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Prílohy

Úvod
„Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži
a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil
a ja to budem cítiť a chápať. “
J. A. Komenský

Papier je jedným z materiálov, ktoré ľudia používajú už dlhé stáročia. Pre niekoho
nie je ničím zaujímavý a pre iného je inšpiráciou k tvorivosti. Je úplne obyčajný, všedný,
no aj napriek tomu mnohotvárny a dá sa z neho vytvoriť čokoľvek.
Korene nášho záujmu o prácu s papierom siahajú až do útleho detstva. Doteraz
máme v pamäti práce mamky, ktorá z papiera vytvárala a doteraz vytvára rôzne výtvory,
či už postavičky kašírovaním, papierovým pletením alebo skladaním papiera- origami a
kirigami. Tieto diela využíva vo výchovno-vzdelávacej činnosti pri práci s deťmi
v materskej škole, na výzdobu interiérov, ale aj pre potešenie blízkych. Technika skladania
papiera nás zaujala natoľko, že sme skladali doma najprv najskôr s pomocou mamky
a neskôr aj samostatne jednoduché útvary, potom zložitejšie modely, ktoré boli kladne
ohodnotené nielen rodinou, ale aj priateľmi. Intenzívnejšie sa spolu s ďalšími spolužiakmi
už druhý školský rok venujeme skladaniu papiera v záujmovom krúžku origami. Pod
vedením pani zástupkyne RNDr. Marty Mlynarčíkovej, ktorej sa chcem touto cestou
poďakovať za odbornú pomoc, z našich rúk vychádzajú práce, ktoré potešia všetkých.
Každou pochvalou rastie naša chuť pracovať ďalej a vyrábať nové diela pre radosť.
Práca je okrem úvodu a záverečných častí rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá je
venovaná teoretickým východiskám práce. Stručne v nej vysvetľujeme pojem origami,
popisujeme jeho históriu, druhy a smery, zaoberáme sa základnými pravidlami origami,
venujeme sa jazyku a symbolom používaných v diagramoch. Okrajovo sa venujeme aj
iným technikám práce s papierom. V druhej kapitole sú sformulované ciele práce a v tretej
je popísaná metodika. Štvrtá kapitola tvorí jadro praktickej časti práce. V nej
dokumentujeme činnosť záujmového krúžku origami na našej škole, navrhujeme plán jeho
činnosti na nový školský rok a hlavne vytvárame metodické materiály pre prácu krúžku.
Konkrétne obrázky, fotografie, tabuľky a metodické materiály sú v prílohách práce.
3

1 Teoretické východiská
1.1 Čo je origami
Origami je názov pre umenie skladania papiera. Tento výraz sa skladá zo slov oruskladať a kami - papier. Doslovne znamená preložený papier alebo skladanie papiera.
„Spočiatku bolo origami predovšetkým peknou kratochvíľou na japonskom cisárskom
dvore. Ako plynuli storočia, stalo sa známym aj mimo cisárskeho dvora, až sa zmenilo na
ľudové umenie. V japonskom každodennom živote je dnes umenie papierových skladačiek
rovnako živé a obľúbené u detí, rodičov i starých rodičov, ako bolo živé a obľúbené pred
mnohými stáročiami. No ani mimo Japonska už nie je neznámym pojmom; toto umenie
očarúva čoraz viac ľudí – detí aj dospelých. “ (Aytüre-Scheeleová, 2004, str. 5)
Pri origami sa používa iba niekoľko málo jednoduchých spôsobov prehýbania
papiera a ich vzájomným kombinovaním sa dajú vytvoriť veľmi zložité telesá. Pre väčšinu
skladačiek je východiskom list papiera v tvare štvorca, tradične z jednej strany biely,
z druhej sfarbený alebo so vzorom. Tvaruje sa skladaním a prehýbaním, zostáva však
v jednom kuse, nestrihá sa.

Niektorí umelci experimentovali aj s inými netradičnými

materiálmi, napr. lepenka, rôzne druhy látok, dokonca aj plech a drôtené pletivo. Občas sa
pri skladaní aj strihalo- kirigami alebo sa používal aj papier v tvare obdĺžnika a kruhu.
Origami je známe po celom svete. V Amerike a vo Veľkej Británii používajú pôvodný
názov a predpokladajú, že pochádza z Japonska. V Španielsku majú pre toto umenie výraz
papieroflexia a domnievajú sa že vzniklo v Európe. Založili tu aj školu pod vedením
filozofa Miguela Umanumo a vyvinuli nové metódy skladania postáv.

1.2 História origami
V súčasnosti nevieme presne určiť kedy a kde bola táto technika vynájdená.
Predpokladá sa, že sa vyvinula z obradného skladania papiera, akým bolo napríklad tzv.
„noši“- skladané obaly na obradné a kvetinové dary. Najstaršie zápisy pochádzajú z 9.
storočia. Pre zábavu sa rozšírilo až niekedy v 17. storočí. Postupy skladania najstarších
origami sa kedysi predávali od rodičov k deťom ústnym podaním. Zmienky o nich sa
objavujú aj v rôznych literárnych dielach v 18. a 19. storočí. Z toho vyplýva, že Japonci už
vtedy poznali asi sedemdesiat druhov skladačiek. Boli to rôzne zvieratká, rozprávkové
bytosti, ale aj ozdoby do chrámov. Začala sa formovať základná zásada japonských
origami- nie verne kopírovať tvar skutočného predmetu, ale len jednoducho symbolizovať.
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Dôraz sa kladie hlavne na jednoduchosť a estetickú vyváženosť výsledného modelu.
Najväčší rozkvet dosiahlo origami v Japonsku na konci 19. storočia a túto obľúbenosť
nestratilo ani

v súčasnosti. V encyklopédií japonskej kultúry z roku 1845 je zahrnutá

rozsiahla zbierka tradičných japonských postáv. Techniky skladania sú zahrnuté dokonca
aj v učebných osnovách výtvarnej výchovy na základných školách.
Azda najznámejšia origami skladačka je vták - žeriav (Obr.1). V Japonsku sa tento
vták nazýva orizuru a symbolizuje nádej. Stará legenda hovorí, že kto poskladá tisíc
papierových žeriavov, splní sa mu jeho túžba. Papierový žeriav sa stal vďaka starej legende
a japonského dievčatka Sadako Sasiki symbolom mieru. Sadako bola ako dvojročná pri
zhodení bomby na Hirošimu vystavená radiácii, no prežila. V dvanástich rokoch sa jej
prejavili dôsledky ožiarenia – leukémia. Rozhodla sa poskladať tisíc žeriavov, aby sa jej
splnilo najväčšie želanie, chcela ešte žiť. Aj napriek tomu nad chorobou nezvíťazila.
Nezlomná nádej a úsilie Sadako inšpirovali jej spolužiakov, ktorí zorganizovali zbierku a
nechali postaviť pamätník všetkým detským obetiam útoku.
Origami nemusíme využiť len jeho estetickou formou tak, že si budeme skladačkami
zdobiť domy, ale má široké využitie aj v technike, zdravotníctve, alebo v školstve. Takisto
sa ľudia neustále snažia prekonávať rôzne svetové rekordy v skladaní Origami - napr. v
roku 1977 poskladali žeriav s rozmermi 3,5 x 3,5 m, v roku 1995 žeriav s rozmermi 33 x
33 m, v roku. 2004 žeriav s rozmermi 0,1 x 0,1 mm, v roku 2004 poskladali najdlhšiu
kobru s dĺžkou 45,49 m, v roku 2004 poskladali najväčšieho koňa s rozmermi 2 x 2,5 m.

1.3 Druhy a smery origami
V súčasnosti existujú dva druhy origami: tradičné a moderné. Tradičné origami sa
skladá vždy z jedného kusa papiera, bez použitia nožníc, lepidla a bez zdobenia. Postup
skladania býva presne popísaný, takže výsledky by sa nemali veľmi líšiť, nech to skladá
ktokoľvek. Moderné origami dáva priestor pre fantáziu skladajúceho, autori príručiek
zdôrazňujú, že sa máme riadiť srdcom. Zatiaľ čo súbor tradičných origami je uzavretý,
každý rok sa objavujú stovky nových moderných modelov. Postup býva netradičný. Okrem
strihania a vzájomného lepenia jednotlivých dielov sa zvieratám dolepujú oči, uši, chvost
a časti tela nie len z papiera, ale aj z plsti alebo z priadze.
U tradičného origami nie je známy jeho autor, moderným origami sa zaoberajú aj
významní výtvarní umelci. Vzniká tak zložitý umelecký produkt, ktorý sa ukazuje na
výstavách a pokladá sa za samostatné autorské dielo spomedzi plastiky a obrazu. Akira
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Yoshizawa sa považuje za zakladateľa moderného kreatívneho origami. Začiatkom
tridsiatych rokov minulého storočia vytvoril tisíce modelov rôznych objektov. Spolu
s Američanom Samom Randlettom vytvorili symboliku, dnes bežné používanú
v diagramoch.
Modulárne origami je technika origami, pri ktorej sa celá figúrka skladá z mnohých
rovnakých častí, tzv. modulov. Ak ide o priestorové modely, hovoríme o 3D modulárnom
origami. List papiera sa nastrihá na určitý počet kúskov, z ktorých sa každý skladá podľa
špeciálnej schémy. Tieto moduly sa spájajú tak, že sa do seba rôzne vkladajú, pričom sa
môžu niekedy aj lepiť. Aby ste vyskúšali svoju silu v umení origami, postačí vám obyčajný
kancelársky papier, pravítko a trocha nadšenia.

Pohyblivé origami vytvára modely,

s ktorými sa dá pohybovať. Najznámejší príklad je skákajúca žabka alebo nebo-peklo.
Mokré origami používa navlhčený papier, čo umožňuje lepšie ohýbanie a manipuláciu
s ním. Geometrické, abstraktné origami tvoria zložité mnohosteny, pyramídy, gule a iné
geometrické telesá z mnohokrát sa opakujúcej jednej skladačky, ktorej časti na seba
nadväzujú a dômyselne do seba zapadajú. (http://www.fodor.sk/spectrum/origami.htm)
Východný - klasický smer skladania vychádza z japonskej starej školy, zobrazuje
kvety, zvieratá, predmety, a je pomerne jednoduchý. Skladačky majú iba približný tvar a
svoj skutočný vzor iba napodobňujú. Smer západného - realistického origami
predstavuje presnú kópiu skutočného vzoru so všetkými detailmi. Návody na tieto
skladačky sú niekedy vytvárané pomocou počítača a ich zloženie zvládne len skúsený
origamista s obrovskou trpezlivosťou. Skladanie totiž môže trvať i niekoľko hodín.

1.4 Abeceda origami
Diagram origami (Obr. 1, Obr. 2) je sled zväčša očíslovaných obrázkov, ktoré
odrážajú fázy skladania. Každý obrázok je doplnený symbolmi, ktoré umožňujú pochopiť,
ako presne zložiť kus papiera v určitej fáze. Prehľady používaných symbolov s ich
vysvetlením v anglickom jazyku sa dajú nájsť na mnohých webových stránkach
venovaných origami. Dva z nich sme vybrali do prílohy (Tab. 1). Niektoré základné
symboly sú popísané aj na českých webových stránkach, ale nenašli sme prehľad
používaných skratiek so slovenským popisom. Zostavili sme preto vlastnú tabuľku so
slovenským popisom základných symbolov (Tab. 2). Je vhodné naučiť sa aspoň tieto
základné symboly. Nejedná sa síce o ucelený prehľad a tiež sa môžete stretnúť aj s iným
značením, ale vo väčšine prípadov to pomôže zorientovať sa. Pri čítaní diagramov je nutné
6

ísť pomaly krok po kroku tak, aby nedošlo k nejakej chybe, lebo výsledná skladačka by
nemala požadovaný tvar. Faktom však je, že ak ste už ostrieľaný origamista, nemusíte sa
presne držať diagramov – môžete skúsiť nájsť lepší a rýchlejší spôsob skladania.
Okrem priamej názornej formy návodu spojenej so slovným komentárom bol
diagram donedávna jediným spôsobom ako sa dali zaznamenať a šíriť postupy skladania
origami. Dnes popri nich na mnohých webových stránkach nájdeme aj animované návody
(napr. http://en.origami-club.com/use/index.html) a video návody priamo na webovej
stránke www.youtube.com alebo videa a odkazy na nich vložené na špeciálnych stránkach
venovaných origami. Názorné sú aj statické návody nepoužívajúce diagram, ktoré
obsahujú len sériu obrázkov (Obr. 3), na ktorých sú po krokoch zachytené všetky fázy
skladania origami (napr. http://home.tiscali.cz/zabka/index.html).
Papier, z ktorého skladáme origami je veľmi dôležitý. Najdostupnejší, a preto aj
najviac využívaný, je kancelársky papier. Je jemný, pevný a dobre sa ohýba. Využiť
môžeme aj ozdobný baliaci papier, ktorý je ešte jemnejší a viac farebný. Najlacnejším
variantom je využiť starý novinový papier alebo reklamné letáky, ktorých je všade
dostatok. Dostupným riešením sú aj farebné papiere formátu A4 a poznámkové farebné
štvorcové bloky lepené i nelepené, ktoré sa dajú kúpiť aj v bežných papiernictvách. Na
niektoré modely sa nám osvedčil aj pevnejší papier zo starých nástenných kalendárov. Pre
origami nadšencov je k dispozícií originál japonský origami papier, ktorý je tenký,
farebný, v rozmere 15 x 15 cm a hovorí sa o ňom, že je na skladanie najvhodnejší.
V našom regióne sme nenašli predajňu, v ktorej sa dá kúpiť origami papier, dá sa ale
získať cez internetové obchody (napr. http://www.japanplaza.sk/japan/eshop/6-1-Origamia-kaligrafia/17-2-Origami , http://obchod.origamido.cz/ )
Základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri skladaní origami, môžeme
zhrnúť do troch bodov:
•

vyberieme si vhodný papier na skladanie konkrétneho modelu (tvar, veľkosť, kvalita)

•

pracujeme vždy na rovnej pevnej podložke

•

všetky sklady robíme pozorne a čo najpresnejšie, vytvárame ostré hrany (dosiahneme

to prejdením nechtom alebo vhodným pomocným nástrojom)
V literatúre sme našli podrobnejšie pravidlá sformulované ako „Desať prikázaní origami:
1. Najskôr si treba vybrať vhodný papier a vystrihnúť takú veľkosť a tvar, aké sú potrebné
na zvolenú skladačku.
2. Vždy dbajme na to, aby sme pracovali poriadne a dôkladne.
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3. Všetky sklady a záhyby treba robiť presne. Preto sa najlepšie pracuje na pevnom
a hladkom podklade.
4. Sklady a záhyby budú zreteľnejšie, keď po nich prejdeme nechtom palca. Všetky
ďalšie úkony sa potom robia ľahšie.
5. Čím poriadnejšie sú zložené sklady, tým krajšie bude hotové dielo.
6. Každý bod pracovného postupu treba vykonať starostlivo a v určenom poradí.
7. Ani jeden úkon netreba zanedbať, preto všetko musíme robiť s prihliadnutím na
predchádzajúci a nasledujúci krok.
8. Presne dodržiavajme všetky pokyny, napr. ktorým smerom treba prehnúť roh papiera,
ako zložiť určitý tvar, ako ho znova otvoriť atď.
9. Ten, kto ešte nemá nijaké skúsenosti s origami, mal by začať od základných tvarov. Je
potom zábavné pozorovať, ako sa z toho istého základného tvaru môžu vyvinúť
najrozličnejšie figúrky.
10. Kto presne dodržiava všetky pokyny a upozornenia a skladá presne a starostlivo, zažije
veľa radosti z výsledkov svojej práce. “ (Aytüre-Scheeleová, 2005, str.7)
Presnosť je veľmi dôležitá aj pri príprave základných štvorcov, obdĺžnikov, či iných
základných tvarov. I malá chyba v ich rozmeroch sa potom pri skladaní násobí a skladačku
potom nejde úspešne dokončiť. Najčastejšie chyby vyskytujúce sa pri skladaní origami sú:
zlá pracovná plocha, nesprávne natočenie skladačky, slabé pritláčanie ohnutých častí
skladačky, nepresné preloženia, nesprávne prečítaný postup skladania, rýchle skladanie bez
rozmýšľania. Začínajúcim origamistom sa odporúča začať od jednoduchších skladačiek,
pokiaľ si neosvoja základy skladania, ale netreba sa báť byť kreatívny a môžete si vytvoriť
nové, vlastné skladačky.

1.5 Iné techniky práce s papierom
Japonské kirigami znamená v preklade vystrihovanie z papiera. Aj keď to vyzerá
jednoducho, výsledky tejto techniky sú očarujúce: jednoduchým strihaním a skladaním
papiera vzniknú nádherné filigránove diela. Motívy a ornamenty zhotovené technikou
kirigami sa vyznačujú nevyčerpateľným bohatstvom tvarov a majú široké použitie. K práci
budete potrebovať minimum materiálu a pomôcok.
„Kašírovanie je tvarovanie z novinovej hmoty. Potrebujeme staré noviny, škrobové,
alebo tapetové lepidlo, kartón, prípadne aj hlinu. Lepidlo rozriedime

troškou vody,

spravíme takú polotuhú zmes. Noviny natrháme na drobunké kúsočky a namočíme do
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zmesi. Ak si chceme spraviť prívesok, tak na vystrihnutý tvar z kartónu tieto lepidlové
kúsočky novín naliepame vo viacerých vrstvách. Po úplnom zaschnutí, čo trvá najmenej
jeden deň namaľujeme

podkladovou farbou a môžeme si namaľovať aj nejaký vzor.

Nakoniec prelakujeme. Ak si chceme vytvoriť nejakú figúrku, tak si lepidlové noviny
naliepame na plastelínu / hlavička a telíčko / a po úplnom zaschnutí plastelínu vyberieme
a zostane nám forma. Namaľujeme a prelakujeme . Ak máme hlinu, môžeme lepiť aj na
ňu, napríklad si vymodelujeme masku a na ňu naliepame lepidlové noviny a po úplnom
zaschnutí hlinenú masku vyberieme
namaľujeme

a máme

masku krásne tuhú, papierovú. Tú

a prelakujeme. Ale vždy treba použiť dostatok vrstiev, aby sa

hotový

výrobok nepreliačil a bol pevný. Je to veľmi veselá zábavka, hlavne pre deti, pretože po
skončení sú špinavé a celé polepené, ale výsledok stojí za to, hlavne keď si svoje výtvory
ešte podľa fantázie vymaľujú. “ (Imrichová, A., 2004, str.92)
Papierové pletenie (paplet) je pletenie z odpadového materiálu ako napríklad
noviny a reklamné časopisy. Letáky sa nastrihajú na pruhy, ktoré sa postupne namotávajú
na špajdľu. Začiatok a koniec roliek zalepíme. Z týchto roliek pletieme rôzne výrobky
podľa fantázie .

9

2 Ciele práce
Cieľom našej práce je priblížiť origami širšej verejnosti a inšpirovať mladých ľudí
k zaujímavej činnosti, či už formou individuálneho skladania origami alebo aktívnou
prácou v záujmovom útvare v škole, centre voľného času alebo inej organizácii. Sme
presvedčení, že popri športe je aj záujmová aktivita tohto druhu, pre mladých ľudí
sediacich dlhé hodiny v škole i doma pri počítači, vhodnou zábavou a relaxom. Origami
totiž okrem toho, že peknými výtvormi potešíme seba, rodinu a priateľov, pomáha
-

zlepšiť zručnosť, trpezlivosť, vizuálnu a jemnú motorickú činnosť

-

rozvíjať kreativitu a estetické cítenie

-

upevniť základné znalosti z matematiky a geometrie

-

rozvíjať technické a logické myslenie

-

predstaviť umenie ako elegantný a finančne nenáročný spôsob vzdelávania
a zábavy
Konkrétnym cieľom praktickej časti práce je zdokumentovať činnosť záujmového

krúžku origami na našej škole a vytvoriť metodické materiály, ktoré skvalitnia činnosť
krúžku v budúcnosti. Ide najmä o návody na skladanie obsahujúce diagramy, fotografie,
odkazy na videá (forma pracovných listov v tlačenej podobe, forma prezentácie
v elektronickej podobe), zoznam vhodných webových stránok s popisom ich obsahu a
návrh plánu činnosti pre záujmový krúžok na jeden školský rok.
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3 Materiál a metodika
Hlavným východiskom pre našu prácu boli vlastné praktické skúsenosti zo skladania
origami. Tak ako sme si tieto postupne zdokonaľovali, objavovali sme mnoho praktických
návodov v literatúre ale najmä na internete. Naučili sme sa čítať diagramy origami, potom
sme začali študovať aj teóriu origami, jeho históriu, vývoj, rôzne druhy a smery. Tieto
poznatky sme stručne zhrnuli v teoretickej časti práce.
Keďže už druhý školský rok navštevujeme krúžok origami na našej škole, máme
nielen dostatok zážitkov ale aj členmi krúžku reálne zhotovených skladačiek. To sme
využili v kapitole venovanej činnosti spomínaného krúžku.
Väčšina materiálov k origami je v angličtine, japončine, nemčine, niekoľko sme ich
našli v češtine a len veľmi málo v slovenčine. Na každý krúžok vedúca krúžku ale často aj
jeho členovia priniesli návod na novú skladačku. Podľa niektorých návodov sme hneď na
krúžku poskladali zaujímavé výtvory, niektorým návodom sme celkom nerozumeli a dielo
sa nepodarilo, niektoré padli do zabudnutia. Často sa stalo, že niekto objavil zaujímavý
návod ale nezaznamenal si jeho zdroj a tak sme ho nanovo dlho hľadali na internete.
Postupne nás to primälo k tomu, že sme si každý zdroj zaznamenávali a fotografovali
vlastné diela. Najtvorivejší členovia krúžku využili aj svoju fantáziu na obmenu návodu
alebo vymysleli niečo celkom nové. V praktickej časti našej práce sme tieto materiály
utriedili, zosumarizovali, pridali veľa nových a spracovali ich formou niekoľkých
pracovných listov, zoznamu odkazov na webové stránky s popisom ich obsahu
a fotogalérie vlastných diel.
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4 Výsledky a diskusia
4.1 Krúžok origami na našej škole
Záujmový krúžok origami vznikol na našej škole v školskom roku 2010/2011
a navštevovalo ho 21 žiakov. Schádzali sme sa pravidelne každý utorok popoludní na dve
hodiny. V školskom roku 2011/2012 je v krúžku prihlásených 13 žiakov a jeho
dvojhodinové stretnutia sú tento krát vo štvrtok popoludní. Členovia krúžku ho vnímajú
ako príjemné relaxovanie po namáhavých vyučovacích hodinách. Učíme sa na ňom
vyrábať ozdoby k Vianociam, Veľkej noci ale aj kvetiny, rôzne druhy zvierat a dekorácie
do interiérov. Niekoľko fotografií z práce krúžku i fotografie dokumentujúce výsledky
nášho

snaženia

sú

zverejnené

aj

na

školskej

webovej

stránke

(http://gympohkk.edupage.org/) v module Krúžky.
Na prvých stretnutiach krúžku sme sa oboznámili so základnými technikami
skladania origami. Na našich stretnutiach

sme vytvárali rôzne zvieratká, figúrky,

pohyblivé skladačky ale aj modely pravidelných telies. Námety a inšpirácie sme čerpali
z knižných publikácií aj z webových stránok. Oboznamovali sme sa so základnými tvarmi,
z ktorých sme postupne vytvárali nové útvary.
Protizáhyb je najčastejší spôsob skladania. Spočiatku s ním bývajú ťažkosti.
Východiskom je štvorec papiera. Pri tomto prstovom cvičení sme na prvom krúžku
poskladali jednoduchú kačičku, naučili sa základný tvar I a z neho po niekoľkých
prehnutiach vznikla labuť. Už na prvom stretnutí krúžku sme vytvorili aj jednoduchú
kocku (Obr.3, Obr. 4). V októbri sme zo základného tvaru II na spôsob známej vrtuľky
poskladali kocku s kvetinovým vzorom (Obr.5 ). Tento model origami bol prvý, pri ktorom
sa jednotlivé časti spájali lepidlom. Aj keď Vianoce boli ešte ďaleko, my sme už v októbri
mali vianočnú náladu pri skladaní krásnych hviezdičiek (Obr.6, Obr. 7). Najusilovnejší
origamisti ich skladali na krúžku i doma aj v novembri a decembri. Hviezdičiek sme totiž
potrebovali urobiť veľa, pretože sme sa nimi rozhodli potešiť pred Vianocami všetkých
zamestnancov školy. Vianočné pozdravy a darčeky môžeme ozdobiť aj jednoduchšími
hviezdičkami (Obr. 8). Popri hviezdičkách sme skladali aj zložitejšie kocky zo 6 modulov
a pravidelné dvanásťsteny z 30 modulov (Obr. 9). Veselou prípravou na fašiangovú zábavu
či karneval sú vlastnoručne vyrobené klobúky a masky podľa tvaru III. Ešte do Vianoc sme
zo základného tvaru IV stihli vyrobiť rámiky, do ktorých sme vložili novoročné PF (Obr.
10). Na tradičnej predvianočnej školskej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti sme
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zamestnancom školy v mene všetkých žiakov rozdali vianočný origamistický pozdrav
(Obr.11).
V januári sme zo základného tvaru V skladali balóny na narodeninovú oslavu, ale
oveľa viac všetkých členov krúžku očarila 3D modulárna labuť, ktorú sme poskladali
samostatne doma na základe návodu z televíznej relácie „Postav dom, zasaď strom“
(http://www.stv.sk/online/archiv/postav-dom-zasad-strom?id=36102&scroll=74).
Základom na výrobu jedného modulu je papier obdĺžnikového tvaru. Množstvo a veľkosť
obdĺžnikov závisí od toho, aký veľký chceme výsledný výrobok. V návode v televízii
odporúčali z papiera formátu A4 získať 32 malých obdĺžnikov. Tvorba labutí nás natoľko
zaujala, že do skladania sa pustili aj ostatní členovia krúžku. Tento vznešený vták veľkých
rozmerov – jeden modul bol poskladaný z papiera formátu A4 - vítal vo februári
návštevníkov školského projektového dňa venovaného environmentálnym témam (Obr.
12). Neskôr sme sa naopak pustili aj do skladania menších labutí – z papiera formátu A4
sme poskladali až 64 modulov. (Obr. 13). Do práce sme zaradili aj diagram na skladanie
labute (Obr. 14). Labuť bola podnetom na hľadanie ďalších video návodov na internete a
tak sme rýchlo zistili, že z týchto základných modulov možno vyskladať aj viac druhov
modelov. Uvažovali sme ako by sme túto techniku skladania využili nielen na zvieratá, ale
aj inak, a tak sme sa pokúsili poskladať hrnček a veľkonočné vajíčko. Doteraz kraslicu
využívame na veľkonočnú dekoráciu v našej triede (Obr. 15). Nové

modely

3D

modulárnych origami sa objavovali na krúžku až do konca školského roku.
Jarné mesiace sme venovali aj skladaniu kvetov a vázičiek (Obr. 16). Pri skladaní
kvetov sme vychádzali zo základného tvaru VI. Zvieraciu ríšu sme pokladali zo
základného tvaru VII. Čoraz viac sme ale skladali už samostatne doma aj na krúžku
zložitejšie origami podľa video návodov z internetu - napr. výrobok so zaoblenými tvarmi
, ktorý sme skladali zo šiestich farebných a šiestich bielych papierov štvorcového tvaru
(Obr. 17). Potrebovali sme k tomu aj hrnček alebo pohár na preloženie okrúhleho tvaru. Na
jednu stenu tohto modelu bol použitý farebný štvorec navrch a biely na spodnú časť. Asi
najnáročnejšou skladačkou v prvom roku činnosti krúžku bol tzv. ohňostroj (Obr. 18),
ktorý sa skladal z dvanástich pestrofarebných štvorcov. Skladanie jednotlivých častí
nebolo až také komplikované, no pospájať ich do uzatvoreného kruhu bolo náročné na
presnosť aj trpezlivosť. Priznávame, že tento výrobok bol pre viacerých členov krúžku nad
ich sily a ich snaženie neprinieslo požadovaný výsledný efekt. O to väčšiu radosť mali tí,
ktorým sa dielo podarilo, pretože táto skladačka sa dá rôzne preklápať a objavujú sa tak jej
nové zaujímavé tvary.
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Činnosť nášho krúžku bola celý školský rok pestrá a bohatá na vytváranie rôznych
kreatívnych modelov, ktoré oživujú našu triedu, školu, ale aj naše súkromie
v domácnostiach. Pri práci v našom krúžku bola vždy dobrá atmosféra a nechýbali ani
humorné situácie, pretože nie vždy sa podarí presne zahnúť, preložiť a vyskladať papier
a výsledný efekt je úplne iný, ako by sme chceli. Ale aj tieto skúseností patria k našej
činnosti. Už po niekoľkých prvých stretnutiach krúžku sme svoje práce prezentovali na
nástenke, na ktorej aj písmená v nadpise boli technikou origami poskladané z papiera.
V závere školského roka sme najkrajšie diela vystavili vo veľkej vitríne na chodbe školy
(Obr. 19) a dúfame, že upútajú aj iných žiakov a pridajú sa k nám.
V školskom roku 2010/2011 sme na krúžku najprv celý september a október dlho
skladali japonské kvetinové gule – kusadama. Kusudama sa prvýkrát objavuje v Japonsku
už v 11. storočí. Pôvodne sa tieto gule vyrábali zo sušených liečivých bylín. Vždy mala
guľovitý tvar pripomínajúci zemeguľu. S rozšírením skladačiek origami sa začína
kusudama vyrábať z papiera. Dodnes je kusudama považovaná za dôležitý element
výzdoby všetkých významných udalostí v živote. Je aj neoddeliteľnou súčasťou výzdoby v
japonských nemocniciach. Kusudama má prinášať majiteľovi šťastie, pomôcť zaháňať
zlých duchov a upravovať okolitú energiu v miestnosti. Určite je aj krásnou dekoráciou do
bytu. Môže byť zavesená na okne alebo aj z lustra uprostred miestnosti. Teraz sú už aj naše
byty ozdobené krásnymi kvetinovými guľami (Obr. 20). V novembri a decembri sme
usilovne vyrábali ďalší model vianočných hviezdičiek, ktorý je vytvorený zo šiestich
farebných papierov štvorcového tvaru. Môžu sa skladať z papierov rovnakej farby alebo
použiť po dva kusy papiera v troch farbách. Okrem toho, že týmito hviezdičkami sme pred
Vianocami potešili svojich príbuzných a priateľov, vyrobili sme ich toľko (Obr. 21), že
jednu hviezdičku sme s prianím príjemných Vianoc dali každému učiteľovi školy.
Výberom ďalších našich vydarených origami skladačiek (Obr. 22 – 25) ako aj výberom
výrobkov z papierového pletenia (Obr. 26 – 28), ktorému sme sa venovali na niekoľkých
krúžkoch ale najmä samostatne doma, končíme prehliadku našej tvorivej činnosti. Zábery
z činnosti krúžku (Obr. 29) dokresľujú popis práce krúžku.

4.2 Metodické materiály pre prácu krúžku origami
V priebehu činnosti nášho krúžku origami sme najprv pracovali tak, že nám vedúca
krúžku názorne predvádzala postup skladania papiera, prípadne ho doplnila ukážkami
obrázkov z literatúry. Takýto postup bol na začiatočné stretnutia krúžku vhodný ale
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náročný pre vedúcu aj členov krúžku, pretože sme pochopiteľne nedokázali všetci skladať
rovnakým tempom a tak musela vedúca krúžku mnohokrát opakovať a individuálne
ukazovať postup jednotlivým žiakom. Keď niekto nestihol na krúžku dokončiť svoje dielo,
zvyčajne si postup jeho skladania nezapamätal a preto si ho doma nemohol dokončiť.
Rovnaký problém mali žiaci, ktorí chýbali na niektorom stretnutí krúžku a chceli si vyrobiť
dodatočne niektorú skladačku. Postupne sa preto začali na krúžku objavovať rozmnožené
návody z literatúry alebo stiahnuté z internetu a asi po polroku krúžkovej činnosti nastal
výrazný posun v tom, že sme začali pri skladaní zložitejších origami používať video
návody z internetu. Tým sa úplne odstránil problém s domácim dokončovaním skladačiek
a často sa stávalo, že nielen vedúca krúžku ale aj jeho členovia objavovali ďalšie
zaujímavé videá s návodmi na krásne origami, podľa ktorých sme sa potom na krúžku
naučili poskladať čoraz zložitejšie a krajšie výrobky.
Odkazy na webové stránky s videami, obrázkami a návodmi na rôzne origami sme si
začali zaznamenávať a tak sme získali základné zdroje na vytvorenie metodických
materiálov, ktoré predkladáme v tejto práci. Tieto materiály sme utriedili, doplnili
množstvom ďalších a spracovali ich tak, aby boli vhodné na skvalitnenie práce
v záujmovom krúžku origami ale aj pre individuálnych záujemcov.
Pokúsili sme sa vypracovať návrh plánu práce krúžku pre budúci školský rok
(Tab.2), čo nebolo jednoduché, pretože predpokladáme, že sa do neho prihlásia úplní
začiatočníci ale aj skúsenejší origamisti, ktorí v ňom pracovali už dva roky. Na niektoré
origami sme vytvorili komplexné návody vo forme pracovných listov (Príloha C).
V týchto návodoch sú na začiatku obrázky hotových skladačiek z webových stránok
a fotografie našich výrobkov. Potom nasleduje obrázkový návod na skladanie doplnený
niekedy aj slovným popisom postupu skladania. Ďalšou časťou je zvyčajne diagram
zobrazujúci postup skladania a v závere pracovného listu uvádzame hypertextové odkazy
na webové stránky s video návodmi na skladanie. Pri zostavovaní dvoch návodov sme
využili články vedúcej krúžku (Mlynarčíková, M., 2004, Mlynarčíková M., 2005 ). Po
formálnej stránke sme pracovné listy upravovali tak, aby sa dali vytlačiť obojstranne na
jeden alebo dva listy bežného papiera formátu A4. Bolo by vhodné vytlačiť tieto pracovné
listy farebne, ale aj čiernobiele výtlačky sa dajú pri práci krúžku použiť. Výhoda tlačenej
podoby pracovného listu je v tom, že ju môže mať pred sebou každý žiak a postupovať pri
skladaní vlastným tempom. Vedúci krúžku už bude len usmerňovať prácu žiakov
a pomáhať im pri skladaní. Pracovný list sa môže premietať aj cez dataprojektor – tým
získame krajšiu a určite farebnú podobu obrázkov, ale stratíme možnosť postupu vlastným
15

tempom. Premietanie je ale nevyhnutné ak chceme využiť video návody – tie sa dajú na
potrebnom mieste zastaviť, počkať kým väčšina žiakov poskladá origami do tohto štádia
a potom opäť pustiť ďalšiu časť videa. Ak to technické a finančné podmienky na škole
umožňujú, je ideálne vytlačiť každému žiakovi pracovný list a súčasne ho na krúžku
premietať.
Pri surfovaní na internete v priebehu dvoch školských rokov ako aj teraz pri hľadaní
materiálov k tejto práci, sme našli veľa webových stránok venovaných origami, s mnohými
návodmi na rôzne skladačky ale najmä obrovské množstvo veľmi zaujímavých video
návodov. Výber odkazov na webové stránky s popisom ich obsahu (Príloha D), môže
určite pomôcť naplniť činnosť záujmového krúžku na veľa rokov.
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5 Záver
Pri písaní tejto práce podobne ako pri iných intelektuálne vyčerpávajúcich
činnostiach v škole sme si uvedomovali, aké je dôležité po náročnej práci aj relaxovať.
Často sa nám stalo, že aj zostavovanie tejto práce sme prerušovali aktívnym oddychom pri
skladaní nových modelov. Pri praktickom skladaní papiera si oči oddýchli od žiarenia
monitoru počítača, prsty vykonávali iné pohyby, myseľ sa uvoľnila.
Sme presvedčení, že origami je veľmi vhodný spôsob trávenia voľného času pre
všetky vekové kategórie, hodí sa do materskej školy i klubu dôchodcov. Aj keď malé deti
v materských školách pracujú len s najjednoduchšími prekladmi papiera, rozvíja sa ich
jemná motorika, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalší grafomotorický vývin. Skladanie
zvieratiek, dopravných prostriedkov, rozprávkových bytostí a iných jednoduchých
skladačiek oživí priebeh edukačných aktivít. Ak si pritom dieťa osvojí správne základy
skladania papiera, môže sa v budúcnosti naďalej venovať tejto peknej záľube. Na
základnej škole môže origami pomáhať rozvíjať aj základné geometrické poznatky – napr.
delenie úsečky a uhla, vlastnosti rovinných aj priestorových útvarov. Stredoškoláci môžu
technikou origami vyrobiť modely rôznych mnohostenov a skúmať pritom ich vlastnosti,
čo iste prispeje k lepšej priestorovej predstavivosti. Pre všetky vekové kategórie je origami
aktívnym relaxom, pri ktorom sa rozvíja tvorivosť, fantázia, trpezlivosť, zručnosť. Je to
príjemná zábava, ktorej produktom sú finančne nenáročné výrobky, ktoré potešia tvorcov
a sú originálnymi darčekmi pri rôznych príležitostiach.
Podľa výsledkov malej ankety, na ktorú nám osobne alebo na sociálnej sieti
odpovedalo 30 respondentov, origami nie je neznámym pojmom. S konkrétnymi dielami sa
stretlo 25 opýtaných, piati z nich dokonca aj skladali najjednoduchšie skladačky. Ostatní
mali možnosť vidieť tieto produkty len na internete alebo v médiách. Všetkým opýtaným
sa origami páči. Viacerí opýtaní sa zhodli na tom, že origami krúžok je originálna forma
záujmovej činnosti v školách. Na Slovensku je ale málo škôl a centier voľného času, ktoré
sa venujú origami ako organizovanej záujmovej činnosti.
Predpokladáme, že naša práca pomôže viac spropagovať origami. Záujemca v nej
nájde stručný prehľad histórie a smerov origami, ale najmä mnoho inšpirujúcich námetov
na skladanie konkrétnych modelov. Hlavným prínosom práce sú práve metodické
materiály s podrobnými návodmi na skladanie vhodné na prácu krúžku origami ale aj pre
individuálnych záujemcov. Pre prácu krúžku sme navrhli aj plán činnosti na jeden školský
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rok. Nevyčerpateľným zdrojom námetov pre prácu na mnoho rokov poskytuje nami
zostavený výber odkazov na zaujímavé webové stránky.
V tejto práci sa dá pokračovať aj v budúcnosti. Do konca školského roku chceme
ešte do podoby pracovných listov s návodmi na skladanie spracovať ďalšie skladačky,
ktoré sa nám na našom krúžku podarí poskladať. Plánovali sme zostaviť aj rozsiahlejšiu
fotogalériu našich prác a fotografií z činnosti krúžku. Pri jej zostavovaní sme ale boli
obmedzení limitom dát na rozsah práce SOČ v elektronickej podobe. Uvažujeme ale nad
možnosťou zverejniť viac fotografií, návody na skladanie a možno aj celú prácu na
webovej stránke nášho krúžku.
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6 Zhrnutie
Technika origami je vhodná pre všetky vekové kategórie, pri ktorej sa dá aktívne
relaxovať a vytvárať práce pre potešenie seba aj ostatných. Touto prácou sme chceli
priblížiť umenie skladania papiera dostupnú pre všetkých, nakoľko papier - materiál na
zhotovenie malých umeleckých diel je cenovo prístupný a techniku skladania si pomerne
rýchlo dokážu nacvičiť malí i veľkí origamisti. Origami rozvíja tvorivosť, zároveň
podporuje kreativitu, pozitívne pôsobí na jemnú motoriku. Má dobrý vplyv na vzájomnú
komunikáciu a vnútorný pokoj.
Praktická časť práce dokumentuje činnosť záujmového krúžku origami na Gymnáziu
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a sú v nej vytvorené metodické materiály vhodné pre
prácu krúžkov origami. Navrhujeme aj plán činnosti krúžku

na jeden

školský rok

a námety na mnohé zaujímavé skladačky formou odkazov na webové stránky.
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7 Resumé
Origami technique is suitable for all ages. It´s an original hobby, which leads to
creativity and at the same time you can relax actively and create works of art for your own
pleasure and the pleasure of the others. In this work we wanted to familiarise the readers
with the art of folding paper, which is available to everyone. Paper- the material for
creation of the small works of art is accessible and the technique of folding paper can be
easily acquired by both children and adult origami creators. Origami technique develops
creativity and at the same time the work with origami contributes to enhancing
concentration of the attention and it affects the fine motor skills positively. It has positive
influence on mutual communication and the inner peace of mind. Everyone can find what
is close to him/ her in origami. It does not let anyone unconcerned.
The practical part of the work documents the activities of the origami course at
Grammar school P.O. Hviezdoslava in Kežmarok and it contains methodological materials
suitable for the work of origami courses. We also tried to suggest a plan for the activities of
the course for one school year and the themes for many interesting origamis via links of
some related webpages.

Оригами техника подходит для всех возрастов, в котором вы можете
расслабиться и активно работать над созданием удовольствие для себя и других. В
этой работе мы хотели принести искусство складывания из бумаги доступны для
всех, а бумага - материал для изготовления маленьких произведений искусства
является доступным и складные технику можно быстро поезда origamisti малых и
великих. Оригами развивает творчество, оно также способствует творчеству,
положительно влияет на мелкую моторику. Он хорошо влияет на взаимное общение
и внутреннего мира.
Практическая часть работы документированы бизнес-групп интересов
оригами средней школы П. О. Гвездославого в Кежмарок и в нем созданы
методологические материалы, пригодные для работы кольцо оригами. План
действий также предлагает звонить на один год школы и предложения для многих
интересных головоломок со ссылкой на сайт.
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Príloha A - obrázky a fotografie

Obr. 1: Žeriav a diagram na jeho skladanie
prevzaté z http://eeri.blog.cz/0705/origami-orizuru
http://www.planetpals.com/IKC/peacecrane.html

Obr. 2: Diagram na skladanie parníka - prevzaté z http://www.origami.cz/Bin/parnik.gif

Obr. 3 :Jednoduchá kocka – obrázkový návod
prevzaté z http://zlatna-djeca.blogspot.com/2011/08/origami-kocka.html

Obr.4:Jednoduché skladačky z prvého krúžku

Obr. 6: Hviezdičky

Obr. 5: Kocky s kvetinovým vzorom

Obr. 7: Stromček s
hviezdičkami

Obr. 8: Osemcípe hviezdičky

Obr. 10: Novoročné PF v rámiku

Obr. 12: Veľká labuť

Obr. 9: Dvadsaťsteny z 30 modulov

Obr. 11: Darček pre učiteľov

Obr. 13: Labute rôznych veľkostí

Obr. 14: Diagram na skladanie labute
prevzaté z http://naruto-vs-hinata.blog.cz/1004/3d-labut

Obr. 15: Vajíčko

Obr. 16: Kvety

Obr. 17: Skladačka so
zaoblenými tvarmi

Obr. 18: Ohňostroj

Obr. 19: Výstavka prác krúžku

Obr. 20: Kvetinové gule

Obr. 21: Hviezdičky Omega

Obr. 23: Bascetta hviezda

Obr.26: Stromčeky

Obr. 22: Točený kvet

Obr. 24: Pretínajúce sa
štvorsteny

Obr. 27: Košík

Obr. 25: Flexi lopta

Obr. 28: Veľkonočný
košík

Obr. 29: Zábery z činnosti krúžku

Príloha B – tabuľky

Tab. 1: Symboly používané v diagramoch – tabuľky prevzaté z
http://www.ghh.com/elf/Symbols.html ,
http://clubs.ams.ubc.ca/clubs/origami/index.php?id=7

Základné symboly používané v diagramoch
prelož v smere
šípky

prelož dozadu

rozlož

prelož a rozlož

vtlač

obráť

opakuj

harmonikový sklad

údolné preloženie

kopcovité
preloženie

(preložiť papier na
polovicu otvorená časť
smeruje nahor)

(preložiť papier na
polovicu - otevorená
časť smeruje dole)

Prelomenie,
vtlačenie
(naznačiť preklad
a vtlačiť papier
dnu)

Tab. 2: Základné symboly používané v diagramoch
(obrázky v tabuľke sú prevzaté z http://origami.webz.cz/technikaskladani.htm )

Mesiac

Obsah

september Základy origami, história origami

október

Počet hodín
2

Základné tvary, druhy a smery origami

2

Protizáhyb – jednoduché skladačky

2

Zvieratá- žeriav

2

Zvieratá- páv, labuť

2

Skladačky na motívy- Halloween

2

november 3D labuť

2

Mikuláš, čert

2

Hviezdičky

2

december Hviezdičky

2

január

február

marec

apríl

máj

jún

Pozdravy k Vianociam

2

Príprava- darčeky

2

Fašiangy- ozdoby, moduly

2

Moduly

2

Moduly lopty

2

Flexi lopty

2

Valentín- srdcia

2

Kvety

2

Košík - papierové pletenie

2

Sliepka, kačka

2

3D kraslica

2

3D kraslica

2

Váza, kvety

2

Kvetinový modul

2

Darčeky ku Dňu matiek – kvetinové gule

2

Zvieratá - ťava, slon

2

Zvieratá – opice a iné podľa záujmu

2

Púšť- výstava

2

Príprava výstavky prác

2

Inštalovanie výstavky prác

2

SPOLU

Tab.3: Návrh plánu práce krúžku na školský rok 2011/2012
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Príloha C – Pracovné listy - návody na skladanie
HVIEZDIČKY
MNOHOSTENY
KUSUDAMA VENUS - kvetinová guľa
FLEXIBALL - ohybná guľa
3D LABUŤ
STROMČEK V TVARE KUŽEĽA- papierové pletenie
ŽABKA
KVET

HVIEZDIČKY
Fotografie z webových stránok

http://stranamasterov.ru/node/120913?tid=451%2C560
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3FMM6r6plg
http://www.youtube.com/watch?v=tGBcevVfftc&feature=related

Fotografie vlastných hviezdičiek

Návod na skladanie hviezdičiek a zvonkohry z nich
podľa http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2004/134_HVIEZDICKY.pdf )
Na výrobu jednej hviezdičky potrebujeme asi 1 m stužky širokej 1 cm. V kvetinárstvach
dostať kúpiť stužku širokú 2 cm ( 50 cm dlhú stužku rozstrihneme po dĺžke na polovicu ). Na
jednu hviezdičku si pripravíme 4 diely stužky ( 25cm x 1cm ). Konce stužiek je vhodné
odstrihnúť šikmo. Každý diel prehneme tak, že jedna časť je asi o šírku stužky kratšia. ( obr. 1 )
Všetky 4 diely prevlečieme do seba, vytvoríme útvar , ktorý pripomína ruky spojené do
„panskej stolice“. Kratšia časť každého dielu je hore. ( obr. 2 )
Otočíme dlhšími časťami nahor a každú časť postupne ohneme, posledný ohnutý diel
prevlečieme popod prvý. Teraz majú všetky trčiace časti približne rovnakú dĺžku a útvar drží
pokope. Z oboch strán je tvarovo rovnaký. Ak je stužka z jednej strany inej farby alebo vzoru,
dostane sa rovnaká farba na tú istú stranu útvaru. ( obr. 3. – 6. )

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5
obr. 6
Každý diel stočíme ( ako šálový golier ) – tou istou stranou stužky k sebe, voľný koniec
prestrčíme popod jeden štvorček štvorcového základu hviezdičky. Prstami vyformujeme cíp
hviezdičky. Z jednej strany vytvoríme 4 cípy hviezdičky. Rovnako postupujeme z druhej strany a
vytvoríme ďalšie 4 cípy hviezdičky. Ak je stužka stranovo rôznej farby, bude každý druhý cíp
rovnakej farby. Dostaneme osemcípu rovinnú hviezdičku. Všetky trčiace konce majú približne
rovnakú dĺžku. Pri pohľade z oboch strán majú cípy inú farbu ako trčiace konce. ( obr. 7. – 9. )
Trčiaci koniec ohneme pod 45 stupňovým uhlom do priestoru , zastrčíme popod susedný
štvorček štvorcového základu hviezdičky a prevlečieme cez protiľahlý rovinný cíp hviezdičky.
Vytvárame cíp kolmý na osemcípu rovinnú hviezdičku. Farba priestorového cípu je iná ako farba
štvorcového základu. ( obr. 10. – 12. )

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10

obr. 11
obr. 12
Na jednej strane urobíme 4 priestorové cípy hviezdičky. Rovnako postupujeme na druhej
strane hviezdičky a vytvoríme ďalšie 4 priestorové cípy hviezdičky. Dostávame útvar, ktorý má
na štvorcovom základe 8 rovinných cípov a 8 priestorových cípov – 4 na každej strane. Trčiace
konce každej stužky odstrihneme a môžeme sa tešiť z hotovej hviezdičky. ( obr. 13. – 15. )

obr. 13

obr. 14

obr. 15

Menšia hviezdička sa robí rovnako – na jej zhotovenie stačí 50 cm 0,5 cm širokej stužky.
Na výrobu zvonkohry potrebujeme 10 veľkých a 10 malých hviezdičiek na vytvorenie
špirály, 2 alebo 3 hviezdičky do stredu, plastovú obruč, malé koráliky, niť, lak na nechty.
Plastovú obruč získame odstrihnutím z plastového pohára z veľkého jogurtu, smotany,...
Na obvode hrubou ihlou vytvoríme rovnomerne 10 dierok, cez ktoré budeme navliekať nite s
hviezdičkami a ešte 2 dierky navyše na upevnenie celej zvonkohry.
Nastriháme si 10 ks asi 80 cm dlhých tenkých nití. Na každú niť prišijeme za rovinný cíp
jednu veľkú hviezdičku, navlečieme jeden korálik tak, aby sa dal po niti posúvať a prevlečieme
malú hviezdičku. ( obr. 16. – 18. )
Vo vzdialenosti 5 cm od prišitého cípu hviezdičky lakom na nechty zafixujeme korálku a
necháme zaschnúť. Po zaschnutí posunieme malú hviezdičku ku koráliku. ( obr. 19. – 20. )
Upravíme dĺžky nití tak, aby hviezdičky na nich vytvárali špirálu. Meriame od malej
hviezdičky postupne 60 cm , 57 cm , 54 cm, 51 cm , ... , 36 cm , 33 cm. Dôležité je aby každá
ďalšia niť bola presne o 3 cm kratšia. Nite s hviezdičkami si ukladáme na stôl od najdlhšej po
najkratšiu. Nite s hviezdičkami prevlečieme cez dierky v plastovej obruči od najdlhšej po
najkratšiu. Ich konce ťaháme do stredu obruče. V ruke ich upravíme tak, aby sme mali koniec
každej nite na rovnakej úrovni a všetky nite zviažeme spolu do malého uzla. ( obr. 21. – 25. )
Odstrihneme si štyri rovnako dlhé nite ( ich dĺžka je ľubovoľná, závisí od toho, kde
chceme zvonkohru zavesiť – odporúčam radšej dlhšie nite – cca 1 m ). Nite prevlečieme cez 4
dierky, ktoré rozdeľujú obruč na 4 rovnaké časti ( 2 dierky sú na tieto nite osobitne utvorené , v
dvoch sú už navlečené nite s hviezdičkami ). Obidva konce každej nite chytíme do ruky, dobre
ich narovnáme a urobíme uzol asi 10 cm nad obručou. Zvonkohru zavesíme, vycentrujeme uzly,
do stredu priviažeme 2 – 3 hviezdičky a lakom na nechty zafixujeme polohu nití na plastovej
obruči. Zvonkohru môžeme prilepiť priamo na strop alebo priviazať na vhodné miesto. ( obr. 26.
– 30. )

obr. 16

obr. 17

obr. 18

obr. 19

obr. 20

obr. 21

obr. 22

obr. 23

obr. 24

obr. 25

obr. 26

obr. 27

obr. 28

obr. 29

obr. 30

Návod na skladanie hviezdičky ( obrázky prevzaté z http://highhopes.com/3dstar.html )

http://highhopes.com/3dstar.html

podobný návod - http://stranamasterov.ru/node/120913?tid=451%2C560

Video návody
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3FMM6r6plg (hviezdička)
http://www.youtube.com/watch?v=X5gioLbT61g&feature=related (hviezdička - návod
http://www.youtube.com/watch?v=RlrFjQ25HWc&feature=related v dvoch častiach )
http://www.youtube.com/watch?v=G5pCftub_LY&feature=related(hviezdička-zrýchlený návod)
http://www.youtube.com/watch?v=tGBcevVfftc&feature=related (kocka zo 6 hviezdičiek)

MNOHOSTENY
Fotografie z webových stránok

http://ancasoltuz-origami.blogspot.com/2010/03/triambic-icosahedron-with-sonobe-units.html
http://nuwen.net/poly.html
http://goorigami.com/modular-origami/geranium-kusudama/2341

Fotografie vlastných modelov

Návod na skladanie jedného modulu
http://nuwen.net/poly.html

Video návody
http://www.youtube.com/watch?v=sQ8UGAxA064&feature=related
skladanie jedného modulu, ukážky telies
http://www.youtube.com/watch?v=7E1UR3Mt72g&feature=related
skladanie jedného modulu z papiera z rôznofarebnými stranami, ukážky telies
http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Crl4DWof2h8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Brix0lKbC6A&feature=related

teleso z 30 dielov - Triambic Icosahedron
http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related
teleso z 12 dielov

Obrázkový návod
http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/096_mlynarcikova_mnohosteny.pdf

KUSUDAMA VENUS - kvetinová guľa
Fotografie z webových stránok

http://anu-origami.blogspot.com/2011/04/origami-venus-kusudama.html
http://www.flickr.com/photos/32369491@N08/page4/
http://simetrija.wordpress.com/2010/05/05/ir-vel-kusudama-venus/

Fotografie vlastných kvetinových gulí

Návod na skladanie jedného modulu - obrázky

http://dobrinhadefelicidade.blogspot.com/2009/02/kusudama-venus.html

Diagram na skladanie jedného modulu

Diagramy sú prevzaté z http://www.origamimodular.com.ar/inst/venus_inst.htm , kde sú aj fotografie zachytávajúce
postup na poskladanie jedného modulu.

Video návody
http://www.youtube.com/watch?v=5ODpEFVTjJc&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=g9N6i_gwM8U&feature=endscreen&NR=1
- video návod na poskladanie jedného modulu a video návod na zošívanie kvetinovej gule
http://www.youtube.com/watch?v=56HTfcOvAps
http://www.youtube.com/watch?v=cFzk7bPWo9Q&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2Ehs8bDZ3pQ
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=EcOIhTkfr8Y
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=v4_0HaFQqZk
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OtYFFchqlQs
- návod v 6 častiach –Origami Projects: Origami Kusudama
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-japonska-ozdobe-na-choinke
- video návod na poskladanie jedného modulu a zlepenie kvetinovej gule

FLEXIBALL - ohybná guľa
Fotografie z webových stránok

http://www.origamiclub.info/flexiball-origami-instructions/
http://www.wonko.info/365origami/?p=1382

Fotografie vlastnej flexi gule

Obrázkový návod na spájanie modulov
( http://www.gruzapa.org/downloads/Flexiball.pdf )

Video návody
http://www.youtube.com/watch?v=knMEBSXM6WU
http://www.youtube.com/watch?v=pd11eMihjTA
http://www.youtube.com/watch?v=NY3N-fI0das

http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-kule-typu-flexiball

Diagram - http://www.gruzapa.org/downloads/Flexiball.pdf

3D LABUŤ
Fotografie z webových stránok

http://www.origami-resource-center.com/3D-origami-swan.html
http://taymeho.deviantart.com/art/Origami-Swan-Water-141882526
http://jewswar.com/20/origami-modular-swan/

Fotografie vlastných labutí

Diagram na skladanie jedného modulu

Obrázkový návod - http://www.origami-resource-center.com/3D-origami-swan.html

Ďalší podrobný obrázkový návod: http://www.fotosik.pl/u/kasmatka/album/620848/1

Video návody
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2dpLszIVdlA
http://www.youtube.com/watch?v=YtbY5YkrHws&feature=related
skladanie jedného modulu
http://www.youtube.com/watch?v=jWtg2Ig0DgA&feature=related
modul na spájanie dvoch modulov
http://www.stv.sk/online/archiv/postav-dom-zasad-strom?id=36102&scroll=74
labuť – Zasaď strom, postav dom – 6.11.2010
http://www.youtube.com/watch?v=2xlwq1dNt3g
labuť – 484 modulov
http://www.youtube.com/watch?v=5U4xkDqZ0Aw&feature=related
labuť – 501 modulov
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lhlyAhTztEk#!
labuť – 471 modulov
http://www.youtube.com/watch?v=QaR1JHS0x1g&feature=related
labuť – 370 zelených modulov, 4 červené moduly, 1 žltý modul
http://naruto-vs-hinata.blog.cz/1004/3d-labut
video návod na labuť – aj diagramy

STROMČEK V TVARE KUŽEĽA- papierové pletenie
Fotografie z webových stránok

http://www.sashe.sk/katrika/detail/vianocne-stromceky
http://www.dankineinspiracie.estranky.sk/fotoalbum/pletenie-z-papiera-vianoce/vianoce/193
http://www.e-katalog.sk-karta-torty.artmama.sk/papierove-pletenie/stromceky-xmas1

Fotografie vlastných stromčekov

Video návody
http://www.youtube.com/watch?v=hReAJB5BZnQ
pletenie z papiera – hotové výrobky
http://www.youtube.com/watch?v=7tYy3os2Ifo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eP8zrJ0kKd0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OXEB4qllRug&feature=related
výroba roliek
http://www.youtube.com/watch?v=epyRbLWAZpM&feature=results_main&playnext=1&list=PLD4755
2D4438C2E18
farbenie roliek
http://www.youtube.com/watch?v=9Dalxqk5A2o
pletenie z papiera – reportáž z tvorivých dielní
http://www.youtube.com/watch?v=8wt8jbcwuUc
pletenie

Návod na výrobu roliek

Obrázkový návod na pletenie stromčeka
http://www.inspiracie.wbl.sk/NAVODY---papierove-pletenie.html#stromcek

Stromček môžeme pliesť aj iným spôsobom, a to tak že začneme od vrcholu a postupne rozširujeme
smerom nadol. Je to jednoduchší spôsob a nepotrebujeme k tomu ani papierový kužeľ, lebo šírku si
prispôsobujeme sami. Ozdobíme si ho podľa vlastnej fantázie aby nám ladil s doplnkami v domácnosti.

ŽABKA
Fotografie z webových stránok

http://zakusek.blog.cz/0704/origami-navody http://ecrit.blog.cz/
http://new.origami.cz/index.php/Tradi%C4%8Dn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1ba

Diagram

- http://zakusek.blog.cz/0704/origami-navody

http://new.origami.cz/images/c/ce/School_frog_base.gif
http://new.origami.cz/images/0/00/School_frog.gif

Video návody
http://www.youtube.com/watch?v=JR3KoAi-E1c&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=bejrZ-k4rrg&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=3iVP0tzwhVc

KVET
Obrázky z webových stránok

http://www.artmama.sk/vsetko-ostatne/inspiracia-origami-z-am
http://www.artmama.sk/vsetko-ostatne/japonske-origami
http://www.anickapletie.estranky.sk/fotoalbum/navod/kvet/88
http://www.origami_mania.szm.com/kvet_gula2.htm

Obrázkový návod - http://www.mimibazar.sk/navod.php?id=129&order=1

Diagram - http://www.origami_mania.szm.com/kvet_gula2.htm

Jednotlivé diely zlepíme do kvetu, kvety potom zlepíme do gule, do stredu môžeme vložiť šnúrku na
zavesenie

Príloha D - Výber odkazov na webové stránky
Zvieratká
http://www.youtube.com/watch?v=tOEhgJ_zPxg&feature=related
kačka
http://www.youtube.com/watch?v=6jj0xGVD1a0&feature=related
labuť
http://www.youtube.com/watch?v=oeKrhVagCLA
žaba, zajac, korytnačka
http://www.youtube.com/watch?v=2p4SyN8Y8Is&feature=fvsr
žaba
http://www.youtube.com/watch?v=JR3KoAi-E1c&feature=player_embedded#!
žaba
http://www.youtube.com/watch?v=shZcig1QDj0&feature=relmfu
had
http://www.youtube.com/watch?v=lDC0gdrcauI&feature=related
zajac – video návod aj s diagramom
http://www.youtube.com/watch?v=sTfgnWHg25o&feature=list_related&playnext=1&list=SP51
9AF4912647AAAD
motýľ – video návod aj s diagramom
http://www.youtube.com/watch?v=k_W8IiOytM4&feature=relmfu
tučniak - video návod aj s diagramom
http://www.youtube.com/watch?v=eiaWje5BC2Y&feature=mfu_in_order&list=UL
žeriav - s pohyblivými krídlami
http://www.origami-fun.com/origami-crane.html
žeriav – video návod, diagram
http://www.origami-fun.com/origami-pelican.html
pelikán – diagram
http://www.origami-make.com/traditional-origami-swallow/page-07.php
lastovička – návod s obrázkami
http://www.youtube.com/watch?v=IwmjLFkSztQ&feature=related
mačka
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=IwmjLFkSztQ&annotation_id=annotation_
813717&v=aBC7bHHeLdU
mačka
http://www.youtube.com/watch?v=LHdCO2_5_Mo&feature=BFa&list=ULAZVIxVFO2bM&lf
=mfu_in_order
mačka
http://video.about.com/familycrafts/How-to-Make-an-Origami-Cat.htm
mačka
http://www.youtube.com/watch?v=oBSrZNhg-m8&feature=fvwrel
zlatá rybka
http://www.youtube.com/watch?v=FUcp0EiZ2xU&annotation_id=annotation_890630&src_vid=
YXh27rstwGY&feature=iv
ryba
http://www.youtube.com/watch?v=Ig6FeQ9_QSc&feature=related
ryba – 1. časť
http://www.youtube.com/watch?v=xieX2wH605M&feature=endscreen&NR=1
ryba – 2. časť
http://www.youtube.com/watch?v=Wy4Sr7UOWMw&feature=relmfu
žirafa

http://www.youtube.com/watch?v=ZETIfSQIs4w&feature=fvwp&NR=1
žirafa – lepená
http://www.youtube.com/watch?src_vid=Wy4Sr7UOWMw&annotation_id=annotation_561409
&feature=iv&v=iIGcAMfzbGI
vták – s pohyblivými krídlami
http://www.origami-fun.com/origami-owl.html
sova - diagram
http://www.youtube.com/watch?v=kI8Vej-y5_w&feature=related
sova
http://www.youtube.com/watch?v=z0VpQantr0w&feature=related
sova – zo špeciálne vykresleného papiera
http://www.youtube.com/watch?v=NYUtmgGzgMg&feature=related
delfín
http://www.youtube.com/watch?v=ajGYiQJEAwE&feature=related
delfín - zo špeciálne vykresleného papiera
http://www.youtube.com/watch?v=vWNJVSZtI58&feature=relmfu
veľryba
http://www.youtube.com/watch?v=3yhGAg-I2NQ&feature=relmfu
žralok
http://www.youtube.com/watch?v=VUfaKEYchgg&feature=related
dinosaurus
http://www.youtube.com/watch?v=dKbQR4mnim8&feature=related
slon - zložitejší
http://www.youtube.com/watch?v=yfhfHp-qrsw&feature=related
lev
http://www.youtube.com/watch?v=T1F6FzzSNdQ&feature=related
panda

Dózy, boxy, darčekové balenie
http://www.youtube.com/watch?v=RZS8zS8p98M
http://www.youtube.com/watch?v=hZtkOCUvVao
jednoduchá krabička
http://www.youtube.com/watch?v=P6Lu4zVp8Rg&feature=related
jednoduchá krabička – za 90 sekúnd
http://www.youtube.com/watch?v=8Awmx09kNCY
http://www.youtube.com/watch?v=fhwYc8VXgu4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ekifcYtAQOI&feature=related
štvorcové krabičky
http://www.youtube.com/watch?v=Sy3t8ogJYls&feature=BFa&list=ULMDI_R2sIZDk&lf=mfu
_in_order
Origami Pandora's Box (Yami Yamauchi)
http://www.youtube.com/watch?v=uuS3sQ9JL1Q&feature=relmfu
trojuholníková krabička
http://www.youtube.com/watch?v=uoFTcjVzI7k
päťuholníková darčeková krabička
http://www.youtube.com/watch?v=gOtKxBqYR8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=onONDuG8USs
krabička v tvare srdca
http://www.youtube.com/watch?v=1LuB-7aJg3o
http://www.youtube.com/watch?v=nz_8fnOgsjg&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=2-0ppMBiJdk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=OikG4Ljqyec&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gqltgriD9kw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=5FfqYbBPIkQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=GzysoBUegr0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0E_dzrtxskE
http://www.youtube.com/watch?v=AE63CKlhyKI
šesťuholníkové krabičky
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=orPeVU1gZq4
http://www.youtube.com/watch?v=eLwueMujbpo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ouX0SX-yEMY&feature=relmfu
osemuholníkové krabičky
http://www.youtube.com/watch?v=jAVkfjvdy2U
skladacia krabička
http://www.youtube.com/watch?v=bsIiYXMEYOg
štvorcová krabička so 4 priehradkami
http://www.youtube.com/watch?v=MO_8oBQlz0g&feature=related
štvorcová krabička s vrchnákom – z 8 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=FMwJ_BveMUc&feature=relmfu
štvorcová krabička s ornamentom na vrchnáku – z 8 dielov

Hviezdičky
http://www.origami-fun.com/origami-lucky-star.html
hviezdičky šťastia – diagram
http://www.youtube.com/watch?v=uD67Hw4kKw4
hviezdičky šťastia – video návod
http://www.origami-make.com/origami-lucky-star.php
hviezdičky šťastia – obrázkový návod
http://www.dltk-kids.com/world/japan/morigami_star.htm
hviezdičky šťastia – obrázkový návod
http://www.origami-fun.com/origami-modular-star.html
hviezdička zo 6 modulov – diagram
http://www.origami-fun.com/origami-star.html
hviezdička zo 4 modulov – diagram
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5RuddWSPWcQ
8-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=y0P1k0wzJHo&feature=player_embedded
6-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=FAoDMc51P7E&feature=related
14-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=Y82kQCkuqDU&feature=relmfu
5-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sb7tSYd6wbU#!
16-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=KKRFqbAzGO8&feature=related
pohyblivá hviezda
http://www.creamia.sk/blog/?p=85
slovenský návod na vianočnú hviezdu
http://www.youtube.com/watch?v=9GAxY6t6PUI&feature=endscreen&NR=1
hviezda – kométa

http://www.youtube.com/watch?v=bTAoiewODJ4&feature=relmfu
Davidova hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=aTGln9lYwHE&feature=fvwrel
10-cípa dvojfarebná hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=GjqybPt9f4M&list=UUuDSChITvj04FWY9dvyzgpA&index
=10&feature=plcp
8-cípa dvojfarebná hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=UyUFO19Ub0&feature=autoplay&list=UUuDSChITvj04FWY9dvyzgpA&lf=plcp&playnext=1
8-cípa slniečková hviezda z dvoch dielov
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AExKMcK5kQQ#!
8-cípa hviezda z jedného dielu
http://www.youtube.com/watch?v=NghvvuBF4iw&feature=related
vianočná hviezda z jedného dielu
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-gwiazde-8-ramienna
8-cípa hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=7m72m8L0xuA&feature=related
snehová vločka – zo šesťuholníka
http://www.youtube.com/watch?v=XgqiMbzJ5YA
http://www.youtube.com/watch?v=XNDxGT8IkoE&feature=related
Keplerova 3D hviezda – návod v dvoch častiach – zo 4 dielov
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wlafGa-lbGU#!
http://www.youtube.com/watch?v=5SegnxVTkds&feature=related
omega star – priestorová hviezda zo 6 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=PGkKj5nGpow&feature=related
Bascetta stern – priestorová hviezda
http://www.youtube.com/watch?v=n2SsCzf1no0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_202383&src_vid=n2SsCzf1no0&feat
ure=iv&v=VFWoWLVkSWE
špirálová hviezda – priestorová – zo 6 dielov

Pravidelné, polopravidelné, hviezdicové a iné mnohosteny
http://www.youtube.com/watch?v=sxf5mwDOlB8
http://www.youtube.com/watch?v=PNm7g7YVsgA
kocka z jedného papiera – nafúknutá
http://www.youtube.com/watch?v=BzOV_zrNaBg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nUVZzL36oJc
kocka zo 6 papierov – návo v divoch častiach (Origami Pinwheel Cube)
http://www.youtube.com/watch?v=FkCWqYOTn6c
kocka zo 6 papierov (Origami Cube Sonobe)
http://www.youtube.com/watch?v=O1ZgQkoSh_I
kocka – zo 6 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=C-Ls7gyx5aw
kocka - zo 6 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=_tVWJhKR7pY
http://www.youtube.com/watch?v=0n7jBMObCjo
hviezdicový osemsten (Stellated Octahedron Sonobe) – z 12 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=r1anoTV9Htc&feature=mfu_in_order&list=UL
hviezdicový dvadsaťsten (Triambic Icosahedron) – z 30 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=_bwb42nrLGs

http://www.youtube.com/watch?v=RU3xlxlLLU8
http://www.youtube.com/watch?v=Nqhg4DuvrXU
http://www.youtube.com/watch?v=GOcX0oS4eQI&feature=endscreen&NR=1
Dodecahedron - lepený
http://www.youtube.com/watch?v=MDI_R2sIZDk&feature=BFa&list=ULsrE2qmjTOOc&lf=mf
u_in_order
štvorsten (4 Sided Dice - tetrahedron) – zo 6 dielov 4x3,4 cm
http://www.youtube.com/watch?v=8pykvaeyF7Y
http://www.youtube.com/watch?v=z7P1B7rWKhg
osemsten – návod v dvoch častiach (Origami Truncated Stellated Octahedron)
http://www.youtube.com/watch?v=P9yLyT9C5bA&feature=related
hviezdicový osemsten . z 12 dielov - trojfarebný
http://www.youtube.com/watch?v=2S0Q4oRxNUc
pravidelný dvanásťsten
http://www.youtube.com/watch?v=OCDklEVSPx0
pravidelný dvadsaťsten – 30 obdĺžnikových dielov z 15 štvorcov – plné steny (Platonic
Icosahedron)
http://www.youtube.com/watch?v=RhrppIYea7U&feature=fvwrel
30 dielov nelepená - Kusudama icosahedron Tomoko Fuse
http://www.youtube.com/watch?v=NNy5WVG0qoo&feature=channel
päť pretínajúcich sa štvorstenov (Five Intersecting Tetrahedra Origami)
http://www.youtube.com/watch?v=PGkKj5nGpow&feature=related
Bascetta stern – priestorová hviezda
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1aEXQA7U8M8
z 30 dielov obdĺžnikového tvaru 2,5:1 (Twistar or Origami Medial Rhombic Triacontahedron)
http://nuwen.net/poly.html
origami polyhedra
http://www.origami-resource-center.com/modular.html
diagramy na rôzne mnohosteny
http://web.singnet.com.sg/~owrigami/modular.htm
diagramy na rôzne moduly pre mnohosteny
http://web.eecs.utk.edu/~plank/plank/origami/poly.pdf
moduly na mnohosteny – aj s matematickým zdôvodnením
http://nrich.maths.org/6806
návod v troch častých
http://www.scribd.com/doc/25106045/Origami-Polyhedron-for-Beginners-by-MiyukiKawamura-100-Pages-English-EXCELENTES-EXPLICACIONES
oskenovaná kniha – mnoho návodov
http://books.google.sk/books?id=VMAQ5Ml8BAC&printsec=frontcover&hl=sk#v=onepage&q&f=false
ukážky z knihy
http://www.origamee.net/diagrams/diagrams.html
diagramy na rôzne mnohosteny
http://www.youtube.com/watch?v=99wTBHTnLiY
http://www.youtube.com/watch?v=7KMioiY8I6k
folding Flippy Faced Polyhedra - part 1

Kvety
http://www.youtube.com/watch?v=01W7gbtgCc4
narcis
http://www.youtube.com/watch?v=bvnzHip2jmQ
jazmín
http://www.youtube.com/watch?v=2j6GNx89qtc&feature=relmfu
ľalia
http://www.youtube.com/watch?v=F3t06LFpUu8&feature=fvwrel
ľalia
http://www.youtube.com/watch?v=PWylGb8EyQw&feature=BFa&list=ULSy3t8ogJYls&lf=mf
u_in_order
ľalia
http://www.youtube.com/watch?v=HIRKHwG1CIk&feature=relmfu
Aquilegia flower - točená
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=YlAaMq7RJnk&annotation_id=annotation
_652526&v=vJN7W_NMGZI
ruža – jedného väčšieho papiera
http://www.origami-fun.com/origami-flowers.html
stopka na kvet

Dynamické modely, flexagóny
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jQmG6kf2-bw#!
čarovný kruh – z 8 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=c-kDS6vnFAE&feature=related
flexi kocka
http://www.youtube.com/watch?v=NtWeUWb_Oxo
http://www.youtube.com/watch?v=xcsR0Mpc_Dc
http://www.youtube.com/watch?v=jtXeaBTI_Po
dvojitá hviezdicová flexi kocka – návod v troch častiach
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ZgG9c3F8Oso
Yoshimoto cube + Tutorial link
http://www.youtube.com/watch?v=uA_bH2w3iFg&feature=related
origami puzzle cube
http://www.youtube.com/watch?v=XZXDSPqrc9M&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pcl14z9PtcI
ohňostroj – z 12 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=OMkOOi-SU_M&feature=related
pohyblivé kocky - lepené
http://www.youtube.com/watch?v=SDai6IYzXto&feature=related
Origami Transformer Ball
http://www.youtube.com/watch?v=knMEBSXM6WU
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-kule-typu-flexiball
flexiball – zo 60 dielov
http://www.youtube.com/watch?v=0oj9g9gBAzw&feature=related
had
http://www.youtube.com/watch?v=C6qPgqljx0M&feature=player_embedded#!
špirála
http://www.origaminut.com/190/space-monster-venus-flytrap
video návod na zložitý kvet - Space Monster/Venus Flytrap

http://www.barf.cc/jeremy/origami/PDF_diags/Action/venusft.pdf
diagram na zložitý kvet
http://www.origaminut.com/133/simple-flasher
Simple Flasher
http://loki3.com/flex/index.html
flexagóny
http://www.youtube.com/watch?v=4oCYGjI3Trc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?src_vid=M7vUTM1fCM&feature=iv&annotation_id=annotation_475772&v=0aCgUDS08xQ#t=12.7s
6-uholníkový flexagón
http://www.youtube.com/watch?v=AjsS5vniZr4&feature=related
http://loki3.com/flex/rhombus.html
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=M4HobuejpJw
6- stranový kosoštvorcový hexaflexagón (6 sided rhombus hexaflexagon)
http://www.youtube.com/watch?v=bh9l-0FT3f8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZDs97UoCVgE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3r7v890pxss&feature=related
špirála (slinky) – z 50 a viac dielov
http://www.youtube.com/watch?v=jQmG6kf2-bw&feature=endscreen&NR=1
magický kruh – z 8 dielov

Kvetinové gule – kusadama
http://www.youtube.com/watch?v=aa2oxlxwFUY&feature=related
Kusudama Sonobe – z dvojfarebného papiera
http://www.youtube.com/watch?v=o6I22n4dqQ8&feature=relmfu
Kusadama starsea – 30 dielov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=h_0IClFl-QU&feature=related
Kusadama Pluto – 36 dielov – zošívaná
http://www.youtube.com/watch?v=qP_DA9_YF4s&feature=related
30 dielov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=6AoD7TRqi40&feature=related
Floral kusadama – 24 + 24 dielov - zošívaná
http://www.youtube.com/watch?v=WRc42NwjUXo&feature=related
malá ružová kusudama – 30 dielov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=LmGhmqpf9ds
Kusadama Estera Flor – 30 dielov - nelepená
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=GU97QrLEJwE
kusadama maple
http://www.youtube.com/watch?v=DO1sj8VkgvA&feature=related
infinity kusadama – 30 modulov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=2Yp3w2Dy3C8&feature=related
30 alebo 12 dielov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=ov7xwi_nhBc
6 dielov – nelepená – rýchla
http://www.youtube.com/watch?v=awn56Zcbf0w&feature=related
http://kusudama.me/#/Bella/Bella/bell1
kusadama Bella – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=PABWqO36pyA&feature=related
kusadama Rafaelita – 30 dielov – nelepená

http://goorigami.com/diagrams/little-island-kusudama
diagram na Little Island Kusadama – z 30 dielov – obdĺžnikov 1:2
http://www.youtube.com/watch?v=KK7836mUz3w
http://www.youtube.com/watch?v=DURfF1gbYI8
2 časti návodu - Sea Urchin Kusudama – zošívaná
http://www.youtube.com/watch?v=Hw7DeYhf0wU&feature=related
36 dielov - dvojfarebná - zošívaná
http://www.youtube.com/watch?v=e5V2GzCxMXs&feature=related
30 dielov – točená - nelepená
Origami Curler Icosidodecahedron (Herman Van Goubergen )
http://www.youtube.com/watch?v=RhrppIYea7U&feature=fvwrel
30 dielov nelepená - Kusudama icosahedron Tomoko Fuse
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-kule-kusudama
30 dielov – nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=etvdO1ipoAY&feature=player_embedded
30 dielov – nelepená guľa
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-ozdobna-kule-z-kwiatowym-motywem
60 dielov – nelepená – točená
http://www.youtube.com/watch?v=aR0wOwf9hK8&feature=player_embedded#!
http://www.happyfolding.com/instructions-mukerji-waves
30 dielov obdĺžnikového tvaru – icosahedron vlna - nelepená
http://www.youtube.com/watch?v=5ODpEFVTjJc&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=g9N6i_gwM8U&feature=endscreen&NR=1
kusadama venus - video návod na poskladanie jedného modulu a video návod na zošívanie
kvetinovej gule
http://www.youtube.com/watch?v=56HTfcOvAps
http://www.youtube.com/watch?v=cFzk7bPWo9Q&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2Ehs8bDZ3pQ
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=EcOIhTkfr8Y
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=v4_0HaFQqZk
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OtYFFchqlQs
kusadama venus- návod v 6 častiach –Origami Projects: Origami Kusudama
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-japonska-ozdobe-na-choinke
kusadama venus – lepená
http://stranamasterov.ru/node/298386?tid=328
ažurová kocka
http://www.youtube.com/watch?v=xhqY2p3kV1g&feature=related
spike ball
3D modulárne origami
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=2dpLszIVdlA
http://www.youtube.com/watch?v=YtbY5YkrHws&feature=related
skladanie jedného modulu
http://www.youtube.com/watch?v=jWtg2Ig0DgA&feature=related
modul na spájanie dvoch modulov
http://www.stv.sk/online/archiv/postav-dom-zasad-strom?id=36102&scroll=74
labuť – Zasaď strom, postav dom – 6.11.2010
http://www.youtube.com/watch?v=2xlwq1dNt3g
labuť – 484 modulov
http://www.youtube.com/watch?v=5U4xkDqZ0Aw&feature=related
labuť – 501 modulov

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lhlyAhTztEk#!
labuť – 471 modulov
http://www.youtube.com/watch?v=QaR1JHS0x1g&feature=related
labuť – 370 zelených modulov, 4 červené moduly, 1 žltý modul
http://naruto-vs-hinata.blog.cz/1004/3d-labut
video návod na labuť – aj diagramy
http://www.fotosik.pl/u/kasmatka/album/620848/1
labuť – obrázkový návod
http://www.youtube.com/watch?v=mmApHm0i7vU
How to make a 3d origami butterfly – motýľ z malých dielov
http://www.youtube.com/watch?v=SmruCcHHfic&feature=endscreen&NR=1
Poisson-Libellule-Papillon en origami 3D – ploché zvieratká z malých dielov
http://www.youtube.com/watch?v=raXCy2M3ntU&feature=related
ORIGAMI 3D CARRETTINO SICILIANO.mp4 - EMILIO - vozík z malých dielov
http://www.youtube.com/watch?v=1EJPvvtg7hI&feature=related
PALMA ORIGAMI 3D -EMILIO.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=C0_dv8Na37Y&feature=endscreen&NR=1
ORIGAMI 3D QUADRO ARMONIA – EMILIO – obraz v ráme
http://www.youtube.com/watch?v=7x6VxpsxxVg&feature=endscreen&NR=1
ORIGAMI FRUTTA 3D EMILIO - ovocie
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=jcIsds_OB0o
3D Origami Banana Orange Apple
http://www.youtube.com/watch?v=4u8F1Nw99ow&feature=related
3D origami-blooming cactus/ кактус
http://www.youtube.com/watch?v=VGURg2RkOY4&feature=related
3D Origami Rainbow Vase
http://www.youtube.com/watch?v=PzgPMwOi5zs&feature=related
3D Origami Coffee Cup Set
http://www.youtube.com/watch?v=YgdMoYg0N5c&feature=related
3D Origami Fire Truck
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=A-SRaoTkRwg
How to make 3D origami Earth
http://www.youtube.com/watch?v=pQ1KxkySCPw&feature=endscreen&NR=1
3D origami: pokeball
http://www.youtube.com/watch?v=pQ1KxkySCPw&feature=related
3D origami: pokeball - 50 červených modulov, 22 čiernych modulov, 43 bielych modulov
http://www.youtube.com/watch?v=kAsc1jty4Rg
3D origami: tuxedo sam
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=e6lPviNtX1Y
3D Origami Simple Rose Vase
http://www.youtube.com/watch?v=y2CthczpoDM&feature=related
3D Origami Swan Basket
http://www.youtube.com/watch?v=DrtaWa-tvi4&feature=related
9 3D Origami Santa and Christmas Tree
http://www.youtube.com/watch?v=-Y55FpZ2f90&feature=related
Origami 3D NOEL
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-eTWVxuqTwA
How to make 3-D Paper Doll - Edwardian Lady
http://www.youtube.com/watch?v=HvJJ7aso5uc&feature=related
How to make 3D Paper Doll - Angels

http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-kurczaka-lub-pisanke-origami-3d
vajíčko
http://www.youtube.com/watch?v=_fZXd3ez4dU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=AbJiRy8hyXQ
http://www.youtube.com/watch?v=tcOxLbXY3b4
http://www.youtube.com/watch?v=4rPOs6VXe-Q
ryba – 240 oranžových, 321 žltých, 220 bielych modulov
http://www.youtube.com/watch?v=klrZXz5W4f4&feature=related
ORIGAMI 3D – bez návodov
http://www.youtube.com/watch?v=TR0DZt-ByHI&feature=related
ORIGAMI 3D – bez návodov
http://www.youtube.com/watch?src_vid=QaR1JHS0x1g&feature=iv&annotation_id=annotation
_860896&v=aAPnnw0D4Fs
ORIGAMI 3D – bez návodov
Ostatné
http://www.youtube.com/watch?v=7v0Eou-Ive8&feature=mfu_in_order&list=UL
"Jump" (Hans-Werner Guth) – zaoblené tvary
http://www.origaminut.com/217/origami-football
futbalová lopta
http://www.youtube.com/watch?v=W8PGW68jNt0&feature=related
jednoduchý obal na CD
http://www.youtube.com/watch?v=Qw9IfEbALX0&feature=related
zložitejší obal na CD
http://www.youtube.com/watch?v=uRCxzNhGbmY&feature=related
okrúhly obal na CD – nekvalitné video
http://www.youtube.com/watch?v=xVy0czyCL4o&feature=related
šesťuholníkový obal na CD
http://www.youtube.com/watch?v=MkExGxnS-Ho&feature=related
http://www.instructables.com/id/The-best-of-paper-cd-case./
pekný obal na CD
http://www.youtube.com/watch?v=R1WgvgitIU&list=PL94AD242D386AA39B&index=5&feature=plpp_video
pohár na martini – z jedného obdĺžnika so stranami v pomere 7:3
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&list=PL94AD242D386AA39B&NR=1&v=
5BRt3nBQ4U8
fľaša – z jedného štvorca
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&list=PL94AD242D386AA39B&NR=1&v=AmH
Pt1XEK4Q
Eiffelova veža – z jedného štvorca 35x35 cm
http://www.youtube.com/watch?v=5FkzDIbLJ4Y&feature=BFa&list=ULPWylGb8EyQw&lf=m
fu_in_order
Origami Gmail (Gilad Aharoni)
http://www.youtube.com/watch?v=KiBWbgqP_kI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6EkkfM8EsiM&feature=related
Valentínske srdiečko
http://www.youtube.com/watch?v=12_nJamoyTk&feature=related
srdiečko
http://www.youtube.com/watch?v=KNVMHto5G3g&feature=related
srdiečko s krídlami

Súhrnné stránky s mnohými návodmi
http://www.origami-make.com/index.php
obrázkové návody tradičných origami
http://www.origami-instructions.com/
http://www.origami-fun.com/index.html
videá aj diagramy
http://origami-paper.ru/
diagramy mnohých origami
http://www.origami-resource-center.com/index.html
viac ako 500 diagramov
http://www.langorigami.com/
aj matematická teória origami
http://www.britishorigami.info/academic/index.php
britská stránka, aj matematická teória origami
http://origamiusa.org/
americká stránka
http://www.papierfalten.de/index_en.htm
nemecká stránka
http://ploegevd.home.xs4all.nl/index.html
holandská stránka
http://www.origami-cdo.it/
talianska stránka
http://www.origami.cz/
http://www.origami.cz/welcome.html
česká stránka
http://www.origami_mania.szm.com/
slovenská stránka
http://goorigami.com
diagramy na kusadama
http://kusudama.me/#/Passiflora
kusadama
http://www.origaminut.com/
video návody, diagramy, obrázky
http://www.origami.estranky.sk/
http://stranamasterov.ru/technics/paper.html
http://www.origami.as/home.html
http://dev.origami.com/diagram.cfm
množstvo diagramov – aj v pdf formáte
http://en.origami-club.com/
animované návody
http://www.flickr.com/photos/40096280@N04/favorites/page2/?view=lg
obrázky
http://www.youtube.com/watch?v=tt76uzlMLyU&feature=related
origami papier
http://www.origami-shop.com/
internetový obchod, e-knihy, diagramy na stiahnutie

