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chrastící příšerky
 chrastící přáníčka 

tisk z polystyrenové destičky 



chrastící příšerky 
-kreslení
-práce s papírem
-dekorativní  tvorba

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let  (pomoc s lepením
tavnou pistolí)
 
Potřeby a pomůcky:
- tvrdý podkladový papír, tužka, nůžky
- kreslící potřeby
- tavná pistole nebo 3D oboustranně
lepící polštářky či pěnová oboustranná páska
- flitry nebo malé korálky, obarvená rýže, atp. na výplň
- průsvitná pevnější folie

Postup:
Vtip projektu spočívá v umístění chrastidla uvnitř díla, které má nějaký ozdobný otvor. Ať už jsou 
to oči příšerek typu Foxy, Zombie, strašidlo atp. Nebo třeba střed kytky, srdíčko, ptáček...Takto 
můžeme vyrobit i vtipná přáníčka.

  

 Tvrdý papír velikosti dle našeho záměru ohneme na polovinu. (Ideální na příšerku je A3-
ohnutím získáme A4.) Na vrchní část nakresléme obrys hlavy a vystřihneme. Získáme tak i 
spodní část hlavy, která zůstane bez otvorů. Na horní část ještě dokreslíme oči, případně 
pusu a vybarvíme či nazdobíme. U přáníček a dalších obrázků nám stačí nakreslit obrys 
žádaného tvaru pro otvor chrastidla. Otvory vystřihneme.

 Přiložíme obě části na sebe, ta s otvory je nahoře. Pomocí tužky prokreslíme náznak otvorů 
i na spodní část. Tam pak naneseme lepidlo z tavné pistole nebo nalepíme 3D pěnové 
čtvečky-pěkně vedle sebe, aby obsah chrastidla nevypadával. Alternativně místo 
samolepících čtverečků jdou použít třeba i silnější kousky kartonu lepené lepidlem, ale 
musí se čekat na zaschnutí.

 Vyznačená místa vyplníme korálky nebo flitry, použitelná je např. i obarvená rýže: zde je 
návod, jak obarvit těstoviny, podobně lze postupovat i s rýží nebo pískem. Případně 

http://www.vytvarne-navody.cz/barveni-testovin/
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můžeme výplně i různě kombinovat a využít i menší výseky z raznic, karnevalové konfety, 
knoflíčky atp. Doplňky z papíru však nebudou chrastit.

 Na otvory umístíme kousek průsvitné folie. (Využít můžeme i průhledná plastová víka od 
jogurtů či krémových sýrů.) Pokud jsme lepili tavnou pistolí, naneseme ještě jednu vrstvu 
lepidla, a na to položíme folii. Na samolepící čtverečky stačí folii jednoduše přiložit.
A ještě přilepíme spodní část obrázku a máme hotovo.

 

           



jarní chrastící přáníčka

Postup je stejný jako u výroby příšerek. Nebo můžeme postupovat viz. fotografie. Postup tvorby 
přáníček je náročnější na detaily, jemnou motoriku, zejména při sundávání krycí folie u obustranné 
pásky, proto se hodí spíše pro starší děti.
Využijeme i barevné tvrdé papíry a výseky z raznic. Tvary pro vyřezávaný otvor volíme jednoduché
(kolečko, srdíčko, vejce...) Otvor vystříhneme menšími nůžkami s ostrým hrotem nebo vyřežeme 
řezáčkem na tvrdé podložce. Nezapomeneme nalepit folii. Přáníčka můžeme vylepšit nalepením 
krajkových ozdob nebo jemnou kresbou atp.
Pokud vlastníte vyřezávací strojek typu Big shot a k tomu příslušné vyřezávací šablony, ulehčí to 
práci. Tento příspěvek je i tímto tvořením inspirován, je však navržen tak, aby to šlo i ručně bez 
strojků. 



tisk z polystyrenové destičky

-recyklace
-práce s barvou
-práce s papírem
-grafické techniky

Náročnost: *** 
Věk: cca od 4 let  

Polystyrenové destičky se prodávájí jako
podložky pod krájené sýry nebo si je můžeme
nastříhat z krabiček rychlého občerstvení.
Výborně se do nich ryjí vzory tužkou nebo
propiskou a následný reliéf lze využít k tisku.

            Potřeby a pomůcky: 
- polystyrenové destičky, nůžky, tužka nebo propiska
- houbička nebo pěnový váleček, temperové barvy 
- tvrdé papíry vyšší gramáže 

Postup: 
 Polystyrenové destičky můžeme nastříhat na menší tvary, klidně i ozdobné nebo ponechat 

ve svojí velikosti. Obrázky do desky ryjeme ideálně tužkou nebo propiskou. Silnější vrypy 
se lépe tisknou a dobře vypadají. Hezké jsou kresby pomocí dírkování (špejlí, tužkou...)

 Na destičku s vyrytým vzorem naneseme tupováním houbičkou nebo pěnovým válečkem 
menší množství temperové barvy. Pokud je tempera moc hustá, trochu naředíme vodou. 
Na destičku položíme čistý papír a přejedeme pořádně válečkem nebo i rukou a sejmeme 
otisk. Tisknout můžeme opakovaně, dokud to destička vydrží...



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
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