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Vyrobte barvy z rostlin: historické odkazy 
 Kreativně obohaťte dějepisný projekt výrobou praporů nebo vlajek 

 Cíl: Žáci vyrábí své vlastní barvy a kreativně pracují venku 
 
Jedná se o zábavný, smyslový a aktivní způsob výroby praporků pro oslavu nebo vlajek v návaznosti na dějepisný projekt. Můžete 
aktivitu propojit s historickým tématem, kupříkladu Vikingy, Anglosasy, Římany nebo Tudorovci. 
 
Aktivita: 
Začněte několika otevřenými otázkami. Například: „Z jakých rostlin je podle vás možné vyrobit žlutou/červenou/modrou barvu? Ze 
kterých vzniknou nejjasnější barvy? Jaké barvy budou nejodolnější ve venkovním prostředí? Které části rostlin vyprodukují nejvíce 
barvy a proč tomu tak podle vás je?“ Mějte na vědomí, že pro barvoslepé žáky může být snadnější bavit se o hloubce odstínu, než o 
barvě jako takové.  
Zaznamenejte odpovědi, abyste je později mohli porovnat s výsledky. Celý proces výroby uvedený níže také fotograficky 
zdokumentujte.  
• Žáci sbírají rostliny z pozemků nebo zahrad – experimentujte se všemi rostlinami, které naleznou.    
• Nálezy doplňte také některými rostlinami, které přinesete odjinud, pokud nerostou v okolí vaší školy: řepa, maliny, ostružiny, listy 

koriandru, listy kopřivy, lišejníky. 
• Rozkrájejte části rostlin a rozdrťte v hmoždíři nebo jiné nádobě, pomocí silné tyčky je rozmělněte, aby pustily pigment. 
• Použijte výslednou tekutinu k  ‘malování’ na kus látky. Můžete kreslit třeba přírodní témata, jako listy, nebo jakékoliv téma 

související s aktuální četbou nebo učivem.  
• Zavěste tyto vzorky ven a sledujte je v průběhu několika týdnů, jak odolávají přírodním živlům.  
• Žáci by měli porovnat reálnou trvanlivost rostlinných barev se svými odhady. 
• Napište objasňující text a použijte pořízené fotografie k vytvoření instruktážního textu popisujícího proces barvení a 

s doporučením nejlepších přírodních barviv pro vytvoření různých odstínů. 
 
Další podněty: 
• Proč byla modrá barva považovaná za velmi cennou a vzácnou?   
• Jaké barvy nosili Římané a jak svá barviva vyráběli? Fialová byla drahou barvou! 
• Prozkoumejte tapisérii Bayeux a různé barvy, které na ni byly použity. Obarvěte bílý provázek rostlinným barvivem a pomocí 

tohoto provázku vytvořte – vyšijte obrázek křížkovým stehem. 
• Prozkoumejte použití lišejníků na vytvoření barev Harris Tweed (proslulá tkanina ze Skotska). 

  

Zdroje: 
• V rámci školní komunity shromážděte 

staré světlé bavlněné nebo lněné látky.  
• Rozstříhejte je nebo roztrhejte na velké 

trojúhelníky (prapory) nebo čtverce 
(vlajky)  

• Budete také potřebovat různé rostliny 
na výrobu barviv  

• Ostré kuchyňské nože a krájecí prkénka  
• Hmoždíř a tlouček (nebo nádoba a 

tyčka)  
• Kolíky (na zavěšení výrobků) 
• Fotoaparát/tablet  
 
Další podněty: 
• Kreativní umění – Podněty pro výuku: 

Rostlinné látky a barviva  
 
Klíčová slova:  
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Kritéria úspěchu: 
ü Žáci dokáží vyjmenovat rostliny, ze 

kterých je možné vyrobit přírodní 
barvivo.  

ü Dokáží popsat proces extrahování 
barviva z rostlin. 

ü Chápou a umí vysvětlit, jak lidé 
v minulosti používali rostliny k barvení 
textilu, příze a vlny. 

 


