11. února 2016

Módní návrháři ve školní družině
Nastalo druhé pololetí a my jsme společně přemýšleli a rekapitulovali, které výrobky
nás za první pololetí nejvíce bavily. Jednoznačně zvítězilo šití všeho druhu! Naše přání tak
bylo jasné – dokoupit všechny potřebné věci, pomůcky a materiály na tento druh vyrábění.
Přibyly nám tak nové jehly, navlékáčky, bavlnky, nitě, fixy na textil, filcový i sysalový papír.
Obrovskou radost nám pak udělalo překvapení paní Vlasty Jurašové, která nám opětovně
darovala dva velké pytle plné pestrobarevných látek, krajek, kožešinek, vln a bavlnek,
knoflíků a dokonce i kravat a šatů, za což jí velice děkujeme!
Nic nám tak nestálo v cestě za výrobou vysněných látkových věcí všeho druhu. Jelikož
nejsme v šití žádní nováčci, umíme přinejmenším dva druhy stehů, s pomocí navlékáčku
zvládneme vpravit do jehly bavlnku, uzlíky pro většinu z nás také nejsou žádným problémem.
A kdo ještě není tak zběhlý, kamarád rád pomůže a vše potřebné nás naučí. Velmi dobře
víme, že je nejprve nutné si vše pořádně promyslet – o to více tehdy, když máme zcela
volnou ruku v tom, co vyrobit a jaké materiály použít. Zvesela jsem tak nadšeně zkoušeli
různé barevné kombinace, ozdoby, promýšleli tvary a míry. Samostatně jsme si pak připravili
střihy a s případnou malou dopomocí vše zkompletovali. Ale nemyslete si, zní to sice jako
snadná věc, ale pečlivé ušití si žádá čas – šitím jsme tak strávili několik příjemných
družinových odpolední.
Z výsledných výrobků nám oči přecházely! Nejenže se jednalo o různé typy věcí –
plyšáčky, polštářky, utěrky, kabelky, batohy, peněženky, pouzdra na karty na oběd, ale
zároveň každý z nich byl osobitý a dle našeho vlastního vkusu. Nemohlo se tak stát, že by se
nám výrobek nelíbil, naopak, hrdě jsme se s ním chlubili spolužákům, rodičům, zkrátka všem
příchozím.
Jelikož máme materiálu opravdu velké množství, takto příjemná odpoledne se mohou
opakovat dle naší chuti pravidelně a těšíme se, co úžasného ještě vytvoříme!
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