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Úvod
Podobně jako mnozí tvůrčí kolegové a lektoři výtvarných dílen jsem během svého pedagogického
působení při kreativní tvorbě s dětmi všech věkových skupin i s dospělými hledala různé možnosti
a cesty, jak při tvůrčí práci použít materiály za minimální finanční náklady. Aby bylo zhotovení výrobku
časově nenáročné, poměrně snadné a více méně komerčně nezávislé, jeví se mi jako nejvýhodnější
cesta vlastnoruční vytvoření přízdob dekorace či dárku nebo nákup komerčních surovin za „pár kaček“,
kdy část materiálu je pořízena za „dobrý peníz“ nebo zcela zdarma. Je nasnadě i požadavek, aby
za těchto podmínek měl samotný výtvor vysokou estetickou a dekorativní hodnotu. Právě v této knížce
bych vám ráda představila zajímavé materiály, z nich vytvořené přízdoby a následně dekorativní předměty, které jsou ideální pro vaši tvorbu. Jejich výhodou je jedinečnost, zajímavé provedení, poměrně
snadná dostupnost či jednoduchost zhotovení přízdob a již zmiňovaná komerční nezávislost. Chtěla
bych podpořit použití zdejších přírodnin a rozšířit inspirativní obzor o méně používané druhy surovin
v dekorativní tvorbě. Kniha je studnicí nápadů pro každého, kdo rád pracuje s přírodními, opětovně
využitelnými materiály, a má pro svou tvorbu omezený rozpočet. Vždyť mnohdy z mála lze vytvořit
krásnou a jednoduchou dekoraci, která zkrášlí váš interiér nebo jakýkoliv prostor a potěší vaše blízké
v podobě originálního, vlastnoručně vyrobeného dárku. Publikace je určena nejen pro pedagogické
pracovníky, vychovatele a vedoucí volnočasových aktivit, ale inspiraci v ní rovněž naleznou pracovníci
z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a všichni tvůrčí jedinci. Na své si přijdou všechny věkové skupiny od předškoláků po aktivní seniory.
Úvodem knihy popisuji výrobu vlastnoručně vyrobených přízdob z místních přírodních, recyklovatelných i netradičních materiálů. Další kapitoly jsou věnovány tematicky ročním obdobím a svátkům
roku. Od valentýnského a velikonočního tvoření přes tvoření nejen pro maminky až k podzimnímu
a adventně vánočnímu vyrábění. Závěrečná kapitola inspiruje k výrobě dárků ze skartovaného papíru,
přírodních, textilních a jiných materiálů.
Ráda bych touto publikací u čtenářů podpořila estetické vnímání a pozitivní vztah k přírodě i k přírodním materiálům. „Při toulkách přírodou otevřete oči dokořán, vnímejte všudypřítomný materiál vyzařující tvůrčí energii, hmatatelnou strukturu, viditelnou barevnost a nezaměnitelnou vůní. Tak si přeneste
kousek tohoto přírodního světa do svých domovů a s chutí tvořte.“
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Vlastnoručně zhotoVené

Přízdoby ze slaného těsta

Vkusný, elegantní a finančně nenáročný, barevností a symbolikou různorodý materiál, určený jako dekorační prvek do interiéru. Slané těsto je vděčný materiál,
ze kterého můžeme vyrobit přízdoby k svátkům a tradicím po celý kalendářní rok,
ale nejen k nim. Jen dětem je třeba zdůraznit, že dekorace ze slaného těsta jsou
pouze ozdoby a nejsou poživatelné.
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