Výukové materiály

Název: Čím se dá barvit?
Téma: Barvení přírodními a umělými barvivy
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Materiály a odpady

Předmět (obor): prvouka, výtvarná výchova
Doporučený věk žáků: 2.–5. třída
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Specifický cíl: naučit žáky naplánovat badatelskou činnost, zamyslet se nad očekávanými výsledky
a ty porovnat s výsledky skutečnými

Seznam potřebného materiálu:
Pro žáky: látka z čisté bavlny, provázek, gumičky, nůžky, dvě hrsti přírodního materiálu, kterým
budeme barvit, pracovní oděv
Pro lektora/učitele: látka z polyesteru, několik menších hrnců s pokličkami (buď podle počtu skupin,
nebo materiálů, jimiž budeme barvit), vařečky, jeden větší hrnec (nebo kbelík, lavor) na vymáchání po
barvení, sůl
Materiál, kterým barvíme: cibulové slupky z kuchyňské nebo červené cibule (osvědčily se nejlépe),
červené zelí (je třeba hodně velké množství, jinak je barva velmi světlá), káva Melta (barva není úplně
atraktivní); syntetická barva (např. zn. Duha) – modrá či červená

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Barvení látky přírodními a syntetickými barvami na různé materiály
Praktické seznámení s batikou, jejími principy a druhy
Navržení vzoru batiky a snaha o jeho realizaci

Anotace:
Žáci si prakticky vyzkouší barvení různých materiálů pomocí přírodních i syntetických barviv a zjistí, že
přírodní látka (čistá bavlna) a uměle vytvořená látka (polyester) reagují na přítomnost přírodního
a syntetického barviva různě. Dále si ověří svůj odhad týkající se batikování a tvorby vzorů na látce. Zjistí,
zda dokážou posoudit, jakou barvu látka získá a jak bude po obarvení vypadat.

Harmonogram výuky:

Diskuze, praktické
zamyšlení nad tím,
jak vyřešit
(odstranit) skvrnu
na tričku
Diskuze nad tím,
jak se dříve barvilo
(různé země,
v minulosti –
přírodní barviva)
Batika jako styl
barvení – různé
druhy

Vyhodnocení
výsledků

Barvení látky
přírodní nebo
syntetickou
barvou. Výběr
jednoho druhu
batiky a vytvoření
příslušného vzoru

Žáci si ve
skupinkách
porovnávají sytost
barev a kvalitu
(viditelnost) vzoru.
Formulují výsledky.

Prezentace
výsledků

Praktická (badatelská)
činnost

Předlaboratorní příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Jednotlivé skupiny
prezentují výsledky
své práce a snaží
se zobecnit
pravidla platící pro
barvení a batiku.

čas

10 minut

Před
hodinou

Při
hodině
15 minut

45 minut

potřebné
vybavení
a pomůcky

Obrázky – tři děti,
které mají na sobě
tričko se skvrnou

Před hodinou si
připravit hrnce
s vodou a materiál
na barvení
Obrázky různých
druhů batiky
– různé vzory

Pomůcky potřebné
pro barvení (viz
pomůcky)

Učitel nadnese
problém – děti si
ušpinily tričko a chtěly
by mít tričko bez
skvrny – jak to mohou
vyřešit? Chce různá
řešení problému.
Před hodinou připraví
hrnce a materiál na
barvení.
–
Nejdříve vede diskuzi,
jak se dříve barvilo,
zda to bylo
jednoduché, jak byly
barvy syté.
Pak pokračuje
ukázkami různých
druhů batiky.
Učitel připraví za
pomoci žáků barvu na
batiku a v případě
potřeby pomáhá
jednotlivcům
s tvořením batikového
vzoru.
Mladším žákům učitel
látku barví v horké
lázni.

činnosti žáků
Žáci se jednotlivě nebo
ve skupinách zamýšlejí
nad různými
možnostmi, jak
„odstranit“ skvrnu
z trička.

Žáci přemýšlejí
a formulují své názory,
jak se dříve barvilo.
Porovnávají různé barvy
na oblečení. Odhadují,
jak který vzor batiky
vzniká.

Žáci si připravují
batikový vzor na látku
a vybírají si barvu, v níž
chtějí barvit. Po
obarvení v horké lázni si
látku rozvážou a
vymáchají. Žáci si
zapisují do pracovního
listu.

Nabarvené látky
s batikovými vzory

Učitel chodí mezi
jednotlivými
skupinami a snaží se je
upozornit na
jednotlivé parametry,
o nichž by měly
hovořit.

Žáci porovnávají
výsledky svého barvení,
snaží se formulovat
pravidla pro barvení
a batiku. Připravují si
vystoupení za skupinu.
Žáci dokončují zápis
do PL.

Nabarvené látky
a pracovní listy

Učitel koordinuje
prezentace
jednotlivých skupin.

Skupiny prezentují své
výsledky.

10 minut

10 minut

činnost učitele

Domácí úkol pro žáky:
Podívejte se do domácího šatníku a zjistěte, zda jsou v něm nějaké batikované věci (oblečení, doplňky…).
Nakresli je nebo jejich vzor a pokus se odhadnout, jak byly obarveny.

Přípravy pro učitele
Seznámení s dětmi a rozdělení do skupin:
Lektoři se představí a nalepí si na tričko cedulku se jménem, stejné cedulky dostanou i všichni žáci, aby
bylo možné je v průběhu hodiny oslovovat křestním jménem. Souběžně se žáci rozdělí do skupin po 3–4
(pomocí losování barevných kuliček, nebo na lístcích mohou být už připravené barevné tečky).

Úvod do tématu – motivace:

Učitel si přinese do hodiny obrázek tří dětí, které mají skvrnu na tričku.
Každé dítě se snaží svůj problém vyřešit jinak, jak byste ho řešili vy? Zkuste
vymyslet tři různé varianty. Můžete také použít pracovní list, na němž jsou
děti zobrazeny.

Můžeme se bavit o různých druzích skvrn. Některé se dají snadno vyprat, takže bychom je odstranili
touto cestou. Radikálnější chlapci mohou navrhnout vystřižení skvrny, což je u trička trochu
problematické (z kalhot je možné udělat kraťasy, ale díru uprostřed trika bychom pak museli řešit
nějakou aplikací). Některé skvrny je možné nabarvit, eventuálně po nabarvení látky zakomponovat do
nějakého obrázku. Vždy záleží na tom, co skvrnu způsobilo, jaká je látka, na níž je skvrna, jakou má
barvu, čím bychom mohli/chtěli barvit…

Předlaboratorní příprava:
V rámci předlaboratorní přípravy je možné diskutovat o tom, jak se dříve barvilo, jakými materiály a jak
syté barvy tímto barvením vznikaly. Zamyslíme se také nad tím, jak se šaty zdobily.
Pak učitel ukáže ve třídě tři fotografie zobrazující různé druhy batiky (vyvazovanou, muchlanou,
skládanou), ev. originály takto barvených výrobků. Všichni si pořádně prohlédnou vzory, které
jednotlivými technikami vznikají. Ke každé technice je třeba stručně vysvětlit, jak vznikne. Je také možné
namnožit několik návodů tak, aby si každá skupina mohla jeden vzít. Úkolem není vymyslet novou
techniku, nebo jak může vzniknout daný obrázek, ale vymyslet si vzor, který pak zvládnu udělat. Každá
skupina by si měla vybrat více variant batiky, odlišovat se může druhem batiky, druhem barvy, v níž bude
batikovat, druhem látky, kterou bude barvit. Je totiž důležité, aby měla skupina více výrobků, které bude
moci porovnávat.

Praktická činnost:
V době, kdy si žáci vybírají batiku a začínají ji tvořit, už musí mít učitel připravené barvy k barvení. Dle
naší zkušenosti bychom doporučovali připravit maximálně tři hrnce s barvami – jednou přírodní
(cibulové slupky) a dvěma syntetickými (červená a modrá). Příliš mnoho možností vede k velkému
váhání. Cibulové slupky už by se měly vařit. Na syntetické barvy stačí vroucí voda, aby pak nebyla časová
prodleva. Pozorně si předem přečtěte návod na Vámi koupené barvě. U některých se barva rozmíchává
ve ¼ l vroucí vody a pak se lije do vlažné, u jiných se rozpouští ve vodě 40 stupňů teplé.

Podle vybraného druhu batiky a barvení si ve skupině žáci připraví potřebný
materiál a začnou si chystat příslušný vzor.

Použijeme pracovní list Barvení přírodními a syntetickými materiály.

Jak na to?
1. Nejprve si dáme vařit vodu na vařič, raději si vše připravíme už před hodinou a vařič zapneme
podle velikosti hrnce s předstihem tak, aby se voda s cibulovými slupkami už vařila. U syntetické
barvy je důležité si pozorně přečíst návod k použití, většinou se barva sype do menšího množství
vroucí vody, v níž se rozpustí, a pak se teprve lije do hrnce s vlažnou vodou. Do barvy na bavlnu
se přidává kuchyňská sůl (bavlna je rostlinné vlákno), ocet se přidává při barvení živočišných
vláken (hedvábí či vlny).
2. Potom si připravíme barvenou látku. Při vyvazované batice, kdy tvoříme kruhy, je možné udělat
uzel jen na samotné látce (je nutné jej hodně utáhnout), či zavázat kousek látky provázkem nebo
jej stáhnout gumičkou. Jednotlivé způsoby je možné kombinovat. Je důležité připomenout, že
nebudou-li uzly dostatečně pevně utaženy, nebude vzor dobře viditelný.

Skládané batice se někdy také říká
„harmoniková“ – nejjednodušší je batika skládaná
do harmoniky, která se potom převáže, nebo
zagumičkuje.

Mezi vyvazovanou batiku patří muchláž. Můžeme
ji svazovat, jak nám přijde pod ruku – vezmeme
jednu část, zmuchláme ji a zagumičkujeme, pak
další část…

… až nám vznikne výsledná koule.

Druhou variantou, jak udělat muchláž, je vytvořit
rovnou celou kouli a tu pečlivě omotat
provázkem nebo gumičkami.

Vyvazovaná batika s kroužky je asi nejznámější.
Vezmeme do ruky cíp a druhou rukou uhladíme
jakýsi kužel. Pokud chceme jen jednotlivé kruhy,
dáváme jednotlivé gumičky v rozestupech.

Pokud chceme vytvořit kruhy s jakousi
„pavučinkou“, umístíme gumiček více a dáváme
je i do křížků (nesoustřeďujeme gumičky k sobě).

3. Do teplé/horké vody, v níž už je barva/materiál, kterým chceme barvit, vložíme připravenou
látku a vše dobře promícháme. Za občasného míchání vše vaříme na mírném ohni cca 20 minut.
Čím déle bude látka v barvě, tím bude odstín tmavší. Může se nám ale stát, že nám barva
pronikne i na místa, kam jsme si to nepřáli. Někteří zkušení „batikáři“ barví jen 10–15 minut.
O všem samozřejmě rozhoduje materiál, druh barvy, druh batiky a zkušenost.
4. Po uplynutí této doby látku z vody vyndáme. Nejdříve jen trochu propláchneme ve studené
vodě, aby nás látka nepálila do rukou, pak sundáme gumičky a provázky a látku znovu několikrát
vymácháme.
5. Porovnáme různé vzory a barvy.

Barvení v syntetické barvě

Vyvazovaná batika – muchláž

Barvení v cibulových slupkách a červeném zelí

Vyvazovaná batika – kroužky

Vyvazovaná batika kroužky v jedné barvě

Vyvazovaná batika – kroužek s „pavučinkou“

Batika v cibulových slupkách

Vyvazovaná batika ve dvou barvách

Vzor vzniklý skládanou batikou
(žlutá látka, hnědá barva)

Vzor vzniklý muchláží

Doplňující aktivity
Jednou z možných doplňujících aktivit může být batika triček. Hodí se spíše do výtvarného kroužku, pro
celou třídu je realizovatelná pouze při výpomoci jiných dospělých.
Na začátku aktivity jsme skupince ukázali trička nabarvená nabízenými barvami a oběma druhy batiky,
aby si mohli udělat lepší představu o možnostech výběru. Při praktickém tvoření je třeba dávat pozor,
aby gumičky nebo provázky byly dobře utaženy, jinak je vzor batiky nezřetelný.

Žáci si mohli zvolit ze dvou
základních technik batiky –
muchláže a kroužkové batiky. Sami
si nejdříve navrhli design trička
s vědomím, že mají k dispozici dvě
barvy – modrou a červenou.
Někteří si navrhli tričko
jednobarevné (modré, červené,
fialové), jiní preferovali tričko
dvoubarevné.
Úspěch této aktivity byl veliký.
Všichni byli velmi pyšní na své
výrobky.

Různé varianty barvení trička:

Jednobarevné v základní barvě.

Barvené nejdříve v červené a pak
v modré.

Barvené půleně – nejdříve
polovina trička v červené, potom
druhá polovina trička v modré.

U batikování triček vznikají poměrně dlouhé prodlevy, které je nutné něčím vyplnit, aby se děti nenudily.
Při barvení triček vznikají 2 časové mezery (barvení 20–30 minut, ustalovač barvy 20 minut), kdy je třeba
hlavně menší děti zabavit, proto můžeme doporučit dvě doplňkové aktivity, které jsou časově
nenáročné.

Barvení hedvábných šňůrek
Seznam potřebného materiálu:
Hedvábné tkaničky, barvy na hedvábí (my jsme používali Pébéo), polyamidové štětce (stačí i běžně
dostupné štětce), plastové kelímky od jogurtů, permanentní fix (popisovač CD), kuchyňská sůl, žehlička,
papír na pečení
Postup:
Každý žák dostane libovolný počet hedvábných šňůrek a příslušný počet kelímků, které si z boku
podepíše. Do každého kelímku zamotá jednu šňůrku. Vybere si oblíbenou barvu, namočí štětec do barvy
a ťupáním namočeným štětcem na šňůrku ji obarví – množství přenesené barvy určí intenzitu odstínu,
pokud neobarví celou šňůrku, vznikne mramorovaná – batikovaná šňůrka. Šňůrky v kelímku také může
posypat solí, která místy barvu „vytáhne“ a také vznikne batika. Celé obarvení jedné tkaničky trvá asi
3 minuty.
Obarvené šňůrky se nechají v kelímku zaschnout asi 24 hodin. Pro fixaci barev doporučuji šňůrky vložit
mezi přehnutý papír na pečení a 3 minuty žehlit žehličkou nastavenou na bavlnu bez páry (vyučující,
rodič, starší žáci pod dozorem nebo rodič doma). Hotové šňůrky se použijí na libovolný přívěšek nebo se
použijí na výrobu náhrdelníku (3 šňůrky se přeloží napůl, navléknou se na ně libovolné korálky s větším
otvorem a konce se přichytí do kaplíku pomocí ketlovací očkové jehly).

Hedvábná šňůrka

Šňůrka v kelímku

Obarvené šňůrky

Jedna šňůrka na přívěšek

Náhrdelník ze třech šňůrek

Efekt vytvořený solí na látce

Vosková batika – zažehlování voskovek do plátna
Seznam potřebného materiálu:
Plátno (použili jsme zbytky bílého prostěradla ze zkušebního barvení v cibulových slupkách), zbytky
voskových pastelek (doporučuji kvalitnější, např. KOH-I-NOOR), ořezávátko, žehlička, papír na pečení,
laminovací fólie, laminovačka
Postup:
Každé dítě dostane kus bavlněné látky o rozměru A5, vybere si libovolnou barevnou kombinaci
voskových pastelek, které postupně ořezává nad plátnem. „Odřezky“ libovolně rozmístí po látce.
Připravenou látku opatrně přesune mezi přeložený papír na pečení. Dospělá osoba (vyučující, rodič nebo
starší žáci pod dozorem) opatrně přežehlí žehličkou nastavenou na vlnu bez páry, pozor voskovky se
rychle roztékají. Hotové plátno se může použít na výrobu přáníček (nalepí se na přední stranu), na
prostírání nebo záložky do knihy (látka se vloží do laminovací fólie a zalaminuje se, ale pozor, voskovky
se v laminovačce znovu trochu roztečou, je potřeba nechat přesah fólie na všech stranách).
Druhá možnost (rychlejší a vhodnější pro malé děti, pokud vyučující nemá asistenta) je, aby si žák
připravil libovolnou barevnou kombinaci voskových pastelek, které postupně ořezává nad plátnem.
„Odřezky“ libovolně rozmístí po látce. Připravenou látku opatrně přesune dovnitř laminovací folie
a zalaminuje (pozor, voskovky se v laminovačce hodně roztečou, je potřeba nechat větší přesah fólie na
všech stranách). Takto vyrobí prostírání nebo záložky do knih.
Mně osobně první varianta se žehličkou přijde zajímavější, ale druhá varianta je bezpečnější.

Odřezky voskovek na plátně

Hotové plátno

Přežehlené plátno

Hotové prostírání

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Zkoušeli jsme barvit i jinými přírodními látkami (červeným zelím, meltou apod.), ale výsledný efekt
nebyl nijak oslnivý. Na meltou obarvenou látku jsme slyšeli komentář, že vypadá jako hadr na boty,
látka obarvená v červeném zelí po uschnutí zesvětlala tak, že vzor byl velmi nevýrazný. Děti byly
zklamané. Proto doporučujeme použití cibulových slupek a syntetických barev.
Je možné barvit kousky látek a dále s nimi výtvarně pracovat, nebo obarvit tričko, které pak budou
děti hrdě nosit.

Reflexe po hodině
Práce je namáhavá, ale za pomoci dospělých ji zvládají i druháčci. Při individuální práci ve výtvarném
kroužku je možné aktivitu vyzkoušet i s prvňáky.
Časově je dobré si nechat dostatečnou rezervu, protože barvení není možné uspěchat. Když jsme barvili
trička, většinou si vyučující trička ponechal, vymáchal je a do druhého dne usušil. Tak brzy a nadšeně
děti příliš často do školy nechodí. Vzhledem k hmatatelnému výsledku aktivity se objevovaly i kladné
odezvy od rodičů.

Navazující a rozšiřující aktivity
Jako doplňkový program je možné zvolit batiku triček. Tato aktivita je velmi oblíbená, ale není
realizovatelná s celou třídou. Je časově náročná a žádá si nějakého pomocníka pro učitele.
Časově nenáročné aktivity: barvení hedvábných šňůrek či vosková batika a výroba prostírání.
Hodně inspirací pro voskovou batiku najdete například v časopise Creative AMOS
(http://www.tvorivyamos.cz/)

