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Vánoční výstava  

Obrázky na výstavu jsou vytvořeny několika technikami na tisk grafických listů. Tiskem z papírové 
koláže, tiskem z reliéfní kresby vytvořené lepidlem, někde jsme nazdobili tvary i koláží ze zápalek 
nebo jen kreslili. Výhodou je namnožení více originálů z jednoho podkladu a jejich možnost  
kombinací s různým pozadím.
Ozdobné pozadí tvoří otisky bublinkové folie, tisky z koláží, orisky pěnových válečků se zajímavou
strukturou...
Není potřeba grafický lis ani speciální barvy na linoryt. Stačí temperové barvy a houbička nebo 
pěnový váleček.
Ozdobné pozadí tvoří otisky bublinkové folie, tisky z koláží, orisky pěnových válečků se zajímavou
strukturou...
Některé techniky už znáte z předchozích nápadníků. Najdete je všechny přehledně popsané i s 
videonávody v tomto článku na blogu.

Další inspirace je obrázková:

http://www.vytvarne-navody.cz/4-tipy-na-snadne-graficke-techniky/


otisky z papírových koláží:

otisky z reliéfní kresby pomocí lepidla z tavné pistole (využít jde i samotná tisková matrice)



Přáníčka s vánočními motivy
-práce s papírem
-kreslení

Náročnost: *** 

Věk: 5+ 
Potřebujeme:

-papíry na přáníčka 
-jednoduchý vánoční motiv, šablony
-pastelky, gelové fixy
-lepidlo, nůžky 

 Postup: 
•  Zhotovíme negativní šablonu (s dírou), tu položíme na

zvolený papír a uvnitř šablony čmáráme od kraje ke kraji
různými směry.Vznikne obrázek. 

• Jde samozřejmě čmárat i kolem pozitivní šablony-
obrázku. Podle barvy podkladu zvolíme i barvu pastelek nebo glitrových per atp. Zlaté, bílé 
a stříbrné odstíny se výborně hodí na tmavší podklad a dotvoří atmosféru přáníčka.



Vánoční drobné tvary k vystřižení  posílám i v příloze jako pomocníka na tvoření.  Lze i využít 
tvarovou raznici s vhodným motivem, pokud máte k dispozici.
Jako novinku nyní nabízím na svém webu soubor šablon s různými motivy, který se stále 
rozšiřuje.
Obrázky jsou využitelné  pro inspiraci při tvoření, vlepování do koláží, děti je mohou dotvářet podle
fantazie, šablony využijete nejen při grafických technikách, kolážích atp., ale třeba i při práci s 
keramickou hlínou.
Několik ukázek je zde:

http://www.vytvarne-navody.cz/sablony/


Čertovské rohy

-práce s papírem a páskou
-prostorové tvoření

Náročnost: *** 

Věk: 6+ 
Potřebujeme:

-tvrdý papír A4
-nůžky
-červená a černá páska
-sešívačka, tavná pistole
-děrovací kleště, gumička

            Postup: 
• Papír polepíme na výšku pruhy pásky,

střídáme barvy. Pak rozstříhneme na půl. Pokud chceme rohy kratší, lepíme pruhy pásky na 
A4 horizontálně (na šířku.)

• Jeden roh začneme opatrně stáčet do kužele a stále tvarujeme rukou špičku. Špičku slepíme
tavnou pistolí a spodek rohu několikrát sešijeme sešívačkou. Nepravidelnosti zastřihneme.



• Ve spodní části rohů uděláme otvory naproti sobě a provlékneme gumičku. Vyzkoušíme , jak
sedí na hlavě a podle toho svážeme.

Další inspirace je také na blogu: www.vytvarne-navody.cz/blog

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

Jana Podzemná, j.podzemna@email.cz

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

