
ryby z kelímků 
 grafická inspirace - experimenty a

otisky pomocí krému na boty, rtěnky... 



RYBA Z KELÍMKŮ
-prostorové tvoření
-recyklace

Náročnost: *** 
Věk: pro děti od 5 -ti let a starší, pro menší s pomocí
dospělého
 
Jednoduchá legrácka spojením 2 mělkých kelímků.
Připomíná tlamu a hodila se na dotvoření ryby. Děti
určitě vymyslí další možnosti...

Potřeby a pomůcky:
- 2 plastové čtvercové kelímky typu termix
- lepicí páska, nůžky
- zbytky filcu, textilu, papíru
- fixa
- tavná pistole, případně dobré lepidlo

Postup:

 Kelímky položíme vnitřkem na sebe a 
z jedné hrany slepíme izolepou.

 Připravíme si základní pruh filcu nebo vhodné
látky na polepení těla. Na rybu jsou vhodné
obdélníky, aby byla i pěkná ocasní ploutev.
Vystříhneme také detaily, zuby šupiny, ploutve,
atp. 

 Vše přilepíme. Oči mohou být nakreslené fixou na světlý papír, dobře vyniknou. 
Nebo zvolíme třeba knoflíky.

 Tlama zvířete může sloužit i jako schránka na poklady...

 Pokud chceme lepit spíše klasickým lepidlem (třeba s menšími dětmi), využijeme  
tip na placatou ještěrku (dráčka) z rozložené krabičky a filcu dole na obrázku.



GRAFICKÁ INSPIRACE 
experimenty s otisky pomocí krému na boty,

rtěnky... 
- práce  s recyklovatelnými materiály
-jednoduché grafické techniky
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: pro děti od 5 -ti let a starší, univerzální technika
 Pro nejmenší doporučuji vyzkoušet otisk Cd a jeho
následné volné dotváření a dokreslování. Kulatý tvar
je ideální na obličeje, sluníčka, květy, kola...

Otisky inspirované částečně tvorbou výtvarníka a
grafika Vladimíra Boudníka, který byl aktivní v 60-
tých letech 20. století. Boudník byl specialista na různé destrukční techniky tisku. Pracoval 
totiž jako dělník ve strojírenských závodech v Praze a využíval rozřezané a proděravěné 
plechy. Pomocí průmyslových strojů je slisoval a pak otiskoval. Případně ještě dále 
dotvářel. Byl extrémně citlivý na výtvarné vnímání světa a chtěl s uměním seznámit i 
běžné lidi. Chodil např. po práci do uliček staré Prahy a ukazoval lidem kouzlo starých 
oprýskaných zdí.
Toto je tedy původ níže uvedené inspirace, kterou jsem trochu upravila na podmínky 
domácí, školní, kroužkové a podobné tvorby s dětmi...
Více o Boudníkovi zde.
Ukázky děl zde.
Potřeby a pomůcky:
- alobal, CD, plíšek z tuby od Pikaa atp. (nemusí

být)
- tužka nebo stará propiska na rytí
- papíry na tisk (vyzkoušet můžeme i kancelářský
na jemnější tisky)
- houbička, trocha vody
- temperové barvy nebo:
- vysloužilá rtěnka, make-up, krém na boty
-tuš, fixa, křídy a pastely na případné dokreslení

https://www.artlist.cz/vladimir-boudnik-1681/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Boudn%C3%ADk


Postup:

 Plechy nahradíme vysloužilým CD, kusy alobalu, pořípadně můžeme získat kus 
pěkného měkoučkého plechu rozřezáním tuby od zahuštěného mléka typu Piknik, 
Jesenka...Také pokud najdeme třeba ozubené kolečko či podobnou věc - bude se 
velmi pěkně vyjímat při otiscích.

 Alobal můžeme různě nakrčit, CD poškrábat, do plíšku od pikaa rýt 
tužkou...děrovat...

 Dané předměty jemně natupujeme houbičkou s trochou barvy a otiskujeme na 
mírně navlhčené papíry. Zkusíme i na suchý papír, otisk bývá jemnější. Můžeme 
vytvářet různé kombinace. A využít  a vyzkoušet i jiný materiál na otisky. To, co 
máte k dispozici...

 Dobře tiskne i krém na boty nebo tmavší make-up. Případně vzbudí hodně legrace 
netradiční natření otiskované věci rtěnkou.

Tip: 
Tisky si můžeme společně s dětmi prohlížet. Vybírat nejzdařilejší. Udělat si malou výstavu 
či galerii děl... Povídat si, co v grafikách vidíme. I je dále dokreslovat, dotvářet. Hodí se k 
tomu třeba tuš nebo fixa. Vynikající jsou i umělecké křídy pro svůj jemný, práškovitý 
charakter a možnost vtírání pomocí ubrousku nebo vatového chomáčku.

Vše i s videonávody a další inspirací je pěkně shrnuto v článku: Umělecká recyklace

Tyto tipy jsou i součástí právě běžícího on-line
kurzu (stále je možné se přidat):

Škola výtvarné recyklace –  on-line kurz plný výtvarné inspirace s uměleckým 
přesahem. Tipy na tvoření i se staršími dětmi, pdf, obrázky, videonávody, motivace díly 
umělců. Velká knihovna návodů a tipů pěkně pohromadě.

Výtvarné návody - také ve skupince Výtvarný inspiromat  na Facebooku
www.janapodzemna.cz

https://janapodzemna.cz/
https://www.facebook.com/groups/vvinspiromat/
https://janapodzemna.cz/svr/svr-akce/
https://www.vytvarne-navody.cz/umelecka-recyklace/

