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ve vesmíru
 v zoo s jezírkem

  výtvarkový erb na památku

 



ve vesmíru

-kreslení
-kombinace technik
-práce s barvou, práce s papírem a textilem

Náročnost: *** 
Věk: cca od 3 let zjednodušeně+oblíbené i u
školáků 

Vesmír, hvězdníá obloha, planety, mléčná dráha, lety do neznámých galaxií, mimozemské 
civilizace, černé díry...téma nejen na prázdniny, které poskytuje dostatek prostoru pro fantazii a 
vymýšlení. Také využijeme různé výtvarné techniky (podle věku dětí, materiálu k dispozici, 
časovýh možností atp...).  Vše můžeme zkombinovat do kolážového celku.

                                                                                          
Potřeby a pomůcky:
- kniha o vesmíru nebo jiné ukázky
- tvrdé papíry (A4, A3, A2) podle potřeby...
- voskovky, naředěná tempera, štětec
- kreslicí potřeby, zbytky papírů, textilu
- nůžky, lepidlo
- na planety klovatina, špejle, tuše

Postup:
 Planety, rakety, létající talíře, kosmonauty atp.,

budeme kreslit a vystřihovat zvlášť na kousky
papíru. Planety se vyplatí nejdříve vystřihnout
obkreslením kulatého víčka, hrnku atp. podle
požadované velikosti. Posunem kruhu o kus dál
si vyrobíme rafinovaně i srpek měsíce viz. foto.

 Na výzdobu využijeme oblíbené výtvarné
techniky, můžeme něco jen pokreslit fixy,
pastelkami. Na planety se dobře hodí koláž z
proužků textilu nebo barevných papírů.



 Další vhodné „vesmírné“ techniky jsou třeba zapíjení tuše do klovatiny (nebo také do 
lepidla či mokrého podkladu-vždy to udělá trochu jiný efekt). Ukázky techniky a jak na to+
další využití najdete v tomto článku.

             
Výborně se hodí i různé druhy mramorování, třeba mramorování a malování pěnou na   holení. 
Návod zde.

 Krátery na Měsíci můžeme napodobit ťupáním trochy temtery pomocí vatové tyčinky. 
Nebo položíme kolečko na kousek polystyrenu  a pomocí špejle či hřebíku vyrobíme díry-
krátery.

 Ještě se děti mohou vyřádit na pozadí, podle věku buď čmáranice nebo i něco konkrétního a
složitějšího. Pro volnou kresbu galaxií, hvězdokup, vesmírného prostředí využijeme 
voskovky, které přetřeme trochou  tmavší temperové barvy naředěné ve vodě, voskovky 
krásně vystoupí. Po zaschnutí můžeme vše zkompletovat a nalepit na pozadí.

http://www.vytvarne-navody.cz/jak-vyrobit-mramorovany-papir/
http://www.vytvarne-navody.cz/klovatinovy-motyl/


v zoo s jezírkem
-práce s papírem, kreslení
-práce s barvou a s razítky

Náročnost: *** 
Věk: cca od 3 let 

Potřeby a pomůcky:
- tvrdé papíry (A4, A3, A2) podle potřeby...
- vodové barvy nebo naředěná tempera, štětec
- razítka zvířátek (nebo nakreslíme či
zkombinujeme)
- hodit se mohou zbytky papírů
- lepidlo, nůžky
- na jezírko např. klovatina +tuše nebo vodovky, temperky atp.

Postup:
Tato kombinobvaná technika má také množství variant a jezírko nemusí být v jen Zoo...Prostě si 
opět přizpůsobíme téma naší potřebě. Některé materiály a techniky nemusíme použít (razítka, 
klovatina+tuš, atp.) a můžeme je nahradit jinak.

 Z kousku tvrdého papíru vystřihneme tvar jezírka a využijeme techniku zapíjení tuší např. 
do klovatiny nebo jiného vlhkého podkladu nebo třeba pomalujeme vodovkama atp...

 Pozadí vymalujeme v zelených odstínech, přebytky vody vysušíme hadříkem, doprostřed 
kápneme lepidlo a umístíme jezírko. Pokud chceme být rychleji hotoví a nemáme čas 
malovat pozadí, využijeme barevný podkladový papír. Kolem pak můžeme razítkovat 
zvířátka nebo je nakreslit či vystříhnout z papírů  (i foto, kopírka...)a nalepit. Malé děti rády
kreslí kolem zvířátek i různé cestičky, šipky a směrovky, ohrádky a obydlí, starší mohou 
přidat i cedulky s popisky.



Jiná eko-varianta jezírek: vytvoříme jezírka dvě. 
 1/ jedno čisté-kolem mohou být kameny, kytky, rostliny, v jezírku ryby, lekníny....
 2/ druhé špinavé a kolem můžeme nalepit hromádku odpadků, které vybrali dobrovolníci a 

do jezírka nepatří. Využijeme např. obaly od bonbonů, pokrčený alobal, vršky, kousky 
igelitu atp...

výtvarkový erb na památku

-kreslení
-práce s barvou a otisky
-práce s papírem, koláž

Náročnost: *** 
Věk: cca od 4 let  s pomocí dospělého 

Erb nebo jiný tvar můžeme nazdobit a vytvořit tak
pamětní tabulku k různým příležitostem, zvlášť 
v kombinaci s fotografiemi bude dílo působivé. Třeba 
ke konci školního roku, k různým svátkům, jako tablo 
ve větším vydaní apod.

            Potřeby a pomůcky: 
- tvrdý papír, velikost dle našich potřeb 
- kreslicí potřeby, lepidlo, nůžky
- tematická razítka, samolepící písmena, výseky z raznic apod.
- textil, vlnitá lepenka, barevné papíry, vše dle podle potřeby a plánu
- fotografie
 



Postup: 
 Vystřihneme tvar erbu a vymyslíme rámeček, který erb ozvláštní. Můžeme využít zbytky 

textilu, knoflíky, vlnitou lepenku, výseky z raznic, směs písmenek...prostě zrovna to, co 
máme k dispozici.

 Pozadí můžeme buď volně pokreslit nebo porazítkovat a posléze nalepit obrázky či 
fotografie, předem připravené nadpisy, popisky atd. Je to úspěšné u menších dětí, které ještě
neřeší kompozici. Starší děti si mohou naplánovat rozvržení fotografií a nadpisů, případně i 
přidat bubliny s popisky a hláškami v komiksovém stylu.

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/
mailto:jana@vytvarnenavody.cz

