
 

Výukové materiály Název: Výroba a recyklace papíru 
Téma: Výroba a recyklace papíru 

Úroveň: 1. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Materiály a odpady 

 
Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka 
 
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída ZŠ 
 
Doba trvání: jedno-dvouhodinové bloky v průběhu několik dnů – vždy je nutný značný časový 
odstup, aby se materiál dobře rozmočil, uschnul apod. 
1–2 hodiny historie výroby papíru + 2 hodiny příprava na recyklaci + 3 hodiny papírová drť a výroba 
přáníčka + 2 hodiny dokončení 
 
Specifický cíl: žáci si samostatně vyzkoušejí výrobu recyklovaného papíru a zjistí, jak docílit 
nejlepších vlastností papíru 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
Historie výroby papíru: pracovní listy s popisy 
Příprava na recyklaci: staré sešity nebo písemné práce, barevné papíry na recyklaci (obaly od sešitů či 
jiné), noviny, kvalitní lesklý papír (např. z časopisů), kelímky nebo zavařovací lahve pro namáčení 
papírové hmoty 
Výroba drti a přáníček: mixér (+ většinou prodlužovací šňůra), hadry na utírání potopy, namočená 
papírová drť, další kelímky, umělohmotné podložky velikosti A6 (doporučujeme 2 ks na žáka), noviny 
na lavici, netkaná textilie na odsávání vody, váleček (stačí jeden do skupiny), velký kbelík (do kterého 
se budou odlívat zbytky vody z papírové hmoty, abyste si neucpali umyvadlo), tužka a papír (pokud 
budete dělat přáníčka s obrázkem), barevné bavlnky či kraječky (na zdobení – jiná varianta) 
Dokončení: žehlička, žehlicí prkno s prodlužovací šňůrou, bílé papíry, psací potřeby na popsání 
přáníček 
 

 
 
Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
Porovnávání různých druhů výroby papíru 
Zkoumání vlastností papíru – při třídění, trhání a namáčení 
Příprava papírové drti různé hustoty 
Využití papírové drti pro výrobu přáníček – jakou potřebuji, jaké budou vlastnosti papíru 
 

 

  



Anotace: 
Tato aktivita může navazovat na úvodní aktivitu k práci s papírem. Žáci se nejdříve seznámí s různými postupy 
výroby papíru v historii a pokusí se odvodit, jak by bylo možné recyklovat papír. V následující dvouhodině budeme 
papír třídit (podle barev a vlastností) a chystat papírovou hmotu. Každý si promyslí, co z ní bude chtít vyrábět 
a podle toho si připraví barvy a množství. Ve třetí části budeme pracovat s papírovou hmotou, mixovat ji, zkoušet 
její vlastnosti a vyrábět přáníčka dle vlastních návrhů žáků. Při poslední dvouhodině (po uschnutí přáníček) budeme 
přáníčka žehlit a dodělávat, porovnávat jejich vlastnosti v závislosti na druhu papírové hmoty. Zkusíme odvodit 
obecná pravidla.  

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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e Úvod do historie 
výroby papíru 

(podle šíře záběru) 
 
 

Motivační článek 

1–2 
hodiny 

 
 

20 
minut 

Pracovní listy pro 
historii výroby papíru 

 
Motivační článek 

Rozdělí žáky do skupin, 
rozdá pracovní listy. 

 
U mladších žáků učitel 

přečte motivační 
článek a vede diskuzi. 

Žáci pracují ve 
skupinách, pročítají 

pracovní listy 
a chystají si prezentaci 

pro ostatní. 
 

Starší žáci si motivační 
článek přečtou sami, 

pak na dané téma 
diskutují. 
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Výběr vhodného 
papíru pro recyklaci, 

posouzení jeho 
vlastností 

 
Namočení 

natrhaného papíru 

1 
hodina 

+ 
alespoň 
dva dny 

na 
rozmo-
čení 

Soubor různých typů 
papíru (noviny, 

časopisy – křídový 
papír, letáky, popsané 

sešity, kancelářský 
papír, barevný papír) 

Zavařovací lahve 
(krabičky s víčky), voda 

Učitel vyzve žáky, aby 
papíry roztřídili, zkusili 

je trhat a rozhodli, 
který je vhodný pro 

recyklaci. 
 

Když mají žáci natrhaný 
vhodný papír, vyzve je, 

aby si kousky papíru 
dali do zavařovací 

lahve a zalili je vodou. 

Žáci třídí papíry, 
zkoumají jejich 

vlastnosti. 
 

Natrhané kousky 
papíru dají do 

zavařovací lahve a zalijí 
je vodou. 
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Příprava papírové drti 
– zkoumání jejich 

vlastností 
Výroba přáníčka – 

různé druhy, 
porovnání 

 
 
 

Dohotovení přáníček 

2 
hodiny 

+ 
alespoň 

3 dny 
na 

sušení 
 
 

20–30 
minut 

Mixér, prodlužovací 
šňůra 

Rozmočený papír 
Umělohmotné 

podložky na výrobu 
přáníček, váleček, 
netkaná textilie na 

odsávání přebytečné 
vody, tužka a papír 

 
Žehlička, žehlicí prkno, 

prodlužovací šňůra 

Učitel postupně 
rozmixuje jednotlivým 

skupinám jejich 
papírovou hmotu do 

požadované 
konzistence. 

Ukáže jim různé 
možnosti zpracování 

přáníček. 
 

Žehlí jednotlivá 
přáníčka. 

Žáci si rozmyslí, jak 
hustou papírovou 

hmotu chtějí a nechají 
si ji rozmixovat. 

Připraví si vzor pro 
výrobu přáníčka 

a udělají si jeden či více 
druhů. 

Dají schnout přáníčka 
na skříňku nebo 
parapet ve třídě. 

 
Žáci si slupují usušená 
přáníčka a nechávají si 
je přežehlit učitelem. 
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 Předvedení různých 

druhů přáníček, jejich 
porovnání v závislosti 
na použité papírové 

drti 

 
10–15 
minut 

 

Hotová přáníčka 

Učitel vyzve žáky, kteří 
pracují ve skupinách, 

aby si navzájem ukázali 
přáníčka a porovnali je. 

Žáci ve skupinách 
předvádějí svá 

přáníčka, hodnotí je 
a porovnávají jejich 

vlastnosti. 
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 Z přáníček připravíme 

výstavku. Různé 
vlastnosti 

recyklovaného papíru 
se snažíme v rámci 
diskuze zdůvodnit. 

10 
minut Hotová přáníčka 

Učitel moderuje diskuzi 
a návodnými otázkami 
se snaží navést žáky ke 
správným odpovědím. 

Žáci porovnávají 
přáníčka a jejich 

odlišnosti se snaží 
zdůvodnit. 

 
 

Domácí úkol pro žáky: Není. 



Přípravy pro učitele  
 

První část (1–2 vyučovací hodiny, dle stáří žáků) 
 

V první hodině byly do skupin rozděleny pracovní listy popisující vynález papíru, jeho rozšíření, výrobu 
papyru a pergamenu. Každá skupina má jiný text a po cca 10 minutách měla každá skupina 
„převyprávět“ nejdůležitější informace z pracovního listu těm ostatním. Někteří s tím někdy mají 
problém, proto je často potřeba vše ještě na konci shrnout. Na závěr si povídáme o tom, na co lidé dříve 
psali. Žáci něco vědí z hodin vlastivědy či z dokumentárních pořadů (malování v jeskyních v pravěku, 
voskové tabulky…).  

 

 

 
 
Práce s dokumentem: ve 
skupinách vyhledávat informace 
v textu, podat shrnutí ostatním. 
Podle počtu žáků ve třídě je 
rozdělíme na čtyři nebo na osm 
skupin. Pokud bude skupin osm, 
budou se při prezentaci 
informací navzájem dvě skupiny 
se stejným textem doplňovat. 

 
 

 

Ve druhé hodině si vyzkoušíme v praxi, jak lidé dříve psali. Každá skupina dostane kus samotvrdnoucí 
hmoty (v barvě terakoty), která po rozválení PET lahví opravdu připomíná hliněné destičky. Také mají 
k dispozici provázek, na nějž mají zaznamenat tu stejnou zprávu jako na hliněnou destičku (pro snazší 
kontrolu). Původně jsme chtěli, aby žáci ve skupině vymysleli jednoduchou větu o pěti slovech, kterou na 
hliněnou destičku zanesou obrázkovým písmem a provázek mohou použít jako kippu. K našemu 
překvapení bylo pro děti většinou nejobtížnější vymyslet větu o pěti slovech. Proto doporučujeme 
učitelům, aby si pro každou skupinu připravili několik vět (několik odlišných sad), z nichž si budou moci 
vybrat, abychom eliminovali značnou časovou prodlevu. Děti aktivita bavila, i když na kippu nepřišel 
nikdo (používá se na ni princip Morseovy abecedy – jeden uzlík tečka, dva uzlíky za sebou čárka). 
Všechny skupiny se snaží rozluštit věty soupeřů. Aktivita dnes končí diskuzí o tom, kde se objevily 
největší problémy. Co se špatně zaznamenává, která slova mají více významů, takže se pak text špatně 
„čte“.  

 

 

Příprava hliněné destičky  
 

 

 

Dokončený zápis 

 

 

Jediný pokus o kippu, ale bohužel 
nečitelný. 

  



Druhá část (2 vyučovací hodiny) 
 

Recyklace papíru – ruční papír: 
 

 Motivační část: 
Nejdříve si přečteme text a pak si budeme povídat o recyklaci papíru. Kdo třídí pravidelně, kdo jen 
občas, do jakého kontejneru papír určený pro recyklaci patří… Tento text najdete i mezi pracovními listy. 
Můžeme s ním pracovat ve dvojicích, ve skupinách i v celé třídě. 

 

Na některých školách se pravidelně odevzdává sběr, toho je možné využít a spočítat si, kolik jejich třída 
při poslední akci ušetřila stromů. Využijeme tím praktickou situaci a ve vyšších třídách prvního stupně 
žáci dobře zvládají převody jednotek a převedení odevzdaného papíru na stromy. Ušetřené stromy měli 
nakreslit. Myslím, že je konkrétní počet stromů motivoval k tomu, aby se příště více snažili. 

 

 

Strom roste mnoho let, než vyroste natolik, aby mohl být zpracován na papír, a mnoho lesů je 
potřeba k výrobě všeho toho papíru, který lidé používají… a pak vyhodí! 

V některých částech světa, především v hospodářsky vyspělých zemích, každý člověk použije a vyhodí 
přes 250 kg papíru za rok. Navršen na hromadu by sahal do výšky dvoupatrové budovy; a papír, který 
vyhodí ročně čtyři lidé, by vážil tolik jako auto. Podle výzkumů společnosti Arnica byla v roce 2010 
spotřeba papíru v ČR cca 130 kg na osobu (což je 1 343 tisíc tun). Zatím máme nižší spotřebu, než 
jaký je průměr v zemích Evropské unie. 

Když uvážíme, že každá tuna recyklovaného papíru nám ušetří asi 5 kubických metrů dřeva (přibližně 
14 stromů), můžeme si všimnout, že i my sami můžeme přispět k záchraně lesů. Díky recyklaci skončí 
méně odpadu na skládkách a ve spalovnách. Ve sběru papíru máme v ČR stále velké rezervy. 
Například domácnosti vytřídí z komunálního odpadu asi 40 % suroviny (asi 17 kg na osobu a rok). 
Kdyby každá domácnost v České republice jednoduše zrecyklovala své noviny a časopisy, každý týden 
by se tak zachránilo mnoho stromů. 

Problém velkého užívání papíru zasahuje skoro každou zemi na světě a je tedy nezbytné přijmout 
kroky k jeho omezení. Pro začátek můžete schovávat noviny a další papíry, které obvykle vyhodíte, 
a zvyknout si je čas od času vozit na místa, kde se recyklují. Někdy za to můžete i dostat zaplaceno. 
Tímto způsobem můžete recyklovat všechny druhy papíru a lepenek, kartónové krabice od jídla 
a obrovské množství dalších běžných výrobků, jako jsou telefonní seznamy, zápisníky, staré sešity, 
atd. Samozřejmostí by také mělo být používání modrých kontejnerů na tříděný odpad. 

Ale také můžete využít recyklaci papíru jako rukodělnou činnost za použití velmi jednoduché techniky 
a pomůcek.  

Informace byly čerpány z: www.arnica.org 



Pro náhodné rozdělení žáků do skupin po čtyřech můžeme využít losování lístečků s obrázky různých 
výrobků z papíru. Skupina je pak vytvořena čtyřmi různými obrázky. Kdybychom nechtěli nic ponechat 
náhodě, můžeme obrázky vybarvit vždy jednou barvou, a tak předem určit přesné čtveřice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příprava (výběr, třídění, natrhání, namáčení) 
 

Hlavním cílem dnešní dvouhodiny je vysvětlit si princip přípravy na recyklaci papíru, ujasnit si, který 
papír je pro recyklaci vhodný. Nebudeme používat žádný papír lakovaný, voskovaný, laminovaný nebo 
kombinovaný s jinými materiály (obaly od nápojů), ani tuhé kartóny. Pro účely naší práce se nejlépe hodí 
staré sešity nebo použité kancelářské papíry, odstřižky barevných papírů apod. V mnoha návodech se 
dočteme, že k recyklaci používají staré noviny. Noviny jsou snadno recyklovatelné, ale my je tentokrát 
používat nechceme, protože obsahují hodně barviv a recyklovaný papír z nich vyrobený (pokud ho 
neodbarvíme) je hodně tmavý – my na recyklovaný papír budeme chtít psát. (Necháme na starších 
žácích, aby přišli na to, které papíry nejsou pro nás vhodné a proč.) 
 
Pracujeme s dalším pracovním listem. 
 
Pro použití doporučujeme zpracovat staré sešity nebo diktáty, písemky apod. 
Nemají v sobě tolik barviv a jejich použití žáky více zajímá. Pokud budeme chtít 
dělat barevná přáníčka, musí si žáci přinést i barevné papíry (barevné obaly 
sešitů, potištěné barevné papíry atd.). Pro zamýšlenou výtvarnou techniku je 
vhodnější roztřídit si papíry podle barev, abychom měli více možností dalšího 
zpracování. Pokud si papíry roztřídíme jen na „bílé“ a „barevné“, nebudeme 
mít takovou škálu možností. Pokud smícháme všechno dohromady, získáme 
hmotu v různém stupni šedé barvy. 
  



Po roztřídění papíry natrháme na malé kousky, pokud budeme hmotu mixovat, je možné použít i papír 
ze skartovacího zařízení. Papír musí být namočen alespoň 24 hodin, ale je lepší, když je rozmáčen déle 
(např. přes víkend). Osvědčila se nám práce ve skupinách, mohou si povídat, ale není tak velký hluk. 
Někdy si papír vyměňují, nebo se dohodnou, že si barevný připraví pro skupinu, aby měli více možností 
při výrobě přání. 

 
 

 
 
 

Po roztřídění podle barev je papír natrhán 
na malé kousky. 

 
 

 
 

Útržky můžeme namočit do kelímků s vodou. 
Máme-li strach, aby se voda ve třídě nevylila, 

můžeme použít např. zavařovací lahve se 
šroubovacím uzávěrem. 

 
V této dvouhodině se vhodně propojí práce s textem, matematika (výpočty ušetřených stromů), 
výtvarná výchova (malování stromů) a badatelská činnost (příprava materiálu pro recyklaci). 

      
Třetí část (3 vyučovací hodiny) 

 
 Mixování – papírová drť, výroba papíru (přáníčka) 

 
V této trojhodině budeme konečně vyrábět (slovy žáků). Namočené kousky papíru budeme mixovat, 
namixovaná papírová hmota by měla mít hustotu palačinkového těsta. I z nemixované papírové hmoty 
je možné vyrobit recyklovaný papír, ale bude hrubší a zároveň i křehčí a nebude se na něj dobře psát. 
Mixování jedné dávky hmoty je rychlé (cca 1 min.), i když se může trochu protáhnout, jestliže mixujeme 
velké množství materiálu (obzvlášť máme-li hodně barev). 
Jestliže už má vyučující nějakou předchozí zkušenost s výrobou papíru, je dobré, jestliže jim na začátku 
hodiny může ukázat různé možnosti zpracování přáníček (jednobarevné, proužkaté, včelí úly, s obrázkem 
apod.). Potom jsme navázali praktickou ukázkou výroby přáníčka. 
Každá skupina či jednotlivec si svůj namočený papír přinese a vyučující jim umixuje jimi požadovanou 
hmotu (více mixovat na jemno, více či méně naředit…). Jednotlivé barvy skladujeme zvlášť. 
Nejvýhodnější se nám zdá, když žáci pracují ve čtveřicích. Pokud někomu nefunguje pracovní postup, 
poradí si a pomohou navzájem. Radu z vnějšku potřebují jen zřídka. 
 
 
 
Pro práci ve třetím celku potřebujeme pracovní list Recyklovaný papír II, 
budou si do něj zaznamenávat jednotlivé kroky výroby, své úspěchy 
a poznámky týkající se vhodných úprav. 

 
 



 

 
 

Do mixéru nejdříve nalijeme vodu a pak za 
chodu přidáváme namočené kousky papíru. 

 

 

 
 

Po rozmixování máme jednotlivé barvy zvlášť. 
Můžeme si oddělit i „bílý“ papír (sešity) a trochu 

tmavší „recyklovaný“ papír (tisk). 
 
 

 
 
 

 

 
 

Nejvíce si uděláme základní hmoty z nebarevného potištěného nebo popsaného papíru. 
 
Když máme papírové hmoty hotové, připravíme si pracovní plochu na výrobu přáníčka. Na lavici si dáme 
alespoň dva dvoulisty novinového papíru na sebe a na něj položíme umělohmotnou podložku o velikosti 
A6, používáme na to umělohmotné průhledné desky nařezané na danou velikost (pevnější jsou lepší při 
přenášení).  
Než začneme nalévat hmotu na podložku, musíme si rozmyslet, jaký druh přáníčka se nám líbí a jaký si 
chceme vyrobit. Nejjednodušší je jednobarevný papír či mramorovaný vzor, kdy do bílého základu dáme 
různobarevné kousky, které zamícháme, vše pak najednou vylijeme na podložku a rovnoměrně 
rozprostřeme. 
 



 
 

 
 
 

Příprava papírové hmoty 
na mramorovaný vzor 

 

 
 

Vylívání papírové hmoty na podložku 
 

 

 
 

Je důležité rovnoměrné rozprostření, aby nikde 
nezůstala mezera – papír by se zde trhal. 

 

 

 
 

Pro rychlejší vysušení papírové hmoty používáme 
netkané textilie, kterými snadno odsajeme 

přebytečnou vodu. 
 

 

 

Pokud si vybereme obtížnější vzor, např. sluníčko, srdíčko, kytku, je vhodné si jej předkreslit na papír 
a ten vložit pod umělohmotnou podložku, abychom se měli čeho držet. Vzor nesmí být moc složitý 
a členitý. Začínáme vzorem a pokračujeme barvou, kterou vyplníme zbytek plochy. Můžeme také 
vytvářet pruhy, puntíky a jiné vzory. Fantazii se meze nekladou. 

 

 

 
 

Červeno-oranžový 
mramorový vzor 

 

 

 
 

Příklady jednoduchých obrázků, 
které jsou vhodné pro výrobu 

přáníček 
 

 

 

Pro odsátí přebytečné vody 
můžeme použít i váleček. Nesmíme 
ale příliš tlačit, jinak se nám hmota 

na podložce potrhá. 

Až dokončíme přípravu přáníčka, musíme jej přemístit na nějaké místo, kde bude moci schnout. 
Osvědčily se nám okenní parapety či skříňky ve třídě. Přáníčko musí schnout nejméně jeden den, ale 
spíše déle (v závislosti na množství vody, kterou neodsají, a vlhkosti v místnosti). Postupem času se 
recyklovaný papír začne trochu kroutit a odlepovat z podložky. Budeme-li na sundání příliš spěchat, 
přáníčko se nám potrhá nebo zdeformuje. 



 
 

Závěrečná – čtvrtá část (1–2 vyučovací hodiny) 
 

Jestli bude závěrečná část trvat jednu či dvě vyučovací hodiny, záleží na množství přáníček, která se 
budou žehlit.  
Po usušení jdou přáníčka dobře sloupnout a pro jejich vyrovnání je vhodné je přežehlit (bez napařování). 
Můžete si přáníčko vložit mezi listy bílého papíru, ale nemusíte. Na závěr je možné na přáníčko rovnou 
vepsat věnování a využít jej např. k Vánocům, ke Dni matek, k Velikonocům… 
 
 
 
Pracovní list Recyklovaný papír III. Protože se jedná o poslední část 
čtyřdílného celku, je tento pracovní list zčásti hodnotící. Žáci se zamýšlí nad 
tím, co se jim povedlo a nepovedlo, co by chtěli vyzkoušet jinak. 

 
 

 
 

Po usušení jdou přáníčka dobře sloupnout.  
 

 

 
Jsou pokroucená  

 

 
 

A je lepší je přežehlit. 

 

 



 
Přáníčka jsou hladká na té straně, která byla směrem k plastové fólii. Na tuto stranu je možné poměrně 
snadno psát psacím náčiním s nepříliš ostrým hrotem, nebo štětcem. Protože papír nebyl dále 
povrchově upravován, chová se spíše jako piják a je tedy možné si předem vyzkoušet na kousku pijáku, 
jak se bude použitý psací nástroj chovat. 
 
Co víme o výrobě papíru (stručně historie a/nebo technologie výroby)  
Práce s dokumentem: ve skupinách vyhledávat informace v textu, podat shrnutí ostatním. 
 

 

 

 



 
 
 

 
 



 
  



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Pokud máme menší žáky a obáváme se, že by přecenili síly při vymýšlení obrázků, můžeme použít 
barevné nitky či kraječky, které přidáme do papírové hmoty. Přidávají se na umělohmotnou podložku 
a na ně se vrství papírová hmota, aby bylo přáníčko ozdobeno na straně, na níž se dá psát. 
 
První úvodní hodinu můžeme pracovat pouze s texty (pak potřebujeme jen jednu hodinu), nebo ji 
můžeme rozšířit na dvouhodinu. Pro praktickou činnost jsme si přibrali na pomoc samotvrdnoucí 
hmotu v barvě terakota. Zkoušeli jsme si záznam obrázkového písma. Pokud jsou žáci mladší, je 
vhodné připravit různé krátké věty na lístečky, aby si je mohli vybrat. Ukázalo se totiž, že úplně 
nejobtížnější pro ně bylo vymyslet krátkou větu (o pěti slovech), kterou by mohli na destičku 
zaznamenat. Skupiny si pak mezi sebou výsledek své práce ukazovaly a snažily se jednotlivé zprávy 
přečíst. Také jsme zkoušely kippu, ale tam byla úspěšnost minimální. Jen málo dětí ze třídy znalo 
Morseovu abecedu a nikoho z nich nenapadlo ji použít na uzlíkové písmo. 
 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Úspěšnost při výrobě recyklovaného papíru je velká, pokud příliš neexperimentujeme s různým 
stupněm jemnosti mixovaného materiálu (event. nemixovaným materiálem – ten se někdy může 
rozpadat) či většími kousky přírodnin, které můžeme používat pro zdobení (někdy se v přáníčku 
neudrží), pak ke komplikacím nedochází. 
 
 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Z papírové hmoty, do které přidáme bílou hladkou mouku (aby měla hodně lepku), můžeme vytvářet 
např. hlavičky pro loutky a maňásky. 
 
 

 
 
 
 

 


