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větrní skřítkové a zvířátka z čáranic
 podzimní rezerváž se savem či zmizíkem

 



větrní skřítkové a zvířata z čáranic
-kreslení
-práce s papírem
-malování, otisky

větrní skřítkové
Náročnost: *** 
Věk: cca od 2-6 let  

Z čáranic a změti různých čar kreslených
pro uvolnění a zábavu  může vzniknout řada
zajímavých projektů. Inspirovali jsme se
větrným počasím a vymysleli větrné skřítky.
Protože čmárat zvládne opravdu každý, je
činnost vhodná i pro nejmenší děti.
                                                                          
Potřeby a pomůcky:
-kreslicí papír na čmárání, různé velikosti
podle potřeby
-tužky, pastelky, voskovky
-tvrdý papír A3 nebo podle velikosti skřítka
-vodové barvy, pomůcky na malování
-proužky papíru, zbytky vlny, lepidlo
-předem nakreslené nebo nalepovací oči
-případně razítka nebo listy na otisky

Postup:
Nejprve si na uvolnění vyrobíme několik
čmáranic. Dobře to jde silnějšími voskovkami
nebo i pomocí pastelek. 
Děti mohou zkusit podle věku a zdatnosti i
různé vychytávky:

-kreslení oběma rukama
-v ruce více tužek najednou (jde slepit páskou)
-kreslení na větší papír ve skupině, třeba na
zemi
-kreslení poslepu
-kreslení ve dvojici, jeden dává pokyny a druhý
kreslí, pak se vymění ( např. kresli na 1 místě,
kresli pomalu, tečkuj, udělej křížek, kresli pořád
dokola atp...)

Z čmáranice vystřihneme tělo skřítka. Zajímavé
je i vytrhávání. Dokreslíme nebo nalepíme oči,
vlasy, doplňky...
Pokud se nám podaří papír proděravět, můžeme
vytvořit ústa jako na obrázku.



Skřítka můžeme nechat jen tak nebo nalepit na barevné pozadí, které vyrobíme třeba malbou 
pomocí vodových barev. Námět je to velmi variabilní, takže můžeme tvořit skřítky podle aktuálního
ročního období. Na podzim se nám budou zvlášť hodit otisky listů nebo tematických razítek. 
Nazdobíme jimi třeba větrný kabátek skřítka nebo i pozadí.



zvířata z čáranic
-kreslení
-práce s papírem
-malování, otisky

Náročnost: *** 
Věk: cca 5 +

Z čáranic, připomínajících
chundelatou srst mohou vzniknout i
různá zvířata a třeba i čerti...
Tato činnost je vhodná pro
předškoláky i mladší školáky.

Potřeby a pomůcky:
jsou podobné jako v předešlém případě, můžeme přidat tuš a dřívko nebo černou fixu či mikrofixu 
na zvýraznění a obrázky zvířat pro inspiraci. Pomohou i obrázky zvířecích očí třeba jako tady.
Postup:
Také viz. předchozí námět, inspirovat pro čmárání se můžete i v tomto článku:
Do hotové čmáranice je potřeba se trochu zakoukat a najít v ní patřičné zvíře nebo třeba i 
pohádkovou postavu. Pomůže zvýraznění srsti a hlavně obrysů černou tuší nebo tmavou fixou.

Správný výraz dodají
zvířátku oči, které
nakreslíme zvlášť 
na kus papíru,a pak je
vystřižené nalepíme.
Můžeme i vymýšlet
různé druhy očí a
výrazů. Zvířecí oko je
trochu jiné než lidské.
Možný je kulatější nebo naopak mandlovitý tvar. Nakreslíme zúženou zorničku nebo naopak oči 
vykulené, které dodají roztomilý výraz.
Zajímavý je i opačný postup, kdy nejprve do čmáranice nalepíme nakreslené oči, potom teprve 
hledáme a  dokreslujeme obrys zvířete.

http://www.vytvarne-navody.cz/zabavit-deti-ii-vyhaneni-skritka-zlobnicka/
https://www.google.cz/search?q=zv%C3%AD%C5%99ec%C3%AD+o%C4%8Di&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjCktGbnuXdAhUP-aQKHcl8B3IQ7Al6BAgGEA0&biw=1680&bih=908


Pěkně vypadají obrázky nalepené na výraznější podložce, papíru. 
Použili jsme tenkou dýhu získanou v projektu www.fihadyha.cz-dodávají krabici dýhy za poštovné, 
na stránkách naleznete i inspirační fotografie výrobků a obrázků z různých mš, zš atp. 

Dýha je tenká a lámavá, proto je na našich obrázcích podlepena tvrdým papírem, větším než dýha, 
což vytvoří hezkou a rychlou paspartu

podzimní rezerváž se savem či zmizíkem
-malování
-jednoduchá grafika, otisky
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: školáci, starší děti, pro menší  i větší možnost použít zmizík

http://www.fihadyha.cz/o-projektu-fiha-dyha.aspx


Vyzkoušeli jsme experiment s razítkovacím polštářkem ze zmizíku. Razítkování se savem jsme 
zkoušeli se staršími dětmi v menších skupinkách.

Potřeby a pomůcky: 

- plochý tácek nebo vanička, na dně kus savého hadříku
- nové zmizíky, eventuelně  trochu sava+rukavice (spíše na domácí pokusy pro dospělé)
- razítka
- anilinové (brilantní barvy) nebo inkousty
- štětec, voda v kelímku

– nůžky, tužka, tvrdý papír 200-220gr, malý formát-A5,A6

Postup:
• Čtvrtku z tvrdého papíru pomalujeme libovolně anilinovými barvami, aby byla zcela 

pokrytá. Menším dětem dáme do kelímku raději jen 1 odstín, např. barevný inkoust 
( obvykle modrý, zelený a červený-je možné namíchat vlastní odstín barvy).

• Z tvrdého papíru můžeme i vystřihnout jednoduchý tematický tvar (list, písmeno, atp...) 
Předem nebo až po nabarvení.

• Razítkujeme až na dokonale uschlý podklad, pak funguje zmizík nejlépe.
 Do vaničky vystlané  hadříkem nalijeme trošku sava a razítka namáčíme do nasáklého 

hadříku a razítkujeme. Efekt je velmi výrazný, savo papír dobře vybělí. Musíme postupovat 
opatrně nejlépe s nasazenými jednorázovými gumovými rukavicemi.

 Varianta se zmizíkem je bezpečnější a vhodná i pro menší děti. Navíc zmizíkem můžeme i 
kreslit a psát podobně jako tužkou. Efekt je mírně světlejší, což je také zajímavé. 

 Počítejte se zničením několika kusů zmizíku. Je potřeba si připravit netradiční  razítkovací 
polštářek ze zmizíku: pomocí kleští nebo řezáku odstraníme-vylomíme zadní uzávěr ze 
zmizíku a vyklepneme trubičku. Plastovou trubičku je ještě potřeba naříznout a na plochý 
tácek nebo třeba plastovou vaničku vyndat vlákna napuštěná zmizíkem.

 A můžeme razítkovat. Vlákna se ve vaničce trochu muchlají, ale razítka si s tím poradí.
 Až se dočkáme efektu vybělení, můžeme ještě experimenovat s razítkovacími barvami a 

dotisknout pár motivů i barevně.
 Pro razítkování zmizíkem se hodí spíše menší formáty výkresů, A6, A5, podle toho, kolik 

hodláme obětovat zmizíků. Při malých formátech vystačí 1 zmizík na 2-4 děti.
 Výborné i jako podklad na přáníčka. Podle druhu přání můžeme zvolit tematická razítka.
 Výborně fungují razítka vyrobená svépomocí z mechové pryže, nalepená na dřevěný 

hranolek.

Ilustrace 1: savo Ilustrace 2: zmizík



 

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

Ilustrace 4: zmizík

Ilustrace 3: savo

Ilustrace 5: savo

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

