
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list U10

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/4

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

FIMO hmota

Našla jsem krásné korále z velmi prapodivných korálk , takové starodávné se už dneska nedají 
nikde koupit, velká škoda. Mohla bych si n jaké vytvo it, t eba sádrové a vymalovat, ale ty budou moc t žké. Nebo 
z modelovací hmoty to p jde, a když smíchám víc barev, budou duhované, to musím zkusit…

Motivace:

Fimo hmota, podložka pod modelínu, vále ek sklen ný nebo nerezový, extrudér.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list U10A, ve kterém je popsaný postup práce s Fimo.

Pot eby:

Pár tip  do za átku:

1) P i práci udržujte vždy isté ruce. Zvlášt  tmavší barvy trochu špiní a mohli byste si tak necht n  obarvit 
 další ásti výrobku. Hlavn  na bílé barv  je vid t všechna špína. 
2) Na výrobku m žete pracovat i n kolik dní, d ležité ale je ho vždy zcela zakrýt, 
 aby se na n j nechytal prach. 
3) Všechny zbytky hmoty m žete znovu použít, proto je nevyhazujte. Vždy pe liv  p ikryjte nap . igelitovým
 pytlíkem nebo použijte uzavíratelnou nádobu.
4) Hmotu m žete použít na všechny materiály, které vydrží následné zape ení v troub  (sklo, kov…). 
5) Aby se hmota nep ilepila, vyložte plech pe icím papírem. 
6) Hlídejte dobu a stupe  pe ení, výrobek by se vám mohl, zejména zespoda, p ipálit. N kdy je lepší
 navolit nižší teplotu a delší as pe ení, nap íklad když se bojíte, aby vám výrobek nepraskl, 
 nap íklad zdobíte-li polymerovou hmotou sklo. 
7) Po zapékání nechte výrobek pomalu vychladnout. 
8) Po zape ení m žete výrobek nalakovat, lak m že být speciální nebo sta í oby ejný lak na nehty. 

S hmotou m žou pracovat d ti jakéhokoliv v ku. Pokud pracují pod vedením, dokážou ud lat velmi p kné motivy 
14 ale i 12 letí. 

FIMO je velmi kvalitní modelovací hmota. Podobn  jako modurit, FIMO hmota po krátkém ru ním hn tení zm kne, 
a m žete ji za ít tvarovat a modelovat pomocí vále ku, nožíku, strojku na nudle, formi ek apod. Je ideální pro výrobu 
nejr zn jších dekora ních p edm t , postavi ek, p ív sk , sponek, korálk  i k dekoraci skla.

Hotový výrobek vype te v troub  na 110 °C po dobu 20—30 min., nebo jej va íte ve vod  po dobu 20 minut. 
Po vychladnutí m žete výrobek p elakovat lakem na FIMO nebo bezbarvým lakem na nehty a hmota potom p ipomíná 
porcelán. FIMO je dostupné v barevných kosti kách v ad  odstín .

FIMO hmotu rozd lujeme do n kolika druh :
• FIMO SOFT – jemné, pastelové barvy
• FIMO Effect – barvy p ipomínají p írodní materiály
• FIMO Classic – fosforeskující efekt

P i práci s FIMO hmotou si nejprve vyberte barvy, ze kterých budete tvo it. Bu  r zné odstíny jedné barvy, nebo více 
barev, které spolu budou ladit. 

Modré kv ty (http://www.hobby-info.cz/art.php?id=  mo)

P ipravíme si modrou a bílou hmotu. Vytvo íme celkem 3 vále ky.

1) Vyválejte plát modré a bílé barvy a se ízn te, tak aby se dohromady spojily v obdélník.

Vyválejte a p eložte spodní ást plátu k vrchní a op t vyválejte a p eložte. Postup n kolikrát opakujte. Po et opakování 
se liší dle tlouš ky plátu. P i posledním válení vyválejte plát opravdu d kladn  a pak opatrn  srolujte do vále ku. 

POZOR: D ležitý je postup p ekládání, vždy p ekládejte stejnou spodní ást k vrchní. Pokud byste postup obm nili, 
nedosáhli byste pak kýženého efektu p echodu barev ze sv tlé do tmavé.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, pracovní, sociální a personální, k u ení.

Výroba šperk , rozvoj zru nosti a jemné motoriky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

30 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–15

V ková kategorie

12–14 let
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Tip: Pokud byste cht li, aby barvy p echázely z tmavé do sv tlé, pozici barev vym te.

2) Vyválejte plát modré (nyní zvolte sv tlejší odstín) a bílé barvy a vy ízn te dva obdélníky stejné velikosti. Bílý plát 
p iložte na modrý a opatrn  srolujte. Vznikne vám tak spirála.

3) Op t vyválejte plát modré a bílé barvy a dejte na sebe. V polovin  op t se ízn te a dejte na sebe. Vzniknou vám 
tak proužky nebo tvere ky. Vyválejte bílé barvy, hotové proužky na n j vyskládejte a op t smotejte do spirály.

4) Nyní jsou hotové všechny ásti budoucího obrazce. Vále ky ješt  jednou uválejte tak, aby se všechny vrstvy spojily 
a aby vále ky m ly stejnou délku. Z každého vále ku pak opatrn  odkrojte podél tak 1/3 (viz a). Vále ky pak poskládejte 
se íznutou stranou ven! Zbylé mezery vypl te zbytky hmoty (t eba tou, kterou jste se ízli) a vytvarujte trojhran (viz b). 

5) Trojhran na ežte na stejn  silné plátky a poskládejte k sob . Z jednoho trojhranu m žete vytvo it n kolik motiv  
(viz a a b). Pokud Vám vzniknou mezery vypl te je hmotou. Nakonec vzniklý motiv opatrn  vyválejte (nejlépe p es 
potravinovou fólii), tak aby se jednotlivé ásti spojily. K vzniklému motivu m žete p idat i okraj (viz c). A a b jsou 
výrobky p ed upe ením, c a d po upe ení.

Extrudér – je vynikající pom ckou v modelování. Je to speciální vytla ovací trubi ka se šroubovacím pístem (pozor 
existují i mechanické písty, ale práce s nimi není tak jednoduchá jako s tímto šroubovacím, který vyvíjí tlak pravideln  
a rovnom rn ). K extrudéru je asi dvacet vým nných nástavc , které mají jiné tvary. Extrudér je skv lým pomocníkem 
pro všechny, kte í pracují s polymerovými hmotami. 

Krom  extrudéru budete pot ebovat samoz ejm  polymerovou hmotu. Na jeden vále ek cca ty i barvy po jednom 
a p l dílku. FIMO je rozd lené na dílky a díky nim se dá u íznout tém  p esné množství. 

Každou barvu rozválejte na placi ku silnou cca 2—3mm, lze použít strojek na nudle nebo t eba vále ek i sklenici. 

Vykrajujte kole ka – lze použít p ímo nástavec extrudéru nebo oby ejné vykrajovátka na váno ní pe ivo, které by 
m lo pr m r cca stejný jako extrudér. 

Kole ka skládejte na sebe, m žete je st ídat libovoln , není nutné p esn  dodržovat pravidelnost. Doporu uji ale mít 
vždy v zastoupení jeden až dva odstíny sv tlé barvy, aby vynikly kontrasty. 

Vykrájená kole ka k sob  p imá kn te a vále ek trošku poválejte, do extrudéru by m l jít lehce zasunout. 

Na konec extrudéru nasa te nástavec s tvercovým otvorem. A za n te šroubovat. Z extrudéru vám bude vylézat 
„ tvercový had“. Protla te až na konec. Poté od ízn te, extrudér otev ete a zbytky odstra te. Nejlépe se to d lá 
vlhkým d tským ubrouskem. 
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Vytla ený vále ek nakrájejte ezákem na dev t stejn  dlouhých dílk . Samoz ejm  nejd íve od ízn te kraje — cca 
1,5 cm. Pr ez se r zn  m ní. to vše za vás ud lal extrudér. 

Hranolky naskládejte libovoln  k sob . Vždy si dob e prohlédn te oba konce hranolku, bývají na ezu r zné.

Vzniklý hranolek stla ujte. M žete to d lat v ruce, ale šikovn jší je použít dv  hladké plochy — nap íklad sklí ka. 
Otá ejte a stla ujte. Hranolky by se m ly spojit a zmizet p ípadné vzduchové bubliny uvnit .

Nakrájejte si jednotlivé dílky. M žete je propíchnout, zatla it do nich ketlovací jehly s o kem apod. 

Na spojení více kosti ek k sob  op t použijte sklí ka. Minimalizujete tak otisky prst  na hotovém výrobku. Pokud je 
chcete použít jako samostatné dílky, m žete za ít zapékat.

Hotové výrobky dejte na plech vystlaný pe icím papírem a pe te v elektrické troub  na 110 °C cca 30 minut.

P ed zape ením m žete hmotou potáhnout r zné p edm ty, nap íklad konec lži ky. M žeme potáhnout také r zné 
plechové krabi ky nebo staré odznaky i placky.

Pokud jste si zvolili výrobu šperku, m žete kone ný produkt p elít prysky icí.

FIMO hmotu lze použít také nap . na ozdobení velikono ních vají ek.

Vyfouklé vají ko navlékn te na špejli – lépe se vám bude pracovat.

Na sko ápku postupn  dávejte nakrájené plátky, jednotlivé plátky se mohou lehce p ekrývat.

Pokra ujte, dokud neoblepíte celé vají ko. 

Jakmile bude celé vejce oblepené plátky hmoty, sundejte je ze špejle a lehce válejte v dlaních.
Nesp chejte ani p íliš netla te – sko ápka by vám mohla prasknout.
Válejte v dlaních tak dlouho, dokud se jednotlivé plátky nespojí. Tohle je velmi uklid ující innost a baví i d ti.
Vají ko op t navlékn te na špejli, položte p es misku nebo hrne ek a upe te.
V elektrické troub  na 110°C po dobu 30 minut.

D ti trnáctileté mohou zkusit pomocí  ma ozdobit sklenici:
• bu  nejprve bílý podklad a na n j dáváme r zné barevné tvary nap . kv tiny;
• nebo pracujeme s vyválenou hmotou jako s mozaikou, zape eme a pak spárujeme;
• stejný postup jako u práce s mozaikou blíže na uvedených internetových stránkách.
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Dalších mnoho nám t  získáte na internetových stránkách:

www.  mo-hmota.cz

www.davona.cz

www.brydova.cz

dandulkka.webgarden.cz/prevzate-navody

nebo p ímo v knize od Moniky Brýdové Hrátky s FIMO hmotou.

K tomuto metodickému listu je pro d ti p ipravený pracovní list, ve kterém je popsaný postup práce s FIMO.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství a  P ekonání.

Moje poznámky:

U d tí hyperaktivních je podporujeme k tomu, aby práci nevzdávaly, 
ast ji jim pomáháme, projevujeme zájem o to, co d lají. Mají totiž 

tendenci p i neúsp chu od innosti utéci. Je lépe být více u nich, na dosah.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Zužitkování zbytk

Zbytky smícháte, vyválíte hada, na koncích ho sto íte do protism ru (vznikne spirála), pak se had smotá do kole ka 
a kole ko se rozválí (podrobn ji viz http://www.brydova.cz/napady/sperky-/690-  mo-spirala-podruhe-). 

Tip jak ušet it 

Dá se sehnat polymerová hmota Proto, která vychází cca o 20 K  za balí ek levn ji než FIMO. Nedodává se v tolika 
barvách a je trochu tužší, takže se musí déle propracovávat, ale funguje stejn  jako FIMO.


