
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. 

 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
apod.


