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Nit příběhu 

Aleška Čeňková 

Jako spisovatel tvoří svými slovy vymyšlené město, můžete si pomocí vlny, 
bavlnek, nebo provázků vystavět vlastní „městská zákoutí“, ve školce, 
v klubovně, ve třídě a klidně i doma. 

Anotace 

Děti nejprve vytyčí „pilíře“ svých budoucích staveb pomocí nábytku.  
Pak začnou mezi nohama židlí a stolů pomocí vlny vplétat síť. Vznikají  
tak zákoutí a křivolaké uličky. Děti pracují s rytmem čáry a její barevností, 
získávají cit pro materiál používaný nezvyklým způsobem, kultivují 
motoriku. Jsou ale také konfrontovány s možným rozdílem mezi vlastní 
představou a skutečnou možností realizace, řeší situace, do kterých se díky 
tvorbě dostaly, posilují schopnost čelit frustraci a musí hledat příslovečné 
rozuzlení.  

Vnímají psychologický efekt vymezující linky v prostoru, která svým 
násobením a zhuštěním vytváří až překvapivý dojem pevné plochy. 
Intenzivně vyvstává rozdíl mezi „tady“ a „tam“, síla pomyslného vymezení 
prostoru, území.  

Vzniklá architektura se může stát dějištěm příběhů plyšových hrdinů,  
nebo jen estetickým prvkem uplatňujícím se v prostoru. 

Při dekonstrukci mohou děti zvolit pomalé a trpělivé rozplétání nebo 
razantní zásah nůžkami. Tento konečný proces děti učí o realitě 
postupného často náročného budování a naopak snadného ničení.  
Avšak pozor, přínosem trpělivého rozplétání je další kultivace jemné 
motoriky a fakt, že smotanou vlnu a provázky je možné opět použít. 

Budete potřebovat vlnu, nebo bavlnky, případně provázky a nůžky. 
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Nejprve vytyčte „pilíře“ a „sloupy“ svých budoucích staveb. K tomu poslouží 
nohy židlí a stolů. 

 

Pak můžete začít vplétat mezi nohama židlí a stolů budoucí „zdi“.   
Začněte dvěma obyčejnými uzlíky, které řádně utáhnete. 
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Kolem dalšího sloupu nit pouze obtočte a hlídejte, aby zůstala stále 
napnutá. 

 

 

Na konci udělejte opět dva utažené uzlíky. 
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Pak už jen motejte a motejte... 

 

 

Tip: k zakotvení židlí, aby se nehýbaly a aby nitě držely napnuté použijte 

Lepící gumu tzv. „žvejku“.  

Kousky Lepící gumy nalepte zespoda na nohy židlí. Po skončení výtvarné 

akce půjde Lepící guma krásně sloupnout a nepoškodí podlahu. Lze ji 

koupit v papírnictví. 
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Vzniklá architektura se může stát dějištěm příběhů plyšových hrdinů :) 

 

 

Až 
budete toto vlněné město rozplétat, nezapomeňte, že „trpělivost přináší 
růže“ a spoustu vlny, kterou můžete znovu použít : )  

 

Zdi z nití se mohou stát 
zajímavými fasádami domů. 
Nakreslete okna  
a dveře, a propleťte je mezi 
provázky nebo je přichyťte 
malými kolíčky. Pozorujte 
okna a dveře na domech 
okolo ale navrhněte i vlastní. 
Zkoušejte jejich různá 
uspořádání  
na provázkových zdech. 

A ulice mohou ožít…  


