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masky 
recyklované krabičky a amulety s ozdobným

dekorem



masky 
-malování a kreslení
-práce s barvou
-práce s papírem
-dekorativní  tvorba

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let  (pomoc s lepením tavnou
pistolí)
 
Potřeby a pomůcky:
- tvrdý podkladový papír, tužka 
-  špičaté nůžky na stříhání otvorů, klasické nůžky
- tavná pistole
- akrylové barvy, houbička na tupování
- glitrová lepidla, příp. peří na zdobení, páska
- gumička, děrovací kleště

Postup:
Maska na oči inspirovaná benátskými škraboškami se hodí v období karnevalů. Starší děti ocení 
jednoduchou masku na oči, menším dětem se budou líbit masky zvířátek. Na zvířátkové masky 
jsme použili kvalitní zakoupené předlohy zvířátkových masek, které si děti obkreslily.
Maska-brýle je k okopírování zde v příloze.

  

 Pokud chceme pracovat s tavnou pistolí, vytvoříme plastický dekor na vystřiženou masku 
pomocí roztaveného silikonu. Tavná pistole neumožňuje úplně přesné tvary, tak se 
soustředíme na jednoduché vlnky, čáry, tečky apod. nebo cákance. Plastický dekor 
vytvoříme také, pokud máme a chceme se zbavit zbytků konturovacích barev v tubě (na 
porcelán, textil apod.) Na zaschlý podklad tupujeme akrylovou barvu houbičkou, stačí 
trochu barvy a můžeme s třídat různé odstíny. 

 Když nechceme použít tavnou pistoli, nejdříve masku pomalujeme a na zaschlý povrch 
můžeme zkusit dekor dotvořit glitrovými lepidly, nalepit trochu třpytek apod.



 Masku můžeme dotvořit i nalepením peříček. Pořádně je uchytíme několikerým přelepením
páskou z vnitřní strany. Po stranách můžeme udělat dírky a navléknout gumku nebo 
ponechat masku jako dekoraci.

              



amulety s ozdobným dekorem

-recyklace
-práce s barvou
-práce s papírem
-dekorativní  tvorba

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let  

Amulety a přívěsky můžeme využít jako
součást karnevalového kostýmu. Nebo
využít jako inspiraci k navrhování a tvorbě
pohádkových a fantazijních šperků.

            Potřeby a pomůcky: 
- kousky kartonu, silnější nůžky, papírové
ubrousky
- tapetové lepidlo, tekuté lepidlo 
- nalámané špejle, tavná pistole 
- akrylové barvy, houbička, příp. glitrové lepidlo
a černá tuš
- děrovací kleště, spínací špendlík nebo brožový 

Postup: 
 Z kartonu vyřežeme jednoduché menší tvary (podle síly kartonu můžeme použít i nůžky).

Tvary jsou naskládany  2  na sebe a slepeny. Vrchni tvar má ve středu otvor. V případě 
trojúhelníkového tvaru je spodní tvar mírně zvětšený, tedy se nepřekrývají úplně a vytváří to 
zajímavý efekt. Pokud budeme chtít amulet zavěsit uděláme dírky.

 Vnitřek tvaru je vyplněn ubrouskem namočeným do tapetového lepidla. Namočíme, 
vyždímáme a vytvarujeme vypouklý tvar-připomínající vsazený drahokam. Když 
využijeme režné ubrousky nebo toal. papír z recyklované papíroviny nemusíme ani namáčet
do lepidla, stačí do vody. Papírovina má v sobě pojivo. 



 Okraje ještě můžeme nazdobit, aby vynikl zajímavý reliéf: Použijeme Herkules nebo 
podobné disperzní lepidlo. Lepit můžeme různé drobnosti, na fotkách jsou použity nalámané
špejle a obarvená rýže – zbytek z jiné aktivity. Také je použit reliéf kreslením tavnou pistolí,
podobně jako u masek. 

 Tvary zatupujeme nebo přetřeme akrylovou barvou, střed můžeme různě dozdobit a 
vymalovat, kontury jsou dělány černou tuší. Nakonec po zaschnutí navlečeme šňůrku nebo 
zespodu přilepíme brožový můstek, či spínací špendlík. Na fotce je nalepená přímo celá 
stará nepotřebná "placka" i s můstkem.



recyklované krabičky 
-recyklace
-práce s barvou
-práce s papírem
-dekorativní  tvorba

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let  

Ke zdobení krabičky využijeme podobné techniky a
postupy jako ve dvou předchozích případech, můžeme si
tak vyrobit celou ozdobnou sadu: maku, přívěsek a
krabičku...

 Potřeby a pomůcky: 
- kulatá krabička od sýrů nebo jakákoliv jiná vhodná...
- kousky kartonu, nůžky, špunt,skleněný nuget 
- tavná pistole 
- akrylové barvy, houbička

Postup: 

 Krabičku pomalujeme akrylovými barvami,a bychom překryli původní obal. Místo barev 
můžeme krabičku polepit kousky papíru nebo textilu a máme také hotovo.

 Do středové části nalepíme držadlo vytvořené nalepením kousků kartonových dílů na sebe. 
Můžeme zakomponovat např. i špunt a skleněný nuget.

 Na pomalovanou krabičku můžeme ještě jako v předchozích návodech vytvořit reliéf 
tavnou pistolí nebo nalepením špejlí a natupovat barvami.

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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