Výukové materiály

Název: Papír a jeho vlastnosti
Téma: Papír a jeho vlastnosti
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Materiály a odpady

Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída
Doba trvání: 2–3 vyučovací hodiny – projektový den
Specifický cíl: samostatně vyzkoušet vlastnosti papíru a zjistit různé možnosti jeho využití

Seznam potřebného materiálu:
Různé druhy papíru (noviny velkého formátu, reklamní letáky, obyčejný kancelářský papír, lze i papír
na origami), do skupiny umyvadlo s vodou, nebo umyvadlo s tekoucí vodou, nebo lahev s vodou (na
nalévání do kelímků), nůžky

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Zkoumání vlastností papíru – při trhání, stříhání, skládání
Udrží se papír na vodě a udrží se voda v papíru? Jak rychle se papír rozmočí?
Je papír nebezpečný?

Anotace:
Úvodní aktivita k práci s papírem. Žáci si v průběhu projektu vyzkouší různé vlastnosti papíru při stříhání,
trhání, skládání apod. Také si prakticky ověří, zda papír udrží vodu a voda udrží papír. Pak mohou
navazovat doporučené rozvíjející aktivity (např. papírmašé, výroba korálků apod.) či navazující program
Recyklace papíru. Základní program je na 2 vyučovací hodiny, při využití doplňkových aktivit je delší.

Harmonogram výuky:

Každý už něco
umíme, zkusíme
si vyrobit
novinovou čepici.

Prohlížení
různých druhů
papíru,
promýšlení, na co
jsou vhodné

Vyhodnocení
výsledků

Práce s papírem

Dovyplnění
pracovního listu

Prezentace
výsledků

Praktická
(badatelská)
činnost

Předlaboratorní příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Předvedení
výrobků, jejichž
pomocí hledali
správné odpovědi

Domácí úkol pro žáky:

čas

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

10–15
minut

Každý žák
potřebuje jeden
arch novin většího
formátu.

Rozdělí žáky do
skupin tak, aby
v každé byl
alespoň jeden žák,
který umí složit
papírovou čepici.

Žáci si skládají
papírovou čepici,
ve skupině si
pomáhají.
Žáci se ve skupině
snaží odhadnout,
k čemu by bylo
možné využít
různé druhy
papíru. Nejsou-li si
jisti, zkoušejí
(trháním pevnost,
možnost psát na
něj…).
Žáci zkoušejí různé
vlastnosti papíru,
aby mohli
odpovědět na
otázky
v pracovním listu.

10
minut

Různé druhy
papíru (novinový,
časopisy,
kancelářský papír,
papír na origami…)

Každá skupina
dostane svou sadu
různých papírů.
Učitel prochází po
třídě a v případě
potřeby radí.

45
minut

Pracovní listy
Nůžky, původní
sady papírů,
umyvadlo s vodou

Učitel prochází po
třídě a koordinuje
aktivity.

Pracovní listy
Psací potřeby

Učitel prochází po
třídě a podle
potřeby pomáhá
s vyplněním
pracovního listu.

Ve skupině si
zkontrolují, zda
znají odpovědi na
všechny otázky
a doplní odpovědi.

Učitel moderuje.

Každá skupina
předvádí své
výrobky
a popisuje, k jakým
výsledkům došla.

10
minut

10
minut

Výrobky
Pracovní listy

Není.

Přípravy pro učitele
Úvodní aktivita
Nejdříve se žáci rozdělí do skupin. Jako úvodní a motivační část využijeme možnost, aby se sami
navzájem něco naučili. V každé skupině musí být přítomen někdo, kdo umí složit Večerníčkovu
papírovou čepici. Musíme být připraveni i na variantu, kdy nebude dostatek „učitelů“, a připravíme si
návod k použití. Ten budeme rozdávat pouze v případě nouze.

Obdélník papíru přeložíme na polovinu, na hraně označíme polovinu
a přeložíme k ní oba rohy. Přehneme spodní okraje a jejich přesahující
rohy založíme na druhou stranu. Otočíme a postup zopakujeme i na
druhé straně. Vznikne nám čepice. Ideální velikost pro skládání čepice
má např. Mladá fronta Dnes.

Večerníčkova čepice
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Papír a jeho vlastnosti
Každá skupina žáků dostane sadu různých papírů (novinový, kancelářský, hedvábný, časopisy, papír na
origami – v sadě nemusí být samozřejmě zrovna tyto druhy papírů, ale měly by být odlišné). Potřebují
nůžky, tužku, psací potřeby, lavor s vodou. Nejdříve si papíry prohlédnou a vyzkoušejí si, jak se dají
ohýbat, trhat, stříhat, skládat… Vezmou si pracovní list a mohou postupně plnit jednotlivé úkoly. Bývá
zajímavé se žáků zeptat, zda si myslí, že některý papír může být nebezpečný (můžeme se o něj říznout).
Někteří budou papír máčet do vody, aniž by ho nějak složili. Jiní si vyrobí lodičku pro plavbu na vodě
a kelímek na pití.

Papír a jeho použití
Některé možnosti využití papíru žáci objeví už při vyplňování pracovního listu, ale o jiných si můžeme
povídat až při závěrečné diskuzi. Můžeme si povídat o lodičkách z papíru, obalech na sešity, obalových
materiálech, sešitech a knihách, origami a mnoha jiných věcech.
Vezmeme si čtverec papíru, přeložením na něm vyznačíme obě úhlopříčky a všechny
rohy přehneme do středu.

Parník

Potom vzniklý čtverec otočíme na druhou stranu a opět všechny rohy zpřehýbáme do
středu čtverce. Stejný úkon opakujeme potřetí – otočíme spodní stranou nahoru
a zpřehýbáme rohy.
Znovu otočíme spodní stranou nahoru.
Komíny parníku vytvoříme na dvou protilehlých rozích tak, že jejich volné části od
středu čtverce zvedáme a zároveň roztahujeme otvor komínů (podle předlohy). Vznikne
nám tak devátý obrazec, který přeložíme na polovinu, aby oba komíny byly vedle sebe.
Nakonec vytáhneme příď a záď parníku.
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Lodička

Začátek je stejný jako pro Večerníčkovu čepici. Obdélník papíru A4 přeložíme na
polovinu, na hraně označíme polovinu a přeložíme k ní oba rohy. Přehneme spodní
okraje a jejich přesahující rohy založíme na druhou stranu. Otočíme a postup
zopakujeme i na druhé straně. Vznikne nám čepice.
Tu roztahujeme prsty a skládáme tak, až dostaneme čtverec. Jeho spodní rohy
přehneme podle čárkovaného označení každý na jednu stranu tak, aby vznikl
trojúhelník.
Máme další malou čepici – tentokrát bez manžet – a když ji znovu roztáhneme (dva
krajní rohy uchopíme a roztahujeme je od sebe), vznikne nám lodička.
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Kelímek
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Vezmeme si čtvercový papír, který přehneme v úhlopříčce. Spodní rohy
vzniklého trojúhelníku ohneme k protilehlé straně. Horní přehyb musí být
rovnoběžný se spodní částí kelímku. Horní trojúhelníkové přesahy ohneme
dolů (každý na jinou stranu). Kelímek roztáhneme.
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Pracovní list Papír pomáhá žákům, aby si utřídili znalosti o papíru. Jsou tam
formulovány jednotlivé otázky ohledně stříhání, trhání, máčení a odlišných
vlastností jednotlivých druhů papíru.
Žáci si prakticky vyzkoušejí a pak si také zdůvodní, proč je to tak.

O co nejdelší proužek papíru
Zkoušíme, jestli papír plave.

Každý žáček si vyzkoušel, jestli se
může napít z papírového kelímku.

Výroba misek nám šla velmi dobře
a nabarvené jsme si je hrdě odnesli
domů.
Všichni jsme si složili
vlaštovku a rázem jich
byla plná třída.

Další možnosti využití papíru:

Origami

Obaly sešitů

Papírové nádobí, nábytek a stavby z papíru
(papírmašé)

Miska vyložená potravinovou folií, do které budeme vykládat
kousky papíru potřeného lepidlem Herkules, jiným lepidlem
na papír nebo lepidlem na tapety.

Letáky na novinovém papíře natrháme na malé kousky (cca
3 cm × 7 cm). Trhání je lepší než stříhání – nejsou vidět
slepené okraje papíru.

Před vykládáním misky je vhodné si pracovní plochu pokrýt
novinami nebo igelitem na ochranu stolu.

Misku střídavě vykládáme kousky papíru vodorovně
a svisle. Jednotlivé vrstvy papíru se tak překrývají.

Po zaschnutí můžeme okraje misky začistit
zastřihnutím nůžkami a okraje misky přelepit
malými zahnutými proužky papíru.
Hotová miska je lehká a překvapivě pevná.
Doporučujeme udělat sedm vrstev papíru. Není však třeba
čekat, až jednotlivé vrstvy uschnou.

Na obrázku jsou vyfoceny dvě misky. Jedna je ještě nezačištěná,
druhou jsme po uschnutí na okraji zastřihli a přelepili okraje.

Finální podoba misky. Takto vytvořenou misku můžeme
natřít podkladovou barvou a pomalovat podle chuti.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Aktivitu je možné vyzkoušet v jakékoli třídě na prvním stupni, jen pro první ročník je třeba dětem
otázky z pracovního listu předčítat a některé části vynechat (např. origami).

Reflexe po hodině
Pilotní šetření probíhalo napříč prvním stupněm. U prvňáčků měly největší úspěch večerníčkovské
čepice a skládání vlaštovek. U starších jsme největší soustředění viděli např. při snaze o vytvoření co
nejdelšího proužku papíru.
Misky z papírmašé zvládají i prvňáčci, ale potřebují neustálou kontrolu učitele.
Děti z první třídy neskládaly origami, ale vyzkoušely vlaštovku.

Navazující a rozšiřující aktivity
Na tyto aktivity můžeme velmi dobře navázat v hodině výtvarné výchovy. Pokud je zaujmou origami,
můžeme se jim věnovat. Vhodné náměty můžeme čerpat např. na www.origami.cz. Pokud se blíží
nějaký svátek, kdy budou děti vyrábět nějaký dárek pro maminku, mohou si zkusit výrobu papírových
korálků ze starých barevných časopisů.
Výroba papírmašé je časové náročná, ale bude se jim líbit. Misky je možné pak barevně natřít
a vyzdobit.
Jestliže bychom chtěli na toto téma navázat v hodině prvouky (vlastivědy), můžeme se věnovat třídění
odpadu, o to lépe se nám pak bude pokračovat v tématu Výroba a recyklace papíru.

