КРСТ ОД ПАЛИДРВАЦА
За прављење крста (Васкрс, Крстовдан, Божић) потребан је следећи материјал:
1. Две кутије шибица
2. Хамер папир или танки картон А5 формат
3. Лепак (дрвофикс или охо лепак)
4. Оловка, лењир и маказе
Ученици код куће треба да припреме шибице. Нагласити да НИКАКО НЕ
СМЕЈУ САМИ ДА ПАЛЕ ШИБИЦЕ, већ да то учине њихови родитељи. Шибице у
кутији све одједном запалити а после секунд-два одмах угасити тако да палидрвца
буду нагорела (сл. 1). Поскидати остатке сагорелог
фосфора (главица шибице).
На картону или хамер-папиру исцртати
лељиром крст а због лакшег рада, повући додатне
линије које пролазе кроз тачку пресецања кракова
крста тако да угао од 90° између кракова деле на
два једнака угла од по 45° (сл. 2).
сл. 1
Нанети лепак дуж једне од помоћних линија а
потом залепити палидрвце тако да му ненагорени крај
додирује саму тачку пресека кракова крста. Са сваке
стране палидрвцета нанети лепак. Залепити још по два
палидрвцета и са једне и са друге стране, али тако да
ненагорени крајеви палидрваца прате линију крака
крста (сл. 3). Овако ћемо добити први “зрак” у облику
ластиног
репа.
Овај
поступак поновити на
свим помоћним линијама
(сл. 4).
сл. 2
Исти поступак понављамо и на главним
краковима крста с тим што сада користимо укупно
седам а не пет палидрваца. Једно палидрвце које
лепимо на саму линију крака и још по три са сваке
стране тог палидрвцета (сл. 5).
сл. 3

сл. 4

сл. 5

Када полепимо палидрвца и добијемо кракове крста, на најдужем краку
залепити још један низ палидрваца да бисмо добили прави облик крста (сл. 6).
Када полепимо сва палидрвца, оставити
да се лепак добро осуши а потом маказама
исећи картон пратећи контуре крста. На
полеђину залепити парче жичице или кончића
у облику алке да бисмо крст могли окачити на
зид или украсити њиме бадњак. Такође, деца
могу обојити крст лазурним акварел бојама и
премазати га безбојиним лаком за нокте који ће
дати леп сјај палидрвцима и истаћи текстуру
дрвета.
Израда крста од палидрваца је погодна
за узраст деце од 9 и 10 година (3 и 4. разред) а
може се реализовати у току једног школског
часа уколико се претходно изврше све
припреме што обухвата и правилно исцртавање
крста са помоћним линијам на картону.
сл. 6
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