
 akvárium 

Potřebujeme:

- středně velkou krabici nebo dle velikosti rekvizit
- papír dekorovaný libovolnou technikou na téma 
podmořský svět, obrázky ryb a živočichů např. 
koláže ze sirek, nalepené na špejli
- 3D objekty - podmořské útesy a sopky
- mořské korály
- plastelína, slané těsto
- zbytky barevných papírů
- tyčinkové lepidlo, tavná pistole

Postup: 1. Pro výrobu akvária stačí najít středně 
velkou krabici a vyříznout přední stranu.

2. Na zadní pohledovou stranu
v krabici umístit obrázek moře.

3. Na zdobení vyberte váš oblíbený styl a 
dekor.

4. Možné je i vystřihnout a nalepit vlny z 
modrého papíru, udělá to hezký
kontrast. Celou krabici můžete polepit zbytky
papírů, ať je to stylové.

5. Dovnitř umístíme prostorové obrázky korálů, podmořský útes i ryby přilepené
na špejli.

6. 6. Aby ryby dobře držely, můžeme špejli zapíchnout do kousku plastelíny nebo 
slaného těsta. Prostorový obrázek je na světě!



jiná varianta akvária
Potřebujeme:

 mramorovaný papír nebo papír s
jiným dekorem

 obrázky ryb a živočichů
 tvrdý papír, nůžky
 tuš, dřívko/ fixy
 špejle, lepicí páska
 tyčinkové lepidlo
 tavná pistole
 středně velkou krabici

s vyřezaným předním otvorem

Postup:
1. Krabici polepíme efektním papírem. Pokud budete vyrábět mramorovaný 

papír, využijte odstíny modré, ale nebojte se přidat do barvicí lázně ani trochu
červené nebo jiné výrazné barvy.

2. Jako ukázku mořské fauny můžete využít nabídku obrázků ryb aj. živočichů v
šablonách nebo z knížky. Děti pak budou lépe vědět, co kreslit. Je i zbytečné
používat předpřipravené šablony, pokud to není nezbytně nutné. Děti si 
poradí.

3. Protože je dekor samotného akvária už tak dost barevně divoký, jako kontrast
na zklidnění, stačí kreslit obrázky do akvária tuší nebo fixy na světlý papír.

4. Vystřižené obrázky lepíme na zadní stěnu akvária a některé přilepíme na špejli
a umístíme do přední části akvária. Vytvoříme prostorový efekt.

TIP: Zadní stěnu akvária můžeme polepit obrázkem vytvořeným libovolnou technikou. V 
případě ukázek na fotografii to je zapíjení tuše do klovatiny, podobně jako při výrobě 
mořských korálů.
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