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EDITORIAL
Milí čtenáři,
je tu letní Amos, který je ve znamení tvoření z přírodních materiálů, výtvarných her a legrácek, což k létu určitě patří. Hned
na začátku zavítáme do řezbářské dílny Magmé, kde to voní
dřevem a vzduchem létají hobliny. Třeba vás tvoření se dřevem
nadchne tak, že se přihlásíte do letního kurzu. Lodičkou ze
špuntů se přeneseme na módní přehlídku ledňáčkových modelek, upleteme krásný rám z papíru, upečeme ježka ze slaného
těsta, vyrobíme křídy na kreslení po chodníku, pokusíme se o recyklovaný banánový papír a mnoho dalšího. Zajímavá je i výroba šablony na leptání skla pomocí domácího řezacího plotru.
Máte se na co těšit. Stále pokračuje naše soutěž Lept skla, ve
které vítěz získá úžasnou cenu – fusingovou pec na spékání skla
v hodnotě 52 000 Kč. Tak hurá do práce a posílejte fotky svých
výrobků.Více o soutěži na straně 36. Pěkné léto, báječnou dovolenou a dětem prima prázdniny. Ahoj zase na podzim.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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Základ plavidla tvoří korkové špunty, které budou loďku
nadnášet. Slepíme je po třech
k sobě.
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Plachty vytvoříme z mechové
barevné gumy.Vystřihneme základní tvar a polepíme ozdobami z gumy nebo barevného
papíru.

Plachty napíchneme na špejli
se špičkou a zapíchneme ji do
korkové základny. Nahoru přilepíme červený praporek.

Zašroubujeme očko. Na očko
uvážeme provázek, který namotáme na klacík, aby nám
lodičky na vodě neuplavaly.
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