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drak tiskem z koláže
-grafika, otisky
-práce s papírem
-práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: cca od 4let, pomoc při tisku

Tisk z koláže má mnoho podob. Zkoušeli
jsme draka, který má jednoduchý tvar a jde
lehce nazdobit, proto lepení zvládnou i menší
děti. Tisk jde  i ručně bez pomocí lisu, ale je
potřeba lepit jen 1 vrstvu ne příliš silného
materiálu (tvrdý papír, vlnitá lepenka).
Tato výtvarka zabere minimálně 2 lekce, práci je
potřeba si rozfázovat na pokračování.
                                                                                        
Potřeby a pomůcky:
-tvrdá čtvrtka na pozadí ideálně 220 g, stejná gramáž i
na dráčka 
-zbytky tvrdých papírů na zdobení, výseky z raznic
(kolečka, listy...)
-může být vlnitá lepenka, dělá hezké efekty při tisku
-lepidlo typu Herkules
-potřeby na malování, vodovky atp...
-houbička a tmavá temperová barva, noviny, váleček 
-provázek, krepový papír, lepidlo

Postup:
 Ideální je začít přípravou dráčka. My jsme draka vystřihli z hnědého

tvrdého papíru jako 6-ti úhelník, ale tvar je volitelný. Ze zbytků papíru,
výseků i vlnité lepenky nalepíme dráčkovi ozdoby a necháme zaschnout.
Hnědý nebo jinak barevný papír jsme zvolili záměrně, aby děti lepily bílé
tvary na odlišné pozadí a nemátlo je to.

 Pak si namalujeme pozadí,různě podle chuti a dostupného materiálu...třeba
vodovkami, kombinací voskovka +vodovky nebo jako na obrázku otisky
krepového papíru. Využití krepového, který pouští barvu má mnoho podob
na další inspirace a návody  jsou zde.

 Nyní můžeme tisknout dráčka na barevný podklad, ale klidně i na čistou
čtvrtku. Ideální je pozadí pro tisk navlhčit vyždímanou čistou houbičkou.

Na matrici (dráčka) naválíme pomocí pěnového válečku nebo natupujeme
houbičkou tmavší temperovou barvu v tenké vrstvě. Položíme na navlhčený papír,
proti zašpinění zakryjeme novinami. Pořádně přejedeme válečkem nebo
uhlazujeme rukou a sejmeme otisk. Výhodou je možnost opakování.
Pokud máme barvy na linoryt  a váleček k tomu určený, pochopitelně můžeme využít, ale jde to i 
pomocí temperek.

 Dráčka (původní matrici pro tisk) můžeme také využít a dozdobit provázkem se stužkami, 
fáborkami z krepáku a pod.

Spoustu rad tipů na tisky z koláží najdete v těchto článcích:
www.vytvarne-navody.cz/jak-na-tisk-z-kolaze-jednoduse/
www.vytvarne-navody.cz/kufrik-tipy-na-tisk-z-kolaze/

https://www.vytvarne-navody.cz/kufrik-tipy-na-tisk-z-kolaze/
https://www.vytvarne-navody.cz/jak-na-tisk-z-kolaze-jednoduse/
https://www.vytvarne-navody.cz/podmorsky-svet/


ryté mini-obrázky
-kreslení
-práce s papírem
-malování, otisky

Náročnost: *** 
Věk: cca 6 +
Nejlépe obrázky vypadají v sestavách pěkně
pohromadě. Využít můžeme postupně různé
výtvarné techniky a zrecyklovat třeba i plastové
rámečky od zásuvek nebo obrázky zarámovat
pomocí pásky.
Tvoření je zábavné i pro starší děti.

Potřeby a pomůcky:
-menší tvrdé papíry podle záměru nebo velikosti
rámečků
-vv potřeby dle použitých technik
-na ryté obrázky, štětec, temperu a lepidlo typu
Herkules+špejli
-plastové rámečky nebo lepicí pásku přírodní i
barevnou...
-zbytky kartonu
-tavná pistole

Postup:

 Vytváříme mini-obrázky, buď abstraktní nebo velmi jednoduché motivy, které se budou 
hodit do rámečku, podle toho, co která technika dovolí.

 Na našich obrázcích jsme zapíjeli tuše do klovatiny nebo do mokrého podkladu. Zajímavé je
také zapouštění tuší nebo inkoustů do naředěného lepidla.
Ryté mini-obrázky:

 Další použitou technikou je kreslení špejlí
do podkladu natřeného nejprve lepidlem typu Herkules, a pak opatrně přetřeno temperovou barvou. 
Hned se vyrývají a kreslí jednoduché motivy.

  Z dalších technik stojí za to využít třeba otisky a barvení pěnou na holení.
 Po zaschnutí vystřihneme z kartonu podložky pod obrázky, obrázky na kartonky nalepíme a 

zarámujeme buď pomocí pásky nebo v případě dostatku materiálu k recyklaci použijeme 
např. plastové rámečky od el. zásuvek apod. 

 Na zadní stranu obrázků můžeme nalepit očko na zavěšení. Nebo vytváříme různé sestavy a 
kombinace a umístíme více obrázků na větší podložku (překližku, sololit), atp.

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


perníková chaloupka
-kreslení a malování
-práce s papírem 
-experiment
-recyklace různých materiálů

Náročnost: *** 
Věk: 3+

Perníkovou chaloupku jako z  pohádky 
o Jeníčkovi a Mařence si můžeme vyrobit a
užít si spoustu zábavy třeba při zdobení
perníčků. Z dostupných materiálů vyrobíme
i jednoduché loutky a máme  rekvizity do
pohádky. Tato výtvarka opět zabere více
času, rozložíme si činnosti podle potřeby.

Potřeby a pomůcky: 
chaloupka:
- tvrdý papír na chaloupku (A4)
- tvrdé papíry na drobné tvary perníčků  (okna, dveře,
tašky)
- voskovky
- lepidlo typu Herkules, tempery, špejle, štětec
- nůžky
postavy do pohádky:
- dřevěné vařečky nebo obracečky, lékařské špachtle
- nebo papírové ruličky
- nebo klacíky, tvrdý karton...
- na dozdobení zbytky textilu,stuhy, vlna, provázek....
- kreslicí potřeby

Postup:
• Z tvrdého papíru vystřihneme jednoduchou chaloupku.

Pokud použijeme světlý (bílý papír), můžeme
chaloupku ještě barevně doladit třeba technikou
frotáže, nabarvením, koláží... Perníkové tvary
vyrobíme pro chaloupku zvlášť.

• Z tvrdých papírů vystřihneme jednoduché tvary,
nejmenším dětem je můžeme nachystat předem: dveře,
okna, střešní tašky, komín, ozdobné srdce na štít apod.
tvary.

• Perníčky můžeme nazdobit třeba technikou rytých mini-obrázků uvedenou v předchozím 
návodu. Menší děti potěší i změna a udrží to déle jejich pozornost, např. když jim v průběhu 
zdobení nabídneme i jinou techniku, třeba klasické voskovky.

 Zaschlými "perníčky" nazdobíme chaloupku a můžeme se pustit i do výroby loutek.



 Vařečky a ploché obracečky se výborně hodí k nakreslení obličejů a dobře se zdobí 
navázáním nebo nalepením kousků textilu, vlny atp. Ruce vytvoříme z dřevěných špachtlí 
nebo tvrdšího kartonu.

 Alternativně můžeme podobné tvary jako vařečka vyřezat z tvrdšího kartonu nebo použít 
klacíky na tělo a hlavu vyrobit opět z tvrdého papíru.

 Další jednodušší možností je nazdobení papírových ruliček. Kreativitě se prostě meze 
nekladou.

 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

mailto:jana@vytvarnenavody.cz
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/
http://www.vytvarne-navody.cz/blog/



