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houby na 3 způsoby
 malování na sklo

 



kašírované houby
-prostorové tvoření
-práce s papírem, recyklace
-práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let (nebo s pomocí dospělého i
mladší děti) 
          
Potřeby a pomůcky:
- tapetové lepidlo (roztok), větší štětec
- plastové misky nebo porcelánové talířky
připomínající klobou houby (různé velikosti)
- toaletní papír nebo pap. ubrousky, případně
noviny
- papírové trubky (od toal pap. na menší houby, pokud neseženeme delší rozměry trubek na větší 
houby, vyrobíme si je srolováním a slepením tvrdého papíru.
- igelitové sáčky nebo potravinová folie
- potřeby na malování, buď spreje nebo akrylové barvy, případně tempery (můžeme přelakovat 
průsvitným lakem)

Postup:
   

 Na misky vystlané igelitem vrstvíme ubrousky a každou vrstvu potřeme  tapetovým 
lepidlem. Ubrousky můžeme potírat lepidlem přímo v misce a skládat ve vrstvách (je 
potřeba více vrstev, podle toho, jak chceme mít klobouk silný) nebo ubrousky přímo 
namočit do lepidla, trochu vyždímat a vyložit jimi misku takto.

 Doprostřed umístíme trubku a ještě ji obložíme silnějším pruhem ubrousků namočených do 
lepidla a necháme dobře proschnout, což může trvat i více dní. 

  



 Houby pomalujeme akrylovými barvami nebo temperkou, kterou můžeme pro větší 
trvanlivost přetřít lakem. Používali jsme i spreje, když šlo pracovat venku.

 Houby se dobře vyjímají, když je jich více pohromadě a je to poměrně jednoduchá, ale 
efektní dekorace.

Tip: Pokud nechcete příliš barvit, na výrobu kloboučků hub se dají využít  i barevné ubrousky.

 

               muchomůrka z kulatého tácku

-prostorové tvoření
-recyklace
-kreslení a malování

Náročnost: *** 
Věk: cca od 3 let  (opravdu jednoduchá výroba, jen je
nutná pomoc s lepením)

            Potřeby a pomůcky: 
- rolka od toaletního papíru, kulatý malý tácek z papíru
- tužka, nůžky, kreslicí potřeby nebo barvy
- tavná pistole nebo lepidlo

Postup: 

 Děti se vyřádí na zdobení kloboučků hub. Pomalovat nebo polepit můžeme i nožku. V horní 
části ruličky uděláme několik nástříhů, aby šel na nožku klobouček lépe přílepit a je hotovo.

 Pokud potřebujeme jiný sklon kloboučku houby, můžeme zkusit nástřih do středu tácku a houbu si 
upravit podle svého.



houbičky ze slaného těsta
-prostorové tvoření
-modelování

Náročnost: *** 
Věk: cca od 3 let i méně (s těstem si děti
vyhrají, baví i předškoláky)

            Potřeby a pomůcky: 
- rolka od toaletního papíru, zmačkané ubrousky,
podložka z kartonu (houby někdy ztrácejí
stabilitu)
- slané těsto a semínka na zdobení
- trochu vody, potřeby na modelování, podložka
- vlhký hadřík na ruce

Postup: 

  Vyrobíme slané těsto podle jednoduchého receptu: 2 díly hladké mouky, 1 díl soli, 3/4-1 
díl vody. Vypracujeme těsto, které by se nemělo lepit, ani být příliš suché (drobit se). Vodu 
můžeme i obarvit potravinovým barvivem nebo inkousty či tuší. Pro hnědou barvu lze přidat
i kakao a trochu skořice. Jako měřidlo můžete použít jakýkoliv vhodný kelímek či nádobu 
nebo hrnek.

 Na internetu najdete i další recepty na slané těsto a jiné modelovací hmoty. Já používám 
tuto, která se mi osvědčila pro jednoduchost. Další tipy a návody, co vše lze vytvořit ze 
slaného těsta najdete na blogu:www.vytvarne-navody.cz/slane-testo-nebo-plastelina-z-
mouky-jednoduchy-recept/

 Do papírové trubky vložíme do horního otvoru kouli ze zmačkaných ubrousků, aby nám 
klobouk, který budeme tvořit z těsta nepropadl. Z těsta uděláme silné placky (bouchneme do
koule) a obalíme jimi horní části nožky. Spodní část placek je dobré bnavlhčit, aby těsto lépe
přilnulo. Děti si houbičky nazdobí podle své fantazie tím, co je k dispozici: semínka, 
těstoviny, rýže...

 Pokud houba nechce stát můžeme zkusit nastrihnout trubku ve spodní části a přilepit ji na 
podložku z kartonu nebo papírového tácku tak, že kolem spodku nožky omotáme silnější 
váleček ze slaného těsta.

 Slané těsto za několik dní krásně ztvrdne, původní syté barvy trochu vyblednou, ale to není 
na škodu. Těsto vydrží i několik dní a v ledničce v igelitovém sáčku, sůl konzervuje, ale 
těsto trochu zřídne (přidáme mouku).

 Tip ma barvení těstovin a rýže: www.vytvarne-navody.cz/barveni-testovin/

http://www.vytvarne-navody.cz/barveni-testovin/
http://www.vytvarne-navody.cz/slane-testo-nebo-plastelina-z-mouky-jednoduchy-recept/
http://www.vytvarne-navody.cz/slane-testo-nebo-plastelina-z-mouky-jednoduchy-recept/


    Tip na muffiny a dortíčky:

 Obalit těstem můžeme i roličku ustřiženou na půl a vytvořit malé dortíčky a muffiny. Dortík 
vznikne také obalením kulaté krabičky od sýrů.

 



malování na sklo
  
-práce s barvou
-dekorativní činnosti

Náročnost: *** 
Věk: cca od 7 let 

            Potřeby a pomůcky: 
- malý skleněný klip rámeček na fotografie, vel.
A6
- tuš, temperové barvy, menší štětec a další potř.
na malování
- pohlednice s jednoduchým motivem nebo
nakreslený obrázek od dětí, z omalovánek apod...

Postup: 

 Rámečky rozložíme, spodní karton a klipy schováme a připravíme si předlohu na malování, 
kterou vložíme pod sklo.Obrysy překreslíme tuší nebo vezmeme tenký štětec a kreslíme 
výrazným odstínem temperové barvy. Proto jsou nejlepší jednoduché motivy, bez 
zbytečných detailů. Na velikost A6 se hodí pohlednice, pod větší i menší sklo si děti mohou 
také obrázek navrhnout samy nebo využijete jiné předlohy o větší velikosti.



 Po zaschnutí obrysů vše vymalujeme, zvolíme i zajímavou kontrastní barvu pozadí.
Nebojte se do barev přimíchat pro zjemnění a zesvětlení trochu bílé, pokud se to hodí. 
Temperky jsou ideální hustší konzistence, aby barva nestékala, dobře vyhovují tempery z 
tuby a málo vody do kelímku (častěji vyměňovat). Mladší děti se na to musí upozorňovat, 
ale rozmazání obrysů někdy není na škodu, vytvoří to zajímavý efekt.

 Menší děti mohou třeba jen nakreslit obrysy obrázku a po zaschnutí vložíte pod sklo 
barevný papír jako pozadí.

 Nakonec obrázky spárujeme s kartonovými podložkami,  přidáme klipy, za které obrázek 
můžeme pověsit na zeď nebo použít zadní nožku a obrázek postavit.

Kontakt: Jana Podzemná, jana@vytvarnenavody.cz
www.vytvarne-navody.cz/blog

kniha Výtvarný inspiromat, on-line program výtvarný rok, šablony , inspirace na blogu  jsou k 
dispozici  na webu:
www.vytvarne-navody.cz

Videonávody, fotky, články, inspiraci, 
přidávám také na Facebook do: Výtvarné nápady Jany   Podzemné

http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/
http://www.vytvarne-navody.cz/blog

