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Origami Origami -- historiehistorie
Origami je téměř tisíc let staré umění skládání papíru. Jeho počátky spadají až 9.

století našeho letopočtu. Nejprve bylo zábavou u dvora japonského císaře a postupem

času se znalosti origami rozšířili mimo císařský dvůr a skládaní papíru se tak stalo

lidovým uměním. Slovo origami pochází z Japonštiny, proto bývá origami považováno

za japonské umění. Skládá se z japonského oru – skládat, kami – papír. Origami je

slovo nesklonné, tedy skládat koho, co – origami, výstava koho, čeho – origami , atd.

Skládaní papíru se však rozvinulo všude, kam se dostal papír, a dnes u je známé

po celém světě.  Jako široce rozšířená zábava se začíná objevovat až 17. století a jeho

obliba výrazně stoupá následující dvě století až do 19. století. V minulém století začaly

v západních zemích vznikat origami společnosti. V roce 2003 byla i u nás založena

Česká Origami společnost.

Principem origami je přeměnit list papíru ve smysluplný 

objekt s pomocí překládání.

Květinová koule



Jednu takovou skládanku si zhotovíme. Výsledným výrobkem bude vánoční hvězda. Aby

bylo dosaženo vzhledné skládanky je nutné při skládaní dodržovat přesné překládání papíru, 

pečlivé zastřižení a přesné odměřování podle uvedeného návodu a obrázků.

Materiál:
papír A4 (1× bílý, 2× barevný různých odstínů dle vlastní volby)

lepidlo na papír

Nástroje:
nůžky na papír

pevná, hladká a rovná podložka

tužku

pravítko

Cíl práce: práce s papírem, přesné odměřování a překládání papíru, lepení.

NNáávod vod –– technologický postuptechnologický postup



Pravidla

� Origami se vždy zhotovují na rovném a hladkém povrchu 
(podložce).

� Origami vyžadují přesné odměřování a stříhání.

� Origami vyžadují hodně trpělivosti, pokud se Vám nepodaří
některý záhyb, přeložení nebo snad celá skládanka, 
nenechte se odradit a pokuste se začít od začátku.

� Při výrobě origami, všechny záhyby a přeložení papíru 
provádějte velmi pozorně.

� Pro zvýraznění záhybů a přehybů použijte nehtu u palce.



Obr. č. 1 Formát papíru A4.

Obr. č. 2 Jeden cíp přehneme  přesně

na hranu papíru a přebývající

část odstřihneme.
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Obr. č. 3 Čtverec přehneme vodorovně a svisle, tak aby vznikl kříž a

po té přehneme v obou úhlopříčkách a nakonec rozevřeme.

Obr. č. 4 Opět čtverec přeložíme po jedné úhlopříčce.

Obr. č. 5 Pravou polovinu rozevřeme.



Obr. č. 6 Prohneme do tvaru čtverce.

Obr. č. 7 Přehneme vlevo.

Obr. č. 8 Totéž provedeme i na druhé levé straně,

zopakujeme kroky obr. č. 6 -8.
Obr. č. 9 Získáme motiv ve tvaru čtverce.



Obr. č. 10 Otevřená špička je na spodní straně a

přeložíme pravou a levou stranu podle vyznačených

přerušovaných čar k střední svislé ose.

Obr. č. 12 Přeložení levé části.

Obr. č. 11 Přeložení pravé části.



Obr. č. 13 Rozevřeme pravou a levou část a přehneme horní

roh směrem dolů. Horní roh opět rozevřeme tak, že     

jsou všechny tři přehyby rozevřené.

Obr. č. 14 Špičku spodní části opatrně rozevřeme.



Obr. č. 15 Rozevřeme co nejvíce nahoru.

Obr. č. 16 Horní pravou a levou část 

vytvarujeme a přitiskneme k 

svislé ose.

Obr. č. 17 Přehyby zvýrazníme pomocí nehtu a celou skládanku

otočíme a zopakujeme celý postup od kroku obr. č. 

14 – 17.



Obr. č. 18 Vznikne Vám oboustranně poskládaný papír ve tvaru draka.

Otevřená špička je otočená směrem nahoru.

Obr. č. 19 Spodní špičku přeložíme podle

vodorovné osy nahoru a celou

skládanku přetočíme, tak aby 

vznikl cíp podle obrázku a

skládanku otočíme.

Obr. č. 20 Podle vyznačených přerušovaných

linek přeložíme horní špičky.



Obr. č. 21 Levou špičku

rozevřeme a 

přeložíme

Obr. č. 22 vytvoříme přehyb

Obr. č. 23 Stejně přeložíme i levou špičku



Obr. č. 24 Přeložením obou špiček vznikne v horní

polovině tvar hvězdy .

Obr. č. 25 Levou část narovnáme



Obr. č. 27 Vytvoření levé části hvězdy

Obr. č. 26  Rozevřeme a přitiskneme tak, aby nám

vznikla levá část cípu



Obr. č. 29  Tvar hvězdy

Obr. č. 28  Totéž vytvoříme i na pravé části hvězdy



Obr. č. 30  Pro vytvoření konečného tvaru hvězdy je zapotřebí zhotovit

ještě další dvě hvězdy, které se slepí k sobě. Pro estetičtější

vzhled je možné každou hvězdu vyrobit z rozdílným

dekorativním povrchem papíru různých motivů nebo jej 

případně zbarvit.

Konečný tvar hvězd



Internetové odkazy

Dostupné na World Wide Web:

http://new.origami.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana

http://www.origami.cz/welcome.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Origami



Metodický list

V úvodu prezentace jsou žáci seznámeni se stručnou historií Origami.
Vyučující žáky seznámí s materiálem, nástroji potřebnými k výrobě hvězdy a 
také s důležitými pravidly při výrobě origami.

Žáci mají k dispozici návod v podobě obrázků s textem a s pomocí
vyučujícího krok po kroku skládají papírový výrobek.
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