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Připravte si:
- Hroudu hlíny
- Šablonu slepice
- Kuchyňský váleček
- Příborový nůž
- Párátko
- Kuchyňskou
utěrku/ubrousek
- Pokusné vejce
- Dřevěnou podložku (vál)

VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ
DÍLNA - SLEPICE

Pozn. Nebojte, vše půjde
snadno umýt 
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Placku vyhlaďte prsty
tak, aby se vám líbila a
připravte si na ní
vystřiženou šablonu
slepičky. Pozor, šetříme
místem. Slepice má i
druhou polovinu a
křidélka 

Hroudu hlíny trošku
rozplácněte (nebojte se
pořádně praštit ) a
doválejte válečkem.
POZOR! Placka nesmí
být příliš tenká (cca 1
cm je tak akorát).
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Teď si vyrobíme šlikr,
což je vlastně takové
lepidlo. Do mále
mističky s troškou vody
(cca 1 – 2 polévkové
lžíce) rozmáčkneme
kuličku hlíny velkou asi
jako vlašský ořech.
Pěkně rozčvachtáme a
jdeme na sváču 
(nesvačíme hodinu)

Pomocí příborového
nože vykrojíme
jednotlivé díly. Při
vykrajování držíme nůž
kolmo k podložce.
No, a už to skoro bude
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Po příchodu ze sváči
vezmeme naše pokusné
vejce a položíme na
slepičku. Kolem vejce
naznačíme takovou jakoby
kapsičku (s dostatečnou
rezervou). Totéž
zopakujeme na druhé
půlce. POZOR! Půlky
budeme lepit k sobě, je
tedy nutné je mít
zrcadlově!
Kolem „kapsičky“ párátkem
naškrábeme povrch.
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Šlikrem, ze kterého už
máme pěkné blátíčko,
potřeme (štětcem,
prsem, čímkoliv) obě
poloviny slepičky.
Kapsičku NE . Na
šlikru nešetříme, musí
ho být pořádná vrstva.
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Kouskem papíru (určitě
zbyl nějaký z
vystřihování šablony)
přikryjeme kapsičku a
přilepíme obě poloviny
slepičky k sobě. Okraje
pořádně přitlačíme.
Pozor, říkáme
„pořádně“, ale slepice
to musí přežít 
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A teď trocha vědy 
jakýmkoliv vhodným
způsobem (ideálně
válením) se dopracujte
k žížale dlouhé 40 cm a
tlusté 1,5 cm. Přejeme
hodně zdaru ;)
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Prostředek šnečka
(podstavec)
naškrábeme párátkem
a spodek slepice taky.
Naplácáme šlikr a
slepičku posadíme na
podstavec. Lehce
přitlačíme. Prstem
otřeme přebytečný
šlikr z celé naší slepičky
i podstavce.

Žížalu po celé její délce
naškrábeme párátkem,
napatláme šlikrem a
stočíme do úhledného
šnečka. Konec
nezapomeneme trošku
víc přitlačit.
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Neslepenou část
slepičky rozevřeme a
vytvoříme tím otvor
pro vejce. Opatrnost je
na místě 

Starou známou
metodou „naškrábat a
naplácat“ přilepíme
slepičce křídla

A už to stačí jen
dodělat a bude to
hotový ;)
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Zapojíme fantazii,
vezmeme párátko a
slepičku si krásně
nazdobíme dle libosti.
Zobáček, křidýlka,
ocásek,… prostě, ať to
stojí za to 
Slepičku si
nezapomeňte
podepsat, popř. jinak
označit.
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A teď troška adrenalinu 
spodek vejce zabalíme do
připravené kuchyňské utěrky
či ubrousku a opatrně ho
vložíme do připravené
kapsičky. POZOR! Místo na
vejce musí být větší – hlína se
bude během usychání
smršťovat!!! Vejce vyndáme,
ubrousek zůstává na místě.
Opět POZOR! Vejce opravdu
musíte vyndat. Pokud by tam
zůstalo, už byste ho ven
nedostali a slepička by
popraskala.
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A protože zbylé hlíny by
byla škoda, vyrobíme si
pěkné hnízdečko. Podle
fotek to určitě každý
„zkušený slepičář“ hravě
zvládne 

Slepička je pro tuto chvíli
hotová a necháme jí
schnout. Kdyby se zdálo, že
se trošku kácí, něčím jí
podepřeme 
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Přemýšlíte k čemu je ten
divný bílý prášek, který jste
dostali společně s hlínou?
Tak teď je jeho čas. Až
bude slepička proschlá
(nejméně přes noc),
rozmícháme si prášek s 1 –
2 lžícemi vody a vzniklou
kašičkou slepičku
dozdobíme.
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A TAKHLE NĚJAK TO BUDE VYPADAT 
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CELÉ DÍLO NECHÁME USCHNOUT A
NEPORUŠENÉ  HO DONESEME DO DDM K
VÝPALU

