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(nápady i pro starší děti)

razítka z ruliček



kostely a chrámy „ na ostatcích světců“

Náročnost: ***

Pomůcky a potřeby:

- různé krabičky, ruličky, karton, tvrdý papír
- kreslicí potřeby
- tavná pistole, Herkules
- malá krabička od zápalek na relikviář
- nůžky, popř. ulamovací nožík na vyřezání okének
- temperové barvy, pokud chceme malovat

Postup tvoření:

● Nasbírané krabičky mají většinou lesklý reklamní
potisk. Můžeme je optatrně rozlepit, znova složit
a slepit z rubové strany, která bývá bílá nebo
režná. Dobře se na ni maluje i kreslí.

● Při tvorbě a sestavování kostelů a chrámů jsme
vycházeli z toho, že se kdysi stavěly na ostatcích svatých a kostel dostal po daném světci i 
jméno. Ostatky byly různé, mohly to být kosti světců, zbytky oblečení, případně předmět 
(atribut), který byl spojován u určitým světcem nebo světicí. 

● Např. sv. Petr je zobrazován s klíči (šířil víru, otvíral lidem cestu do nebe...), Sv. Kateřina 
byla umučena vpletením do kola, bývá s kolem někdy zobrazována...atp. Takové ostatky 
jsme vymýšleli i s dětmi, ovšem ve velmi malé velikosti, abychom je mohli umístit do 
relikviáře (krabička od zápalek). Relikviář jsme později umístili dovnitř vyrobeného koslela 
nebo na jiné vhodné místo a nazvali ho podle daného světce. Děti velmi rychle pochopily, 
některé vzaly nůžky a ušmikly si kousek vlasů a použily např. tuto relikvii:-).

● Samotná stavba chrámu či kostela už závisí na materiálu, který nashromáždíme. Výborné 
jsou krabice od sušenek, ubrousků, rulky od toal papíru, utěrek a alobalu se zase dobře hodí 
na věže. Využijeme i kusy kartonu na podložku, střechu atp. Lepíme tavnou pistolí 
eventuelně něco i Herkulesem, ale lepidlo déle shne a ihned nedrží. Často je potřeba část 
stavby zatížit.

● Také je možné tvořit několik staveb kolektivně. Dobré je mít několik obrázkových ukázek 
středověkých chrámů např. z dějin umění či odjinud. Několik ukázek je zde.
Zde katedrály z Francie.

Může se hodit pomůcka:
Přehled svatých z českého prostředí i s hlavními
atributy je na např.na těchto www.

http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=194
http://albylife.txt.cz/clanky/98698/atributy-svatych
http://www.obrazky.cz/?q=katedr%C3%A1ly+francie#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=link&utm_term=katedr%C3%A1ly%20francie&utm_content=lista


Další inspirace na klasické domečky i moderní architekturu. 

(Dobře využijeme i různé papírové koule, papírové kruhy od pásky, zmačkaný papír, techniku 
tvoření z papírových pruhů-tzv.quilling na různé detaily atp.) 



razítka z ruliček

Náročnost: ***

Pomůcky a potřeby:
- papíry na otisky, ruličky od toal. papíru
- temperové barvy, paleta na roztírání barvy
- nůžky, zbytky papírů, lepidlo, kreslicí potřeby...

Postup tvoření:

● Z ruliček snadno natvarujeme čtverec,
obdélník, list, okvětní plátek, srdce,
kapku...kruh se nabízí sám. Namáčíme do
barvy a otiskujeme.

● Otisky využijeme na různé dotváření a zdobení prací (třeba už na podmalovaný nebo 
barevný  podklad, vystřižený tematický tvar atp.: děšťový mrak, pyramida, hrad, dům z 
cihel...

●  Nebo přímo na poskládání obrázku z jednotlivých otisků, který dále dokreslíme podle 
fantazie: květ, rostlina, srdíčko pro maminku na přáníčko, zvířátka, sněhulák...Sama jsem 
zvědavá, co děti vymyslí.

● Pomůže i videonávod na blogu:

http://www.vytvarne-navody.cz/razitka-z-rulicek/


Neváhejte s dotazy, komentáři...
 a 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.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/blog

