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2. Téma: Řemesla

 1

Duhová výzva pro otrlé  -
vyzkoušejte si žít na chvíli 

      bez technologií 

Duhový list - řemeslná
přiřazovačka

Vyšívání - vyšijte si svého
brontíka

Můžete se těšit 
na tyto úkoly:Tentokrát se vydáme na výlet do minulosti. Budeme prozkoumávat stará řemesla.

Skrze ně můžeme poznávat historií měst, vesniček i přírody. Máme pro vás
recepty a návody z různých řemesel. Protože se blíží Vánoce, můžete je  využít 
k obdarování vašich kamarádů a rodiny. Nejenže si něco vyrobíte, ale třeba se 
i něco zajímavého dozvíte, jak o  řemeslech, tak o vás samých.

Zelená výzva - Řemesla

Hledání uliček spojené s
řemeslem. Poznávání vašeho
města nebo vesnice z jiného
pohledu. 

Pantomima řemesel 

Výroba domácí kosmetiky -
recept na balzám na rty

Návody na vlaštovky -
uspořádejte si vlaštovčí
závody.

Každá řemeslo je typická nějakým pohybem. Malíř maluje, bubeník bubnuje 
a krejčí šije. Pojďme si tedy na řemesla zahrát. V příloze naleznete kartičky 
s názvy řemesel. Rozstříhejte je a losujte. Vylosovanou kartičku zkuste předvést
pantomimou. Ostatní hádají. Hra se dá hrát na schůzkách, v rodině i on-line.

1. Hra plná řemesel  - pantomima

Fotky pochází ze článku z Hnutí Brontosaurus Oldomáš. Na Žítkové uspořádali
letos tábor pro rodiče a děti. Kosili louky a ve zbylém čase se věnovali různým
řemeslům. Třeba i kovařině.

Až splníte úkoly z této výzvy, můžete si vymalovat další dílek vaší duhy. Tentokrát
zelenou barvou. Ať se vaše duhy krásně zbarvují .  
Nejen duha ale i galerie na našich  stránkách se zaplňuje fotkami od vás, jak se
vám dařilo plnit první zadání s názvem Louky. Ze zaslaných fotografií máme
radost a těšíme se na další .  https://duhovestripky.rajce.idnes.cz/



Výzva pro otrlé bez moderních technologií. Výzva je určena pro všechny,
ale starším a vedoucím dá určitě víc zabrat. :-) Zkuste se při plnění také
zamyslet nad tím, kolik technologií denně používáme a zda to ještě vůbec
umíme bez nich. Možná vymyslíte i další výzvy. Podaří se někomu splnit
všechny? Nemusí se to podařit v jednom týdnu, úsek může být delší.
Pošlete nám fotku duhového listu se splněnou výzvou nebo foto z plnění.
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Duhové střípky - řemesla

2. Hledání uliček spojených s řemeslem

3. Duhová výzva pro otrlé 

Používáte v zimě pomády či mastičky na
popraskané rty? Nebo třeba vaše
maminka? Dříve bychom šli pro tyto
výrobky do Apatyky nebo k bábě kořenářce.
Máme pro Vás Tip na originální ručně
vyráběný dárek. Recept i postup jsme sami
vyzkoušeli - je převzatý ze stránek
www.ekokoza.cz

Medový balzám na rty s levandulí

2  kávové lžičky včelího vosku
2  kávové lžičky bambuckého  másla
2  kávové lžičky mandlového oleje 
1  kávová lžička medu
5 kapek levandulového esenciálního oleje 
   (nebo jiného dle libosti)

Rozpusťte vosk ve vodní lázni, přidejte
bambucké máslo, mandlový olej a med.
Dobře promíchejte, nádobu dejte do studené
vody a míchejte až než se dostanete na
teplotu pod 25°C. 

Přidáte esenciální olej a je to. Balzám
můžete uchovávat například  malé plastové
mističce, skleněné či hliníkové krabičce.

Pokud nemáte ingredience doma, můžete je 
z jejich stránek objednat včetně dárkových
obalů, které se dají opětovně plnit.

5. Mastičkář  

4. Vyšívání  
Vyšívání patří k naší tradici od nepaměti. Tento úkol je pro vás možnost,
jak si toto řemeslo vyzkoušet. Můžete vyšít obrázek, který pak dáte
někomu jako dárek k Vánocům, nebo si vyšívejte jen tak pro radost. To už
bude záležet na vás. 
Každopádně je to skvělá příležitost se něco naučit a tím se i trochu přiblížit
lidem z dřívější doby, kteří neměli stroje a všechno si museli sami ušít a
pak případně i vyšít. 
V duhovém listu vám posíláme šablonu brontosaura. Pokud byste zatím
nechtěli vyšívat přímo konkrétní obrázek, můžete si zkoušet jen různé
druhy stehů třeba podle této stránky.
https://remesla.mjakub.cz/cs-cz/navod-kryci-steh-tez-neviditelny-steh
Látka na vyšívání se jmenuje kanava a mají ji  v každé galanterii. 
Ale určitě se u vás doma nebo v oddíle najde šikovná duše, která vyšívat
umí a ráda vás to naučí. Těšíme se na fotky z vaší tvorby.

Znáte paní Bednářovou, pana Švece, Krejčího nebo Kováře (třeba Kovyho)?
Je někde poblíž vašeho domu ulice Cihlářská, Pekařská nebo
Kolomazníkova? Názvy starých řemesel přetrvávají i v dnešní době v
podobě příjmení nebo názvů ulic. Pokud se ulice s tímto názvem nachází ve
staré části města, často jde o název řemesla, které se tu dříve opravdu
provozovalo.
Zkuste zjistit, jaká řemesla byla ve vašem místě dříve běžná. Možná
najdete zajímavé vývěsní štíty, domovní znamení, názvy ulic nebo míst,
kterým se dodnes podle těchto řemesel říká .Např. město Tišnov se dlouho
pyšnilo tím, že jeho “Koželužská” ulička byla zapsána v České knize
rekordů jako nejužší ulička v republice.Hledejte tedy tyto uličky, projděte
jimi a představte si, jak to tady asi vypadalo v době, kdy tu bylo řemeslo
živé.



Tento úkol nepatří k řemeslům ale můžete si díky tomu zdokonalit svou zručnost.
Nachystali jsme pro vás čtyři návody na tvorbu vlaštovek. Tady pro vás máme pár
tipů, co vše lze s vlaštovkami provádět. 
1) Zkuste poskládat podle každého návodu jednu a pak pozorovat, která letí nejlépe.
2) V oddíle, doma se sourozenci nebo rodiči si můžete uspořádat vlaštovkové klání.    
Disciplíny: Nejdelší udržení se nad zemí (vlaštovka, která se udrží nejdéle ve
vzduchu)   Nejdelší let (vlaštovka, která doletí nejdál). Můžete si vymyslet ještě další
disciplíny. 
Pošlete nám fotky ze závodu i z výroby vlaštovek. Kdo by chtěl, může nám poslat
krátký zápis, jak závody probíhaly, a kdo se jich zúčastnil.
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Duhové střípky - řemesla

7. Skládání vlaštovek

Martin Kadala Hvězdová 10,602 00 
Brnotel: 420724806155
sekce.brdo@brontosaurus.cz

6. Cukrář
Překvapte letos vlastnoručně vyrobeným nepečeným cukrovím nebo si jen tak
oslaďte život hned. V duhovém listu najdete návody na nepečené cukroví - Ježky  
a Myšky (přece jen něco z přírody).


