!

