
Mořské světy – kombinovaná technika 
-práce s přírodninami a textilem
-práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: pro školáky 

Dáme prostor fantazii. Pomocí vrstvení a lepení
různých materiálů spolu s přidáním zajímavých
struktur tvořených hmotou z písku získáme
nevšední obrazy připomínající krajiny,
podmořské nebo vyloženě snové světy. 

Potřeby a pomůcky:
- tvrdá čtvrtka A4-A3 (obrázek jde lepit i na sololitovou desku opatřenou základním nátěrem)
- zbytky textilu, krajek, záclon, nití, provázků, kartonu
- tekuté lepidlo
- štětce, špachtle na roztírání
- jemný písek
- může být bílý latex nebo akrylová barva
- vodové nebo anilinové barvy, případně

naředěné tempery
- hadřík, kelímek s vodou

Postup:
 Při sestavování krajinky se můžeme řídit

vlastním záměrem nebo využít princip náhody či inspiraci konkrétním materiálem, který si 
řekne o dotvoření. 

 Textil nebo záclonovina se výborně hodí k polepení a využití zajímavých struktur, textilii 
natřenou lepidlem můžeme i zvlnit. Provázek lze dokonce tvarovat do námi navržených 
obrazců. Můžeme si je předem předkreslit tužkou. Z kartonu vystřihneme a připravíme více 
či méně rozpoznatelné detaily jako např. kotva, ryby u podmořského světa.

 Vše dobře přilepíme.

 Zhotovíme si vlastní strukturovací hmotu.
Je složená z lepidla a písku, přibližně 

ve stejném poměru. Písek by šel nahradit i krupicí.
Zajímavou strukturovací hmotu lze vyrobit
smícháním bílé akrylové barvy a písku. Lepidlo
můžeme vynechat, (tyto barvy mají v sobě pojivo)
písku dáme ale raději menší díl. 
Do takovéto hmoty se i dobře ryje a kreslí špejlí
nebo vidličkou.



 Hmotu můžeme roztírat místo štětce špachtličkou. Jednoduše si špachtličku vyrobíme např. 
z plastové kartičky, šířku přizpůsobíme našim potřebám a velikosti podkladu.

 Celé dílo necháme zaschnout. Pak už přichází zlatý hřeb programu. Barvení. Stačí naředěná
tuš, tempera. Krásné syté barvy mají anilinové barvy, využijeme i vodovky. Obrázek vlivem 
barev krásně vystoupí a vyniknou i struktury. Ať už tvořené rytím, vrstvením hmoty nebo 
materiálu či pískem, který se jemně třpytí.

Celý postup najdete také v tomto videu: Výroba fantazijních krajinek inspirovaných 
podmořskými světy.

https://www.youtube.com/watch?v=j86p1ccZkL0
https://www.youtube.com/watch?v=j86p1ccZkL0

