KREATIVNÍ UMĚNÍ podněty pro výuku
Maska z listové hmoty

Rostlinná barviva

Vyrobte expresivní masku s použitím listové hmoty

Experimentujte s kopřivovým barvivem

Cíl: Žáci vyrobí masku ke znázornění určitého charakteru.

Cíl: Žáci experimentují s výrobou barviv z rostlin.

Zdroje:
•
Balónek pro každého žáka
•
Recyklované papíry a PVA lepidlo
•
Listy a další materiál, jako kapradiny, zimolez atd.,
nasbírané na školních pozemcích a vysušené před
použitím.

Zdroje:
•
Řada rostlin na experimentování
•
Odřezky bavlněné nebo kaliko tkaniny
•
mořidlo (pokud je použijete)

Instrukce na výrobu masky:
•
Tradiční papírová hmota je použitá jako podkladová
vrstva přilepená PVA lepidlem na balónek.
•
Poté jsou na papírovou vrstvu přidány suché listy
(například listy budu a javoru v pěkných podzimních
barvách).
•
Balónek propíchněte a upravte okraje masky.
•
Vyřízněte oči a ústa.
•
Vytvořte a vyztužte otvory na gumu.
S pomocí dalších materiálů, jako kapradiny, zimolez atd., vytvořte rysy obličeje.

Barvení s rostlinami
Rostliny jsou již po staletí používané k výrobě
barviv – zejména kopřivy, díky jejich hojnému
rozšíření. Mořidlo (anorganický oxid) je potřebné
k ‘zafixování’ barvy na látce.

V alžbětinské době byly k barvení látek na oděvy
používané běžně rostoucí rostliny, například;
•
BORYT BARVÍŘSKÝ: Isatis Tinctoria: listy se používaly k výrobě silné modré barvy.
•
MOŘENA BARVÍŘSKÁ: Rubia Tinctorum:
kořeny byly běžným zdrojem červeného
Kopřivové barvivo
barviva.
Rebecca Desnos
Aktivita
•
Žáci zkoumají kopřivová barviva a mořidla
•
Nasbírejte svazky kopřiv ze školních pozemků
•
Připravte barvicí lázeň a experimentujte s
různými mořidly (pokud je použijete)
•
Experimentujte s dobou louhování látky v barvě.

Mořidla a rostlinná barviva

Blog Rebeccy Desnos obsahuje mnoho informací o použití kopřiv k obarvení různých druhů
látek. Experimentujte s odlišnými látkami a mořidly a prozkoumejte škálu barev, jakých
můžete s kopřivou dosáhnout.
Další podněty:
Kreativní umění podněty pro výuku – Masky z komedie dell’arte
Kritéria úspěchu:
ü Dokáži použít listy k navržení masky vyjadřující určitý charakter.

www.pappusproject.eu

Klíčová slova: mořidlo, anorganický oxid – jako železa nebo mědi
Kritéria úspěchu:
ü Dokáži vybrat a použít barvy na obarvení látek.

