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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Kreslíme prasátko – 1. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

2

Kreslíme zvířátko

Děti, mám pro vás hádanku. Jak se jmenuje zvířátko, 

které bydlí ve chlívku, hlasitě chrochtá a kvíká, sní, na 

co přijde, má veliký rypáček a zatočený ocásek? 

Samozřejmě, je to prasátko.

A jestlipak umíte takové růţové prasátko namalovat?

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Začneme od hlavy

Kdyţ kreslíme prasátko, 

začneme od lavy. Můţeme 

namalovat hlavu širší a 

šišatější do strany.
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Snímek 4 

 

Nezapomeneme na rypáček

Dovnitř do krouţku, který 

představuje hlavu, 

nakreslíme ještě malý 

krouţek (tak do dolní 

třetiny). To bude rypáček –

naznačíme ho ještě dvěma 

krátkými čárkami.
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Snímek 5 

 

Následují ouška

Nad rypáček nakreslíme

dvě, dostatečně tmavá,

kulatá očka, daleko

od sebe. Na hlavu pak 

vytvoříme dvě ouška 

z vlnovek, připomínající 

lístečky. Hlavu a ohyb

ouška spojíme krátkou 

úsečkou.
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Snímek 6 

 

Pokračujeme tělíčkem

Prasátku nakreslíme

krásný úsměv do tváře.

Za hlavu pak nakreslíme

pěkně vypasené, oválné

tělíčko.
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Snímek 7 

 

Je čas na noţičky a ocásek

Co ještě prasátku chybí?

Noţky přece. A také 

ocásek. Nakreslíme ho 

pěkně zakroucený. 
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Snímek 8 

 

A co kopýtka?

Noţky zakončíme 

černými kopýtky. A nad 

rypáček nakreslíme ještě 

pěkně pomačkanou kůţi –

stačí ji naznačit několika 

krátkými čárkami. 
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Snímek 9 

 

Vybarvíme a prasátko je na světě

A veselé prasátko je 

na světě! Nakreslete mu 

slámu pod nohy, také 

trochu bláta a travičky,

nebe nad hlavou - a vůbec

se nebudete divit, ţe má

naše prasátko veselou 

náladu!
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Snímek 10 

 

Odkazy:

http://www.marinka.cz/sikovne-rucicky/jak-se-kresli-prasatko
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Enkaustika, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

Enkaustika - historie

• stará  malířská technika antického původu

• znamená – malování horkým voskem

• dříve se vyuţíval včelí vosk  s barevným 

pigmentem

• vosk se nanášel na dřevo, plátno, leštěný papír 

a jiné materiály

• práce musela být rychlá, dříve neţ vosk stuhl
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Snímek 3 

 

Enkaustika dnes

• V současné době 

nemusíme 

improvizovat.

• Je moţné zakoupit 

speciální sady na 

enkaustiku.

• Obsahují speciální 

vosky papíry a 

ţehličku. 
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Snímek 4 

 

Speciální voskovky a žehlička
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Snímek 5 

 

Základní pomůcky
Enkaustická žehlička –

není nutná, postačí stará 

ţehlička na prádlo.

Enkaustický papír 

nahradíme křídovým, 

lesklým papírem.

Enkaustický vosk opět 

nahradíme voskovkami, v 

našem případě kvalitními, 

české výroby.
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Snímek 6 

 

Speciální pomůcky
Akrylový lak na dokončovací práce.

Houbičky - různé struktury na rozličné otisky.

Kousky tvrdého plastu - staré kreditní karty, škrabka na 

led do auta, ...se hodí na vytváření rýh.

Abychom mohli vyuţít tyto techniky, potřebujeme fén, s 

jehoţ pomocí obrázek zahřejeme.

Kuchyňské papírové utěrky na vyčištění plochy ţehličky.

Jemný hadřík na vyleštění obrázku (není nutné).

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Základní techniky

• Na teplou ţehličku, 

nastavenou na minimální 

teplotu, přiloţíme 

voskovou pastelku a 

rozetřeme.

• Můţeme nanést více 

barev najednou.

• Nanesenou barvu na 

ţehličce přitlačíme na 

papír.
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Snímek 8 
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Snímek 9 

 

Opačná technika

• Je moţné nanést 

voskovku na papír.

• Teplou ţehličkou papír 

s voskovkou lehce 

přejíţdíme.

• Lze kombinovat obě 

techniky.
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Snímek 10 

 

Možnosti tahů žehličkou po papíře

• Rovné tahy podél
• Rovné tahy napříč
• Vlnkový pohyb ruky
• Přerušovaný, cukavý tah – vytvoření 

stromečkového tahu
• Přikládání a zvedání žehličky – vytvoření 

otisku žehličky
• Kresba hranou ţehličky – vytvoření linií
• Kombinace všech možností
• Vrstvení otisků od středu aţ k okraji formátů –

vytvoření perspektivního prostoru, ubíhajícího 
do středu formátu
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Snímek 11 

 

11

• Ţehličku vyčistíme, odstraníme zbylou voskovku a 
vybereme si další barvu, kterou chceme pouţít. 

• Postupujeme stejným způsobem. Teplá ţehlička 
zároveň rozehřívá jiţ pouţitou voskovou barvu, kterou 
jsme nanesli na papír v předešlé vrstvě, tím vznikají 
velmi zajímavé obrazce

• Pokud jsme s výsledkem spokojeni, necháme obrázek 
zatuhnout a vyleštíme hadříkem.

• Kouzelné na těchto obrázcích je, ţe v abstraktních 
obrázcích si kaţdý můţe najít něco jiného, někdy 
tajemného, strašidelného, jindy poetického. 
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Odkazy:

http://encaustic.wz.cz/index2.htm

http://regio.zus-studenka.cz/content/enkaustika

http://www.zstgm-ck.cz/cs/aktuality/2-a-a-4-b-a-enkaustika

http://koralky.stoklasa.cz/enkaustika-navod-pro-deti

http://www.mimibazar.sk/rodinne_foto.php?id=545851

http://bydleni.dama.cz/clanek.php?id=16516
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Frotáţ listů, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

Snímek 2 

 

Frotáž
• Frotáţ, je výtvarná 

technika, která dělá 
malíře i z těch, kteří 
malovat neumí. 

• Frotáţ vyuţívá zajímavé 
struktury předmětů, které 
se pomocí měkkých 
pastelů, voskovky či uhlu 
přenášejí na papír. 
Nebojte se, je to snadné!
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Snímek 3 

 

Co k práci potřebujeme?

• Nejdříve si musíme zajistit listy ze stromů, které mají 

dobře znatelné ţilkování.

• Před samotnou prací můţeme listy narovnat (jako při 

lisování).

• Na frotáţ je nejlepší pouţít suché pastely nebo černý 

uhel. Mohou se pouţít i obyčejné voskovky, ze kterých 

odstraníme obal a pracujeme s nimi na plocho.

• Obyčejný kreslící nebo balící papír (ne čtvrtku).

3

 

 

Snímek 4 

 

Jak postupovat?

• Pod papír vkládáme vylisované listy, vţdy žilkami 
nahoru, pevně je přidrţujeme a přejíţdíme přes ně 
voskovkou či jinou kreslící pomůckou.

• Voskovky zbavíme obalu a přejíţdíme jimi přes list celou 
plochou.

• Uvidíte, jak se vám bude krásně prokreslovat.

• Hotové výtvory můţeme okrasně obstřihnout speciálními 
nůţkami (jsou k dostání v kaţdém papírnictví) a nalepit 
na jiný podklad. 
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Odkazy:

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/par-podzimnich-napadu

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=320

http://www.i-creative.cz/2011/09/04/podzimni-frotaz

http://www.inspiraceanapady.wz.cz/listy.html

http://www.detskestranky.cz/clanek/1609-podzimni_tvoreni_s_beruskou_frotaz.htm

http://www.mojedeti.estranky.cz/fotoalbum/nase-vytvory-v-ia/podzimm/img_9766.jpg.html

http://www.galeriaziakov.szm.com/frotaz.html

http://msmostni.rajce.idnes.cz/MS_Mostni,_Opava,_prace_deti,_2010/#suchy_pastel_pres_list.JPG

10

 

 

 



 

Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 

Název projektu Pojďte s námi 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 

Název podporované aktivity Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím   ICT 

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Název předmětu Výtvarná výchova 

Název vzdělávacího materiálu Frotáž  listů 

Autor Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 

 

Datum vytvoření 6. 7. 2011 

Datum ověření 7. 10. 2011 

Formát přílohy na CD/DVD 

(PDF nebo PPT) 

PPT 

Počet listů/snímků 10 

Číslo v digitálním archívu 

školy 

M4/ VY_32 

 

Anotace 

 

 

                                                                                                  JiroSedláčková/VV/1./3 

Úroveň vzdělání (ročník) 1. – 5. 

Téma Frotáž listů 

Žák bude umět - zamyslet se nad barevností přírody 

- objevovat svět přírody 

Časový rozsah 1 vyučovací hodina 

Formy použití -výklad a ukázky jednotlivých etap činnosti 



VY_32_INOVACE_VVJ1_5 

 

Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Kresba, 1. – 5.  ročník

Mgr. Jaroslava  Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Co je to kresba?

• Člověk, který kreslí, můţe být označen jako kreslíř

nebo kreslič (návrhář).

• Kresba je výtvarné umění, které je vytvářeno 

mnoţstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné 

médium. Běţně se pouţívají tužky, pastelky, 

voskové tužky, pastely, voskové pastely, křídy, 

rudky, uhly, olůvka, pera a tuš. 
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Čím kreslíme? 

Běžně se používají:

• tužky, 

• pastelky,

• voskové tužky,

• pastely,

• voskové pastely,

• křídy, 

• rudky, 

• uhly,

• olůvka,

• pera, 

• tuš. 

3
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Na co kreslíme?

Nejčastěji se na kresbu používá:

• papír, 

• karton,

• kůže,

• plast,

• plátno,

• desky a mnohé další. 
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Tužka

• Její náplň je z grafitu.

• Vyrábí se v mnoha 

stupních tvrdosti a podle 

toho se také liší 

kreslená stopa.

• Pro kreslení je vhodný 

spíše „měkký“ konec 

škály, například od 8B 

(nejměkčí) do cca 2H. 
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Pastelky

• Barevné pastelky pouţíváme 

stejně jako grafitové tuţky.

• Zvláštním případem jsou 

akvarelové pastelky, se 

kterými můţeme zacházet 

stejně jako s „obyčejnými“, 

akvarelové však vytvářejí měkčí 

stopu a lze je rozmývat štětcem 

namočeným do vody a vytvářet 

efekty blíţící se akvarelové 

malbě. 
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Uhel, rudka
• Hodí se pro kresbu větších 

formátů .

• Rozeznáváme lisovaný nebo 

přírodní uhel nebo rudku.

• Jejich stopa je velmi výrazná. 

Uhel tolik neulpívá na papíře 

jako jiné kresebné prostředky: 

lze jej rozmazávat a vytvářet 

přechody. 

• Výslednou kresbu bychom 

proto měli zafixovat. 
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Tuš
• S tuší můţeme kreslit perem s 

vyměnitelnými násadkami, 

technickým či kaligrafickým perem, 

husím brkem.

• Můţeme pouţít méně obvyklé 

předměty, které zanechávají 

zajímavou stopu, třeba kartáček na 

zuby. 

• Tuše můţeme různě ředit, pouţívat 

různé barvy tuší a kresbu doplnit 

třeba i tahy štětcem. 
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Snímek 14 

 

Suchý pastel
• Umoţňuje tvorbu v barvě, 

protoţe vytváří barevnou, 
velmi jemnou, sametovou 
kresbu.

• Zvláště je vhodný pro kresbu 
portrétů, protoţe dokáţe 
vytvořit dojem jemné měkké, 
teplé kůţe.

• Suchý pastel je nutné vţdy 
ochránit před vnějšími vlivy 
fixací.
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Mastný pastel, olejový pastel

• Mastný pastel má svým 

charakterem blíţe k 

malbě olejem. 

• Vzhledem k rozdílné 

přilnavosti k podkladu se 

nemusí fixovat. 

• Olejový pastel je velmi 

přilnavý k podkladu, lze 

je teplem (vysoušečem 

vlasů) nebo terpentýnem 

lavírovat na malbu 

podobnou olejomalbě.
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Papír

• Povrch zvoleného papíru určuje stopu kresby stejnou 

měrou, jako zvolený kreslířský prostředek. 

• Podklad si můţete předem zatónovat třeba akvarelovými 

či akrylovými barvami.

• Hrubší papír se hodí na syté tahy. 

• Vhodný je také balicí papír, zvláště na velká (pro děti), 

skupinová díla. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kresba

http://www.vytvarka.cz/navody-a-postupy/kresba.htm

http://www.vytvarne-potreby-ao.cz/kresba

http://hobbymoment.cz/fine_art/index_profi_pencil.htm

http://www.dartynu.com/products/slunecnice

http://www.pastelkujeme.ic.cz

http://www.vytvarnepotreby.com/kresleni-kresba-pastelky-c-34_39.html

http://eligepard.blog.cz/galerie/kresby-tuzkou/obrazek/57522470

http://www.prolezacky.cz/soutez_img/?id=90&PHPSESSID=8b1ef6c3db035490ad3b2d0224aa729c

http://www.fler.cz/zbozi/slunecnice-1628058

http://x-ivicek.blog.cz/0807/kresba-uhlem

http://pajussska.blog.cz/1105/sbirka-oci

http://petrtylka.blog.cz/0803

http://gentlepurespace.com/blog/archives/susan-rudat-moleskine-ink-drawings
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Tisk přírodninami, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

Tisk přírodninami

• Tisk přírodninami je 

snadná, rychlá a levná 

technika zdobení papíru 

i textilií.

• Pokud budeme zdobit 

textilie, můţeme si 

vytvořit prostírání, 

dozdobit ubrus nebo si 

nazdobit jednobarevné 

tričko.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Co budeme potřebovat?

Přírodniny:

• květy,

• listy, 

• větvičky,

• mušle 

• rozpůlené ovoce a 

zelenina (vše co má 

zajímavý plastický 

povrch)

3

 

 

Snímek 4 

 

Další materiál

• Papír, na který budeme 

tisknout,

• nebo plátěné látky,

• ploché štětce,

• temperové barvy (na 

papír),

• krycí zaţehlovací barvy 

na textil,

• papíry (pomocné –

noviny,..),

• ţehličku ( v případě tisku 

na textil).

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Pracovní postup

• Nasbíráme si zajímavě tvarované listy různých velikostí. 

• List ze spodní strany listu natřeme barvou, opatrně 

přiloţíme na papír či látku a zakryjeme listem 

pomocného papíru.

• Dáme pozor, aby se papír nepohnul a pevně ho 

přimáčkneme k listu. Rukou lehce přejíţdíme po celé 

ploše papíru, aby se list pod ním ukrytý dobře otiskl.

5

 

Snímek 6 

 

6

• Celý postup vyzkoušejte několikrát nejprve nanečisto. 

Vyzkoušíte si tak nejen techniku, ale i mnoţství barvy, 

kterou list potíráme. 

• Pokud se otisk  nezdaří, nanášíme buď málo barvy, 

nebo nemáme kvalitní podloţku. Podloţka musí být 

měkká a rovná.

• Papír opatrně sejmeme a stejně opatrně sloupneme i 

list.

• Postupujeme tak, ţe nadzvedneme jeden okraj a 

pomalu list nadzvedáme tak, abychom nepoškodili otisk.

 

 

 



 

Snímek 7 

 

7

• Natištěný list má být zřetelný a dobře prokreslený.

• Otisky vytváříme jednou barvou i více barvami a 

klademe listy vedle sebe nebo lehce přes sebe. 

• Kaţdý další otisk vytváříme aţ poté, co předchozí 

uschnul. V opačném případě bychom ho mohli 

rozmazat. 

• Stále měníme papír, kterým si při tisku pomáháme, za 

čistý. 

• Při tisku na látku (po uschnutí barvy) otisk zaţehlíme.

 

Snímek 8 

 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

11

 

Snímek 12 

 

Odkazy“

http://www.marinka.cz/sikovne-rucicky/tisk-prirodninami

http://foto.dama.cz/foto.php?f=894091

http://www.msskrivanek.cz/index.php?id=00000124

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=596

http://www.vytvarnetechniky.cz/batikovani/tisk-jablky.php
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Snímek 2 

 

Koláž

• Koláž je jedním z nejpozoruhodnějších a také 

nejtypičtějších technických a výrazových 

prostředků, které se objevily na umělecké scéně 

20. století.

• Umoţňuje rychleji, bezprostředněji a také 

přesněji najít souvislosti mezi některými 

výtvarnými, literárními i filozofickými prvky. 

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Pojem  „koláž“

• Pojem „koláţ“ se přenesl do dalších oborů, v 

nichţ se uţívá sestřihu a spojení různých částí 

do nového celku.

• Hovoří se  o koláţi v hudbě, literatuře, filmu, 

fotokoláţ má také svoji novodobou historii, 

vyuţívá se ve videoartu, reklamě, kniţní grafice 

a dalších formách uţité tvorby.

3

 

 

Snímek 4 

 

Co tedy technika  koláže je?

• Někdo si moţná řekne: „ Co je na tom za techniku, 
prostě se vezmou nůţky, vystřihne se sem tam 
nějaký obrázek ze starého časopisu, potom uţ se 
jenom nalepí...“. No moţná.

• Ovšem, neţ se nalepí, je to stejné období muk a 
tápání jako u jiných technik. Jsou to hodiny 
posouvání nepřilepených kousků papírů, posouvání 
a vyměňování a tak pořád dokola, aţ se v tom 
posouvání vytříbí nápad, který se dá realizovat a 
tudíţ konečně přilepit. 

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Papírová koláž

• Na výrobu koláţe 

vyuţijeme rozličné 

obrázky z časopisů, 

plakátků, letáčků, 

starých kalendářů.

• Vystříhané obrázky 

nalepíme na podloţku 

tak, aby koláţ vţdy 

vyjadřovala nějakou 

myšlenku.

5

 

 

Snímek 6 

 

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

7

 

 

Snímek 8 

 

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

9

 

 

Snímek 10 

 

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Na vytvoření koláţe můţeme pouţít i přírodní 

materiál a různě kombinovat.

11

 

 

Snímek 12 

 

12

 

 

 



 

Snímek 13 

 

13

 

 

Snímek 14 

 

V koláţi můţeme obrázky dokreslovat.

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

15

 

 

Snímek 16 

 

16

 

 

 



 

Snímek 17 

 

Vyuţití textilu

17

 

 

Snímek 18 

 

Fotokoláţ

18

 

 

 



 

Snímek 19 

 

19

Určitě jste pochopili, ţe ať přilepíte na

podloţku co vás napadne  -

vţdy to bude správné.

Ale pozor – nezapomeňte na myšlenku.

 

 

Snímek 20 

 

Odkazy:

http://uprm.sweb.cz/soutez/vitezna_prace.html

http://www.moderndogart.com

http://picasaweb.google.com/janyska.vasickova/Kolaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koláž

http://www.prolezacky.cz/soutez_img/?id=94&PHPSESSID=381f2ce90ff04bd935977c909c06b8f7

http://doma.nova.cz/clanek/radyanapady/uchovejte-vzpominky-na-leto-vytvorte-si-krasnou-kolaz.html

http://magazin.stahuj.centrum.cz/jak-si-vytvorit-hezkou-kolaz-ze-svych-fotografii/galerie

http://www.icm.cz/nejen-masopust-ve-stredoceskem-kraji

http://www.vytvarnadilnamc.estranky.cz/fotoalbum/-----namety-pro-tvoreni-s-detmi/kolaz-a-jeji-

variace/textilni-kolaz-iv..html

http://blog.tvorilci.cz/stitek/kolaz

http://blackeiffel.blogspot.com/2008/05/spring-collage-vote.html

http://www.talent.cz/clanky/vytvarne-techniky/64/
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Snímek 1 
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Snímek 2 

 

Malované kamínky

Také si z prázdnin  nebo vycházek do přírody 

nosíte domů plné kapsy kamínků a pak nevíte 

co s nimi? My vám poradíme.

Potřebujete:

čisté kameny, akrylové barvy,

obyčejnou tuţku, štětec.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

První krok

Na umytý a suchý kamínek

si tuţkou namalujte 

libovolný motiv.

Pokud se vám obrázek 

nepovede, můţete tuţku 

lehce smýt a kresbu 

zopakovat.

3

 

Snímek 4 

 

Pokračujeme s barvou

Pokud jste s motivem 

spokojeni, vymalujte 

obrázek - můţete pouţít

akrylové, temperové nebo

vodové barvy. 

Na obrázcích jsou pouţité 

barvy akrylové.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Zvýraznění malby

Pokud máte motiv 

namalovaný, nechte 

dílko dokonale zaschnout. 

Pokud chcete můţete 

Obrázek zvýraznit černým 

permanentním (lihovým)

fixem.

Odolnost malby se zvýší 

přelakováním.

5

 

Snímek 6 

 

Hotové výrobky

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Další úprava kamínků

Kamínky je moţné  ještě dále 

upravovat. Nalepit na podloţku

nebo jim prostě najít  vhodné 

místo. 

Své dílko  můţete také darovat

jako talisman pro štěstí.

Přejeme hodně radosti z tvoření

i hotových dílek!

7

 

 

Snímek 8 

 

Odkazy:
http://info.kreativnisvet.cz/clanky/malovane-kaminky

http://lukas.faltynek.com/2008/03/22/malovani-na-kameny/
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Malujeme zimu, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Zima

• Je zima. Někdo ji tráví rád doma v teple, jiný naopak 

vyjde do přírody.

• Sezením doma by nám uniklo mnoho krásného. 

• Zimní přírodu můţeme ztvárnit nejen bílou barvou, ale 

také, velmi působivou modrou. 

• Technik je také velká škála. 

• Kresba tuší, pastelem, voskovkou nebo oblíbená malba 

vodovými či temperovými barvami.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

„Zmizíková technika“

• Je velmi oblíbenou 

technikou při vytváření 

zimní přírody.  

• Plochu čtvrtky natřeme 

modrým inkoustem a po 

zaschnutí kreslíme 

zmizíkem to, co chceme 

zvýraznit.

3

 
 
Snímek 4 
 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Akvarel

• Akvarel lze malovat nejen 
přidáváním barev, ale také jejich 
odebíráním.

• Odebráním barvy také můţeme 
opravit místa, která se nám nelíbí.

• Dokud barva nezaschne, můţeme 
ji částečně odstranit, například 
pomocí houbičky, papírového 
ubrousku, kapesníku nebo 
papírové utěrky, kterými barvu 
odsajeme.

• Ubrouskem můţeme „namalovat“ 
celou zimní krajinu:

• Krajinu můţeme po zaschnutí 
domalovat, dokreslit pastelkami 
nebo prostě nechat bílou…

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Malba solí
• Dalším způsobem, jak 

barvu z obrázku částečně 

odstranit, je posypat ještě 

vlhkou malbu solí.

• Suchá sůl do sebe 

vodovou barvu natáhne a 

po zaschnutí na papíře 

vzniknou světlé nebo bílé 

skvrnky (nakonec sůl 

opatrně odstraníme).

• Při pouţití jemně mleté 

soli jsou skvrnky malé.

• Hrubě namletá sůl vytvoří 

větší skvrnky, skoro květy.

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Tuší dokreslené obrázky

7

 
 
Snímek 8 
 

Akvarel s bílou voskovkou

• Zimní náladu 
vytvoříme také 
pomocí bílé 
voskovky

a modré vodové 
nebo akvarelové 
barvy. 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Prstové barvy

9

• Pro malé děti je velice 

oblíbenou technikou 

malba pomocí 

prstových barev, bez 

štětce.

• Bílá barva vynikne na 

tmavém podkladu. 

 
 

 
Snímek 10 
 

Malba zvýrazněná černou tuší či fixem

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 
Snímek 12 
 

Odkazy:
http://malujeme.files.wordpress.com/2011/02/dsc_1914.jpg

http://www.malykolinak.webgarden.cz/modra-zima

http://mskatovice.wz.cz/2011/01/Zimni-vyzdoba-u-Vcelicek.html#foto

http://www.adam.cz/clanek-2009120052-sumenske-vanocni-malovani-2009.html

http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/souteze/vanoce16.htm

http://www.alinka.sk/c/modro-biela-rukavicka-5588.html

http://zs.rokytnice.cz/index.php?id=10086&lang=cze

http://www.koraka.estranky.cz/fotoalbum/vv-a-pv-prace/vykresy-z-unora/p2130009.jpg.html#slide

http://www.koraka.estranky.cz/fotoalbum/vv-a-pv-prace/vykresy-z-unora/p2130009.jpg.html#slide

http://www.adam.cz/search.php?rskolik=25&rskolikata=31&rstext=all-phpRS-

all&rsautor=nic&rstema=14&rskde=vse&rsvelikost=sab&rsrazeni=datum_90

http://skdruzinazspalachova.blog.cz/0611/vytvarny-krouzek-moniky-kettnerove

http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/souteze/priroda9.htm

http://malujeme.files.wordpress.com/2011/03/dsc_1688.jpg
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Výtvarná výchova I.

Sněhuláci, 1. – 5.  ročník
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Snímek 2 
 

Sněhuláci

• Zima je obdobím sněhu a se sněhem a mrazem 

máme spojené i sněhuláky.

• Často se sněhu nedočkáme a proto  přivítáme 

výrobu sněhuláků  z jiných materiálů v teple, ve 

školní třídě nebo doma.

• Setkáváme se s mnoţstvím nápadů a některé z 

nich jsou uvedeny v této prezentaci.
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Sněhulák - sklenice

Sklenici naplníme vatou a zašroubujeme. 

Vystřihneme nos, oči, pusu a nalepíme.

Z ponoţky ustřihneme pruh, který 

natáhneme na vršek sklenice a sváţeme. 

Ustřihneme uţší pruh, konce rozstříháme a 

vytvoříme  sněhuláčkovi šálu, kterou 

přilepíme na sklenici. 

Vatu můţeme nahradit bílým krepovým 

papírem nebo papírem skartovaným.
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Sněhulák z vatových 

tamponků

• Na barevný papír postupně 

nalepíme vatové tampony a 

vytvoříme tělo sněhuláka. 

• Dolepíme papírovou čepici 

nebo hrnec, knoflíky, oči, 

nos, ústa. Můţeme přifat i 

koště ze špejle nebo 

větvičku. 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Papírový  sněhulák 

• Přehneme čtvrtku, na 

kterou si předkreslíme 

sněhuláka.

• Předkreslovat začínáme od 

přehybu čtvrtky.

• Sněhuláka vystřihneme 

(dvojitě) a u přehybu 

vytvoříme asi 1 cm široký 

podstavec.

• U hlaviček sněhuláky 

slepíme a dle fantazie 

dozdobíme.
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Sněhulák 

z plastové lahve

• Sněhulák je z plastové lahve od 

jogurtového pití.

• Hlava je vytvořena z polystyrenové 

koule, čepice a šála z ustřiţené 

ponoţky.

• Pro lepší stabilitu můţeme do láhve 

nasypat trochu písku. 

• Polystyrenovou kouli nalepíme 

tavnou pistolí. Přilepíme oči. 

Namalujeme pusu a knoflíky.Nos 

vyrobíme z kousku červeného 

papíru, který smotáme a přilepíme.
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Sněhulák (Mikuláš) z květináče

• Potřebujeme květináče tří 
různých velikostí, bílou a 
červenou barvu, látku na 
hlavu, vatu na vousy. 

• Podle toho, zda chceme 
vyrábět Mikuláše, nebo 
sněhuláka si nabarvíme 
květináče červeně, nebo bíle. 
Z látky si uděláme kulatou 
hlavičku, kterou vycpeme a 
pak uţ jednotlivé kousky k 
sobě lepíme tavnou pistolí.

• Oči, nos a knoflíky 
domalujeme. 
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Kašírovaný sněhulák
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Sněhulák – vata nalepená na karton
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Sněhulák z roliček od toaletního papíru
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Odkazy:

http://skolnihratky.blogspot.com/2011/01/snehulaci-iii.html

http://www.miroslavasloupova.cz/?page_id=90

http://www.topkonicek.cz/rucni-prace/474-mikulasi-a-snehulaci-z-kvetinacku

http://klubrybicka.blog.cz/rubrika/hvezdicky/2

http://www.specskolykv.ic.cz/galerie/druzina.htm
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Dokreslovaná zvířátka

Materiál a pomůcky:

• alobal

• permanentní fixy

• barevné papíry 

• Lepidlo

Pracovní postup:

• Alobal o délce aspoň 50 cm děti lehce zmuchlají, 
poloţí na zem a začnou dupat.

• Vzniklou placičku pak děti prozkoumají a vymýšlejí 
co vlastně vyrobily. Pak permanentními fixy 
alobalové placičky domalujeme a přilepíme na 
barevný papír. 
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Maska mimozemšťana
• Zde vidíme výsledek 

jiného způsobu práce s 

alobalem - masku 

mimozemšťana.

• Na masku potřebujeme 

jen a jen alobal. Alobal 

musí být dvojitý a měl by 

přesahovat bradu a čelo 

"modelu". 
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• Snadněji se 

pracuje ve 

dvojicích.  

Jeden přidrţí 

alobal druhému 

před obličejem a  

ten „první“ si 

sám  alobal 

modeluje podle 

svého vlastního 

obličeje. 
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• Alobal přitlačíme na nos a prsty ho tvarujeme, 

lehce protlačíme oční důlky, ústa, čelo a bradu. 

Čím je maska přesnější, tím hůře se v masce 

dýchá - tak pozor! 

• Pak masku sundáme a doděláme 

mimozemšťanovi vlasy, tykadla a jiné doplňky. 

• Pracujeme jen s jedním kusem alobalu - alobal se 

jen velmi špatně napojuje.
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Plastický obrázek

• Na kus kartonu tuţkou načrtneme  jednoduchý obrázek.

• Z modelíny vytvoříme tenké ţíţalky a obtáhneme jimi 
všechny nakreslené čáry. 

• Aby tenké kousky modelíny na papíře drţely, uděláme je 
kratší a budeme je skládat  za sebou, začátek i konec 
zamáčkněte do papíru (prstem rozmáznout).

• Ţíţalku pak po celé délce přimáčkněte k papíru, ale 
pokusíme se z nich nenadělat placky, aby byl reliéf co 
nejvýraznější
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• Ustřihneme kus alobalu, o dost větší neţ je obrázek a  
všechny plochy kartonu potřeme lepidlem (Herkules).

• Doprostřed obrázku přiloţíme  střed alobalu a opatrně 
prsty přitlačujeme folii na karton, zvláště opatrně 
postupujte kolem ţíţalek, aby se alobal nepotrhal.

• Odstřihnout přebytečný alobal, kolem obrázku 
ponecháme přesahy (stačí 1-1,5 cm).

• Okraje rubové strany potřeme lepidlem, přesahy 
zaloţíme podél hran dozadu a přilepíme.

• Čím méně se nám podaří alobal na rovných plochách 
pomačkat, tím výsledek lépe vynikne.
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Vánoční alobalová dekorace

• Vánoční dekoraci na stůl nebo na stromeček vytvoříme z 

polystyrénu, alobalu a bílých a modrých korálků. Její lesklý 

a chladivý povrch bude odráţet světla svíček a netradiční 

vzhled se bude vyjímat zvlášť v moderních interiérech. 

• Budeme potřebovat polystyrenové kouličky, alobal, nůţky, 

krejčovské špendlíky, lepidlo, různě tvarované malé 

skleněné korálky, dlouhé trubičkové korálky, kulaté a 

hvězdičkové flitry. 

• Kouličky obalíme alobalem a dozdobíme korálky, které 

navlékneme na špendlík a připíchneme.
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Odkazy:

http://www.predskolaci.cz/?tag=alobal

http://www.vytvarnetechniky.cz/vanocni_dekorace/vanocni-ozdoby-s-flitry.php

http://www.vytvarka.eu/folie/relief.htm
http://www.tvorive.estranky.cz/clanky/netradicni-postupy/zabava-s-alobalem.htm
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Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Malba na sklo

• Malování na sklo vzniklo  jako způsob dekorace 

skla, který byl mnohem dostupnější neţ drahé 

vitráţe.

• Techniku si oblíbili profesionální výtvarníci i ti, 

kdo berou štětce do ruky příleţitostně. 

• Hotové práce ozdobí drobnosti v pokoji, ale 

udělají radost blízkým, kterým je věnujeme.
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Co potřebujeme?

• Skleněné nádoby
- průhledné, pokud pouţijeme barvy vitráţové 
- neprůhledné, pro barvy krycí.

• Kontury na sklo
- tekuté
- samolepící (kov v různých barvách)
- obtisky (rozličné motivy, které se nalepí 
a následně domalují.
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•Barvy na sklo

Ředitelné vodou ( vypalovací a nevypalovací)

Vypalovací barvy vytvrdíme a zafixujete teplem 

v troubě. Hodí se na obrázky i na uţitné  

předměty, dózy, vázy, sklenice.

Barvy nevypalovací jsou určeny pouze

k dekorativním účelům, tedy zejména na 

obrázky.
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Ředitelné ředidlem

Ředidlové barvy se zase nehodí pro začátečníky 

ani pro děti. Ředidlo je cítit, není zdravé ho 

dýchat. Navíc je třeba štětce v ředidle čistit.

Další dělení barev

Průhledné – po zaschnutí jsou průhledné a dávají 

vzhled barevného skla.

Neprůhledné – po zaschnutí jsou matné
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6

• Štětce – spíše malý průměr, kulaté.

• Párátka – vyplnění míst barvou, kam se 
nedostaneme štětcem.

• Papírové ubrousky – k čištění míst, na které 
steče barva.

• Lihový fix – předkreslení obrázků.

• Šablony – u průhledných nádob je moţné je 
vloţit pod sklo.
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Technika malby na sklo

• Skleněný předmět, který chceme pomalovat 
musíme odmastit, aby na něj barva dobře 
chytala. 

• Nejlépe se maluje ploché sklo, protoţe barva 
nestéká ke stranám tak, jako na kulatém.

• Nejznámější způsob malování je ten, při němţ 
nejprve namalujete na sklo konturu a potom 
obrázek vybarvíte. Můţeme malovat i opačně
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Nanášení kontur Důleţitou pomůckou jsou 

kontury na sklo. Jimi 

namalujete obrys motivu a 

necháte zaschnout. Práce 

s konturou vyţaduje trochu 

cviku a zkušeností, aby 

linka byla nepřerušovaná a 

všude stejně silná. Do 

vytvořených políček pak 

jako v omalovánce 

nanášíte štětcem barvu
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Vybarvení políček

Po zaschnutí kontur   
můţeme začít 
vybarvovat jednotlivé 
části obrázku barvami. 
Pokud malujeme třeba 
skleničku, 
vybarvujeme motiv po 
částech a necháme 
vţdy před pootočením 
barvu zaschnout, aby 
nestékala.
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Jinou technikou 

je malování bez 

kontur, přímo na 

sklo.

Jednotlivé barvy 

můţeme do sebe 

zapouštět přímo 

na skle.
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Malba na porcelán

Na porcelán 

pouţíváme barvy 

neprůhledné.

Není nutné vţdy 

pouţívat kontury. 
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Tupování K dozdobení í 

skleniček můţeme 

barvu nanést

i na víčka.

Víčko natřeme 

základní barvou a 

po zaschnutí 

houbičkou 

natupujeme

světlejší nebo 

tmavší.
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Fixace barev

• Namalované předměty necháme zaschnout 

minimálně 24 hodin a zapečeme v troubě na 

výrobcem uvedenou teplotu. 

• Nedostatečně zaschlá kontura nebo barva vytvoří 

při vypalování puchýřky, proto necháváme barvu 

schnout raději déle. 

• Po ukončení času vypalování necháme sklo v 

pootevřené troubě vychladnout. Vypalované věci 

nedáváme k sobě moc blízko, protoţe se mohou 

slepit k sobě.
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Odkazy:

http://www.i-creative.cz/2007/08/page/7

http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/147613-tisic-a-jedno-kouzlo-magicke-trezalky.html

http://kreativni.blog.cz/

http://www.domecek-ricany.cz/kurz/malovani-na-sklo-a-porcelan

http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/dekorace/malovani-na-sklo-zvladnou-i-

deti/#utm_medium=cpc&utm_source=adwords&utm_campaign=clanky

http://www.barvy-malovani.cz/album/fotogalerie-malovani-na-sklo/malovani-na-sklo1-jpg/

http://www.hrst.cz/barvy-na-sklo-koh-i-noor-window-colours-9741-set/d-70660/

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/malovane-sklo/malovani-na-sklo.html
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Prstové barvy

• Prstové barvy jsou vhodné pro nejmenší děti, 
protoţe jsou ze všech barev nejméně toxické.

• Zároveň se dají pouţít i se staršími dětmi –
svou konzistencí připomínají barvy temperové, 
které pro malé děti nejsou vhodné (jsou více 
toxické).

• Abychom měli jistotu, ţe barvy jsou pro naše 
děti opravdu bezpečné, kupujeme jen barvy od 
známých výrobců.
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• Odstíny mícháme přímo na dlani, dítě se rádo 

nechá okouzlit vznikem nových odstínů a vnímá 

příjemně chladivý kontakt s barvou. 

• Před změnou barvy je třeba otřít ruce ubrouskem 

nebo hadříkem, aby si ani větší děti, které pracují 

samostatně, neušpinily základní barvy v kalíšcích.

• Na papír malujeme otiskem celých dlaní, bříšky 

prstů tvoříme puntíky nebo čáry libovolného tvaru.
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• Při malování je důleţité 
samotné tvoření, 
objevování, záţitek z 
barev a tvarů a zde jsou 
prstové barvy ideálním 
pomocníkem.

• Děti si je mohou 
doopravdy osahat, při 
malování si s barvou 
hrají, pouţívají prsty, 
dlaně, houbičky na 
nádobí, štětce, cokoliv 
jim přijde do cesty.
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• Dětem můţeme 

ukázat, co vše je s 

prstovými barvami 

moţné vytvořit.

• Například pouţít 

obtisky rukou, dlaní i 

prstů a poskládat z 

nich nějaký obrázek.

• Stačí jeden obtisk 

palce nebo dlaně, 

domalovat pár detailů 

a máme rybičku, 

včelku či broučka.
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Strom

• Nejdříve rodič či učitel  

obtiskne svoji dlaň a 

zápěstí (velký kmen a 

větve).

• Dále děti obtisknou svoje 

malé dlaně a prsty –

zelené listy. Pro děti je 

hezké (a poučné) hledat 

podobnosti mezi částmi 

lidského těla a částmi 

stromu.
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http://zena-in.cz/clanek/tipy-pro-tvoreni-s-detmi-prstove-barvy-a-andel/kategorie/dum-a-byt

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=4728

http://www.casprodeti.cz/products/jarni-kvetiny-obtisky-prstove-barvy/

http://www.rodina.cz/nazor14950419.htm

http://www.decomania.cz/clanky/_zobraz=podmorsky-svet
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http://www.lencinkosicek.estranky.cz/fotoalbum/seminare---podzim-2009/

http://www.detskestranky.cz/clanek/835-prstovi_snehulaci.htm

http://www.ses.cz/hracky/?act=detail&produkt_id=306

http://malujeme.wordpress.com/2011/03/30/prstove-barvy/

http://www.crayola.cz/store/goodsdetail.asp?lngDepartmentID=4&strGoodsID=75-2060
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Míchání barev, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Míchání barev

• Potřebujeme jen 

několik málo 

barev, abychom 

dokázali 

namíchat širokou 

paletu dalších

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Základní barvy

Základní barvy jsou:
• žlutá,  červená,  modrá,  bílá,  černá.

• Barvy můţeme míchat, experimentovat a vymýšlet 
si svoje vlastní. Stačí nám k takovým pokusům 
třeba obyčejné vodové  nebo temperové barvy. 
Můţete si to vyzkoušet třeba podle následující 
pomůcky.

• Nejdříve se pokusíme smíchat uvedené temperové 
barvy zda  bude výsledek skutečně pravdivý.

3

 
 
Snímek 4 
 

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
 
Snímek 8 
 

Možnosti míchání barev

• Při nácviku míchání 

barev můţeme pouţít 

nejen temperové 

barvy, ale i vodové.

• Barvy nanášíme na 

papír, „přes sebe“.

8
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10
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Hra s barvou

11

 
 
Snímek 12 
 

12

• Starší děti si 

mohou 

vytvořit 

technikou 

„míchání 

barev“ 

kapesník.

 
 

 



 
Snímek 13 
 

13

• Barevný 

vzorec –

pomocník při 

míchání 

barev

 
 

 
Snímek 14 
 

14

 
 

 



 
Snímek 15 
 

Pokus – míchání barev

Potřeby a pomůcky:
• tři PET láhve s vodou

tři pětilitrové zavařovací láhve naplněné vodou 
do poloviny
tři tuše – červená, modrá a ţlutá

Postup
• Do kaţdé pětilitrové láhve kápneme jinou barvu tuše. 

Do první červenou, do druhé modrou a do třetí ţlutou. 
Lţičkou promícháme. Totéţ uděláme s PET láhvemi. 
Láhve pak uzavřete a barvy protřepejte. Pak vkládejte 
PET láhve do zavařovacích láhví a zkoumejte, jaké nové 
barvy vám vznikají.

15

 
 

 
Snímek 16 
 

Odkazy:

http://cs.detske-hry.com/michani-barev-11463.htm

http://www.digitalartform.com/archives/2005/06/digital_color

http://graphics.comsci.us/theory/subtractive.html

http://www.ioffer.com/items/removed

http://www.techmania.cz/edutorium

http://www.cemca.org/maldives/coloursmag.htm

http://www.zschvaly.cz/galleries/vytvarna-vychova-6-a-6-b

http://chart.5gbfree.com/color-mixing-chart.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=248
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

Výtvarná výchova I.

Technika malby, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Malba

• Malba je technika nanášení barev v souvislé vrstvě 

na podklad, zpravidla pomocí štětce. 

• Od kresby se liší pouţitým nástrojem (štětec) a 

plošností, kterou je barva nanášena. Pouţívá se ve 

výtvarném umění. 

• Ve výtvarném umění jde o nejdůleţitější techniku 

malíře. Podle charakteru malby, pouţitých materiálů 

či podkladu se malba dělí na několik základních 

malířských technik

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

 
 
Snímek 4 
 

Akvarelová malba 

• Základním rysem práce s akvarelovými barvami je 
schopnost ovládat sytost barev rozpuštěním ve větším 
nebo menším mnoţství vody nanesených na papír. 

• Při samotné malbě akvarelovými barvami je dobré 
respektovat tři základní pravidla: 

- při malbě vodovými barvami nelze překrýt tmavý
nátěr světlým, 

- je lepší drţet se zásady „raději méně neţ více“, 
- při malbě musíte dopředu ohraničit místa, která 
mají zůstat bílá.

4
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5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Akvarelové barvy se skládají z rostlinných, 

nerostných nebo ţivočišných pigmentů, spojených 

vodou, arabskou gumou, glycerínem, medem a 

konzervačními přísadami. Glycerín a med 

zabraňují popraskání nátěru během jeho 

vysychání. 

• Akvarelové barvy se vyrábějí v těchto čtyřech 

provedeních: suché barvy v přihrádkách, mokré 

barvy v přihrádkách, polotekuté barvy v tubičkách, 

tekuté barvy v lahvičkách.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Vodové barvy

• Vodové barvy nebo také 

vodovky jsou velmi oblíbené 

barvy pro nejmenší a 

nadšené výtvarníky.

• Technika malby je podobná 

akvarelu, ale vodové barvy 

mají niţší obsah pigmentu, 

mají sníţenou světlostálost a 

jasnost odstínů.

7
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8
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Anilínové barvy
jsou sloţením podobné barvám

vodovým, jsou jasnější a zářivější.

9
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Kvašové barvy

• Kvašové barvy jsou velmi populární u grafických 

designérů a ilustrátorů, kteří chtějí dosáhnout 

hladkých, jednotných ploch barvy. 

• Do kvašových barev se přidává glycerin, díky 

němuţ jsou ve vodě rozpustnější neţ barvy 

akvarelové.

• Základní vlastností je jejich neprůhlednost, dalším 

důleţitým rysem kvaše je jeho roztékavost. 

10
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11
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Temperová barva

• Tempera je malířská technika, pro níţ jsou 
charakteristické krycí rychleschnoucí nelesklé barvy s 
nesplývavými tóny, jejichţ ředidlem je ve vodě 
rozpustná emulze (směs oleje a vody). Zejména v 
minulosti byla pouţívána tzv. vaječná tempera. Dnes 
jsou pigmenty pojeny emulzí s emulgačním činitelem 
jako je klíh, lasein, vejce a vosk. 

• Temperové barvy rychle zasychají a po zaschnutí jsou 
spíše matné a lehce změní sytost. Tempera je 
ředitelná vodou. Od akrylových barev se tempera liší 
moţností znovurozmytí po zaschnutí. 

12
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13
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Olejomalba

• Olejomalba je často nazývána králem malířských, jsou 
staletími prověřené, nejoblíbenější barvy profesionálních 
malířů i nadšených amatérů.

• Vyrábějí se v nejrůznějších kvalitách, od studijních po 
mistrovské, s nejvyšším obsahem nejjemněji mletých 
pigmentů. Hodnotícím prvkem je světlostálost, krycí 
schopnost.

• Při samotné malbě s vyuţitím olejových barev je 
nezbytné udrţovat vzdálenost zhruba jedné paţe mezi 
obrazem a umělcem. Olejomalba totiţ, více neţ jakákoliv 
jiná technika, vyţaduje celkový pohled na obraz a to v 
kaţdém okamţiku. 

14
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Akrylové barvy
• Technické vlastnosti jsou podobné olejovým barvám, ale k ředění 

akrylových barev a vymývání štětců potřebujeme jen vodu.

• Mají tu vlastnost, ţe rychleji usychají. Po zaschnutí jsou malby 

odolné proti vodě a neotírají se. 

• Akrylové barvy je moţno nanášet postupně, v tenkých vrstvách, 

ale i v hutnějších vrstvách. Štětce se musí vymývat hned po 

skončení práce s nimi, barva v nich velice snadno zasychá a 

špatně se z nich dostává pryč. 

• Akrylové barvy se nanášejí na silnější papír, ale i na plátno, 

dřevěné desky, lepenky potaţené plátnem atp. 
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Odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malba

http://www.potreby-pro-skoly.cz/kresby-malby-a-dalsi-techniky/t-305/

http://www.forbook.cz/samolepka-na-notebook/malba-2/ 

http://www.predskolaci.cz/?p=9925 

http://www.vytvarnepotreby.com/barvy-olejove-barvy-c-1_5.html 

http://petrtylka.blog.cz/1008 

http://rezac-kresba-malba.wu.cz/Akvarel-portret.html

http://brdo.brontosaurus.cz/souteze/mame_radi_prirodu/minule_rocniky/rocnik_2004_-_cesta

http://www.humanart.cz/grafika-45413--.html

http://www.crhak.cz/shop/index.php?do=katalog&stranka=105 

http://www.zeslezska.websnadno.cz/VETERANI.html

http://www.zeslezska.websnadno.cz/VETERANI.html

http://www.gainor.biz/egg_tempera.htm

http://www.hrst.cz/akrylove-barvy-acryl-nerchau-hobby-matt-set/d-70990/ 

http://lukas.faltynek.com/2008/03/22/malovani-na-kameny/ 
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Čtverečkování (inches obrázky), 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Inches obrázky

• Inches obrázky si vyrobíme z několika inch čtverečků, 

které v pravidelné formaci nalepíme na nějaký podklad a 

zarámujeme. 

• Čtverečky jsou velké přesně jeden palec (inch), coţ je 

2,54 cm. My můţeme vyuţít i jiné velikosti. Základem 

takových čtverečků můţe být papír, korek, lepenka, atd.

• Můţeme pouţít 4, 6, ale i 12 nebo více čtverečků. 

3

 
 

 
Snímek 4 
 

4

• Jejich zdobení záleţí čistě jen na naší fantazii, nejsou pro to 

ţádná pravidla ani omezení. 

• Mohou to být třeba jen razítka, můţeme na ně malovat, 

polepit je papíry, zdobit korálky, knoflíky, stuţkami, plstí, šít, 

stříhat, omotávat… vše je dovoleno.

• Čtverečky by mělo spojovat nějaké téma, barva nebo 

způsob provedení… rovněţ rámeček přizpůsobíme 

celkovému stylu, i ten můţeme vhodně dozdobit, aby spolu 

s inches tvořil harmonický celek.
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5

• Moţná se ptáte, na 

co ţe takové 

čtverečky jsou… 

pouţívají se např. 

na výrobu přání, ke 

zdobení 

scrapbooků, 

můţeme si jimi 

polepit a ozdobit 

krabičky, deníky… 

někdo si čtverečky 

ukládá do alb jako 

známky a vytváří 

tak různé kolekce…

 
 
Snímek 6 
 

Pracovní postup

• Nejprve si nařeţeme základ, např. z lepenky. 

• Čtverečky polepíme vzorovanými papíry,  pomalujeme,  

nemusí být stejné, ale dbejme na to, aby vybrané barvy 

vzájemně ladily. 

• Pak se pustíme do zdobení. Kaţdý čtvereček jiný, ať to 

máme hezky pestré.

• Velmi efektní je pouţívání 3D pěnových čtverečků, 

ozdůbky jsou pěkně plastické.

6
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7

• Kdyţ máme všechny čtverečky ozdobené, pečlivě si je 

narovnáme na podklad a nalepíme.

• V této fázi je nejdůleţitější udrţet pravidelné rozestupy mezi 

jednotlivými dílky. Opět můţeme všechny čtverečky podlepit 

pěnovou páskou pro plastický efekt.

• Zasadíme do předem připraveného rámečku a naše 

originální dílko je na světě.

• Tip pro práci s menšími dětmi: vyrobte si obrázek se čtyřmi 

většími čtverci – jaro, léto, podzim a zima…

 
 

 
Snímek 8 
 

Přeskládaný obrázek

• Připravený obrázek, 

fotografii, …. 

můţeme rozstřihat 

na pravidelné 

čtverečky  a 

následně slepit.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

 
 
Snímek 10 
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Skupinová práce

11
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Netradiční materiály

12
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14

Šablony
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Odkazy:

http://www.instructables.com/community/Inchies

http://www.vasedeti.cz/inspirace/vytvarna-dilna-pro-maminky/inchies-aneb-ctvereckomanie

http://www.brydova.cz/techniky/7-techniky/370-inchove-obrazky

http://www.craftjuice.com/search.php?search=inchies&tag=true

http://www.monis-naehstube.de/projekte/inchies/index.html

http://mandarinmoon.deviantart.com/art/Polymer-clay-Fall-Inchies-184607167

http://www.ctpubblog.com/2009/11/14/inchies-rule

http://beadingbutterfly.web.officelive.com/BeadEmbroideredInchies.aspx

http://www.orangejelly.com.au/shoppe/index.php?main_page=index&cPath=1_85

http://heartaday.wordpress.com/2008/01/27/heart-110-glitter-heart-inchies

http://beadingbutterfly.com/blog/2010/01/inchies-done

http://kidsartists.blogspot.com/2010/03/inchies.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Mandaly, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Mandala

• Slovo "mandala" pochází ze sanskrtu a znamená 

"kruh - střed". 

• Symbolický význam kruhu vyplývá uţ z jeho 

geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, 

organizovaného kolem pevného bodu.

• Jako takový představuje ideální jednotu s pevným 

středem, a zároveň i nekonečno a věčnost.

2
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3

• Sám vesmír je mandalou, skládající se z mnoha dalších -

mezi nimi je i Země. Vše ţivé se skládá z buněk, které jsou 

mandalami.

• Kdyţ vhodíte kámen do vody, vytvoří soustředné kruhy - tedy 

mandalu. Kdyţ uvidíte pařez, jeho letokruhy tvoří mandalu, a 

tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

• Z toho plyne, ţe mandala jako forma je starší neţ historie 

člověka, neboť je stejně stará jako vesmír sám, jehoţ hranice 

je nemoţné zachytit, stejně tak jako počátek či konec kruhu.

 
 
Snímek 4 
 

Výklad mandaly

Symboly:

• Ptáci - starobylý symbol lidské duše, ţivlu vzduchu 

a procesu přeměny.

• Kruh - symbol jednoty, dokonalosti, věčnosti.

• Kříţ - roppojení svislé a vodorovné čáry vyjadřuje 

spojení protikladů - ducha a hmoty, světla a tmy, 

vědomí a nevědomí, ţivota a smrti...

• Oko - reprezentuje vševidoucího a 

všudypřítomného Boha, spojováno i se schopností 

vidět na fyzické i duchovní úrovni (jasnozřivost).

• Spirála - Podtrhuje význam středu a směřování k 

němu, směřování k jednotě a k Bohu.
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Snímek 5 
 

Barvy a čísla (ukázky):

• Červená je mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, 

dodává energii, probouzí ţivotní sílu. Podněcuje hluboké emoce. 

Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a 

vůle. 

• Tyrkysová je barvou chladné jezerní vody, přechází mezi 

modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky -

posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, 

harmonizuje. 

• 8 - Osmička je ztělesněním dobře vyváţené harmonie párových 

protikladů. Je to číslo stability, harmonie a znovuzrození.

• 3 - Trojka se pojí s energií, která posiluje nezávislé myšlení, 

obrácené do budoucnosti. Je to mocné a posvátné číslo.

5

 
 

 
Snímek 6 
 

6

• Mandaly mohou být 

formální a 

neformální. 

• Formální jsou ty 

geometrické, 

přesné.

• Neformální -

kreslené volně do 

kruhu.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

• Můţeme hledat 

různé materiály, 

vţdyť ty původní 

byly a jsou dodnes 

sypány z písku, aby 

pak vítr jejich energii 

roznesl do všech 

stran. 

• Je úţasné to nelpění 

na nich, přestoţe 

vytvořit je trvá 

nesmírně dlouho.

 
 
Snímek 8 
 

8

• Na podzim nám příroda 

poskytne celou náruč 

mandal- semínek, z 

nichţ můţeme vytvářet 

vlastně mandalu v 

mandale.

• Pouţijeme třeba 

papírový tácek a 

polepíme jej čímkoliv, 

co nás napadne. 

Semínky, kamínky, 

mušlemi, či pískem . 

Důleţitá je volba lepidla 

(Herkules).

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Mandaly z papírových sáčků od čaje

9

 
 

 
Snímek 10 
 

Mandaly z vyřazených CD

• Na malbu se nejvíce hodí 

akrylové barvy, které 

můţeme po zaschnutí 

otírat vlhkým ubrouskem.

• Na našem obrázku máme 

mandalu nakreslenou 

permanentním (lihovým) 

fixem.
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Snímek 11 
 

Předlohy

• Pro nejmladší 

děti můţeme 

pouţít šablony 

mandal, které 

si děti vybarví. 

11

 
 
Snímek 12 
 

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Ukázky mandal
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Snímek 14 
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Snímek 15 
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Snímek 16 
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Odkazy:

http://flickriver.com/photos/monicachaves/3096540889

http://recycledcrafts.craftgossip.com/a-fun-recycled-cd-mandala/2011/07/27

http://www.thecraftycrow.net/2010/10/seed-and-spice-mandalas-on-cds.html

http://aurorita.blog.cz/en/1108/mandaly-k-vybarveni

http://vanmishel.blog.cz/1012/mandali

http://duhovaposelstvi.blog.cz/1112/mandaly-z-kvetu

http://bambulle.blogspot.com

http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz/view.php?cisloclanku=2010050002

http://www.mandaly.cz/?id=43

http://www.mojiandele.cz/mandaly

http://mallaya.blog.cz/1101/mandaly
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Muchláţ, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Muchláž

• Muchláží se nazývá výtvarná technika, kdy se 

papír nejdříve zmačká a pak znovu narovná.

• Ve vzniklé papírové struktuře se dle fantazie 

zvýrazňují vybrané linie a přehyby.

• Další moţností je, ţe se papír nejdříve zmačká do 

malých kuliček a ty nalepíme a papír do rozličných 

tvarů.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Co je třeba:

• Seznamte dítě s tím, co bude tvořit.

• Dále je třeba dětem vysvětlit, jak se tvoří "kuličky" z 

papíru. 

• Důleţité je, jak se nanáší lepidlo a jakým způsobem 

se "kuličky" na kytku lepí.

„Kuličky musí být pevné a musíme je lepit těsně

vedle sebe, aby vynikl motiv, který tvoříme.

3

 
 
Snímek 4 
 

Kytička v roličce od toaletního 

papíru 
Pomůcky:

• kousky krepového papíru 
(ţlutý, zelený, růţový)

• kousek tmavě zelené 
vlnité lepenky

• čtvrtina bílého tvrdého 
papíru

• nůţky, tuţka, lepidlo na 
papír

• rolička od toaletního 
papíru

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Malým dětem je třeba kytičku obkreslit a vystřihnout.

• Obalit roličku od toaletního papíru vlnitou lepenkou také 

není příliš jednoduché a bude tedy asi třeba dětem 

pomoci.

• Větší děti  dokáţou na kytku vymyslet krásný "kuličkový" 

vzor. Malé děti budou nejspíš lepit více chaoticky, ale i to 

má své kouzlo.

• Hotovou kytičku je třeba nechat zaschnout, aby "kuličky" 

neopadaly. 

• Kytičku je moţné pouţít „na stojato“ nebo nalepit na 

podloţku

 
 

 
Snímek 6 
 

Muchláž je vhodnou technikou pro 

skupinovou práci.
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Snímek 7 
 

Domalovaná muchláž

7

 
 
Snímek 8 
 

Nápady

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Jednobarevná muchláž

9

 
 

 
Snímek 10 
 

Technika zmačkaného

a následně vyhlazeného 

papíru.
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Snímek 11 
 

Odkazy:

http://mojevytvarka.webnode.cz/products/srdicko-ke-dni-matek-muchlaz-z-papiru

http://www.acb.cz/Item.aspx?i=33871

http://www.ao.cz/galerie-dilo/zvirata-v-pralese-muchlaz.html

http://www.bunkr.cz/fotogalerie/2006/muchlaz/ipage00002.htm

http://zushorice.cz/new/galery/v/09-

10/cerekvice/eli301_002/eli301_001/eli301_002/Pavl__na+Dra__arov__.jpg.html

http://cs.detske-hry.com/drak-ze-zmackaneho-papiru-11922.htm

http://www.vytvarnyraj.cz/?q=sikulky-kulicky-z-papiru

http://www.kreativni-stranky.wz.cz/stojici-kyticka.html
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888
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Odlitky ze sádry, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Co to je sádra?
• Sádra se řadí mezi vzdušné maltoviny (jako např. 

cement).

• Sádra tvoří s vodou dobře zpracovatelnou směs, 
která po dokončení chemického procesu (i 7 aţ 10 a 
více dní) ztuhne do zářivě bílé, příp. šedé, či 
modravé hmoty.

• Ztuhlá sádra je  poměrně pevná a tvrdá. 

• Podle podmínek při výrobě sádry a v závislosti na 
přísadách, které se do ní přidávají, se mění jednak 
rychlost jejího tuhnutí, ale také tvrdost.)

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Druhy sádry
• Stavební sádra

Na sádrové odlitky nám postačí, pracuje se s ní docela dobře, 
ale pokud máme formičky s drobnějším motivem, detaily 
nebudou tak výrazné. 

• Alabastrová sádra

Pracuje se s ní dobře, při nalévání do forem se doporučuje 
jistá rychlost, protoţe velmi rychle tuhne. Detaily odlitků jsou 
krásně výrazné.

• HARD sádra 

Je nádherně sypká, ve vodě se rozpouští téměř sama a 
takřka okamţitě, dělá méně bublinek a tedy se i sniţuje riziko 
kazových odlitků kvůli vzduchovým dutinkám.

Nevýhoda – velmi drahá.

3

 

 

Snímek 4 

 

Příprava sádry

Sádra se sype do vody

dokud se v nádobce 

„propadá“…

4

Správné mnoţství sádry 

ve vodě se pozná podle 

toho, kdyţ uţ se prášek 

„nepropadá“ do směsi…

 

 

 



 

Snímek 5 

 

5

Směs se krátce promíchá,

čímţ se částečně vyţenou 

bublinky vzduchu.

… a sádra se nalije do 

formy.

 

Snímek 6 

 

Formy na odlitky

• Silikonové formy mají tu 

výhodu, ţe jsou průhledné, 

jsou vidět bublinky v sádře a 

získáváme tím moţnost 

odlitek zachránit od 

nevítaného kazu. 

Vyklepávání odlitků je 

znatelně snazší.

• Plastová forma je 

neprůhledná, bílá a poněkud 

tuţší neţ silikon.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Nalévání sádry do forem

• Neţ nalijete sádru, je vhodné formičku vypláchnout 
studenou vodou a oklepat přebytečné kapky zhruba 
stejným pohybem jako u sklepávání teploměru. Není 
třeba kapky utírat, protoţe se slijí do sádry a nikdo nic 
nepozná. Opláchnutí trošinku usnadňuje pozdější 
vyloupnutí odlitků. 

• Bublinky!!! Tak ty opravdu dohánějí k šílenství.  Pokud 
se vám při míchání vytvoří na hladině tyhle potvůrky, lze 
je (nebo alespoň většinu z nich) zničit fouknutím. Při 
nalévání do forem znovu  vidličku – poklepejte s ní formu 
uvnitř odlitku, většina bublinek se pustí dna a vyplave

7

 

Snímek 8 

 

Vyklepávání odlitků

• Plochu, na kterou chceme vyklepávat odlitky, je dobré 

změkčit utěrkou, protoţe při dopadu na tvrdou desku se 

odlitek zlomí.

• Abychom toho polámali co nejméně, nesmíme čekat s 

vyklepáváním moc dlouho. Tvrdá, ale ještě ne zcela 

usušená sádra je trošku pruţnější a snese malinko víc 

hrubějšího zacházení.

• Je dobré odlitek ve formě maličko uvolnit jemným 

potlačováním a ohýbáním formičky. A je to! 

8

 

 

 



 

Snímek 9 
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Snímek 10 

 

Poslední úprava

• Hotové odlitky přímo 

lákají k dalšímu  

tvoření. Můţeme 

brousit hrany, malovat, 

ťupkat houbičkou, 

vytvářet plastické 

obrázky, magnetky na 

lednici nebo jen 

ozdůbky do květníku, 

jemné dekorace či 

svícínky. 
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Snímek 11 
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Snímek 12 

 

Odkazy:

http://www.mimiangel.cz/story/sadrovani_aneb_odlevame_ze_vsech_sil

http://helena1451.blog.cz

http://www.tvoreniproradost.cz/tvoreniproradost/eshop/1-1-Hobby/125-2-Formy-na-odlevani/1/9/4

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=429

http://www.kmz-brno.cz/view.php?cisloclanku=2008010014
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Textilní techniky, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá

 

 

 

Snímek 2 

 

S textilem můžeme vytvářet i netradiční 

výrobky….
Snadnou technikou s efektními výsledky je tiskání na textil.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Různá tiskátka, která si můţeme sami vyrobit z 

dostupných materiálů, můţeme i kombinovat.

3

 

 

 

Snímek 4 

 

K výrobě jednoduchých tiskátek nám postačí 

karton, provázek různé tloušťky, korek, pěnová 

guma, nůţky a lepidlo Herkules či tavná pistole.
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Snímek 5 

 

Pěnová tiskátka mohou mít různé náměty a tvary.

5

 

Snímek 6 

 

Tiskátka natíráme barvami na textil a opatrně 

mírným přítlakem obtiskujeme na vyţehlený textil.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

7

Gázovina je jemná bavlněná tkanina. Průhledná a lehká. 

Pouţívá se především ve zdravotnictví, ale je také výborným 

materiálem pro kreativní tvoření. Vyuţijeme ji k výrobě listů 

vhodných k podzimní dekoraci a aranţování. Jejich výhodou je, 

ţe se nezkroutí a zůstávají pořád stejně hezké.

Co budeme potřebovat a jak na to?

 

 

 

Snímek 8 

 

Pomůcky :

• Gázovina

• Škrob na prádlo(nejlépe 

rozpustný za studena)

• Miska , kolíčky

• Provázek

• Měděný drátek

• Nůţky, tuţka, štětec

• Vodové nebo anilinové 

barvy

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

V misce naškrobíme gázovinu, pěkně vypneme 

pomocí kolíčků a vyhladíme. Necháme uschnout.

9

 

Snímek 10 

 

Pomocí šablonek překreslíme poţadované tvary a 

vystříhneme.
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Snímek 11 

 

Vystřiţené tvary namalujeme vodovými nebo 

anilinovými barvami.
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Snímek 12 

 

Barevné listy prodrátkujeme tak, aby vznikly 

stonky a můţeme dekorovat.
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Snímek 13 

 

Zajímavou a efektní textilní technikou je 

SAVOVÁNÍ.

Savo perex se smíchá s vodou v poměru 1 : 3 a nalije se 

do nádoby s rozprašovačem. Na textil – např. trička se 

přilepí oboustrannou lepenkou vystřiţená šablonka a 

rozprašováním se na tričku „vysavuje“ negativ obrázku ze 

šablonky. Dovnitř trička je dobré dát igelitovou fólii. Pro 

děti je tato technika velmi kreativní a zajímavá stejně jako 

její výsledky. Pro inspiraci jen pár šablonek…

13

 

Snímek 14 
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Snímek 15 

 

Zdroj:

http://www.i-creative.cz/category/textilni-techniky/

http://www.i-creative.cz/2010/03/03/sablony-na-savovani/#more-3702
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Halloweenské masky, 1. – 5. ročník

Mgr. Ilona Šedivá
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Inspirace z papírových talířů

Pomůcky:

• Papírový talířek

• Černý, zelený papír

• Oranţová tempera

• Barevné papíry (oranţové, ţluté, červené)

• Nit

• Lepidlo

• Nůţky
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Snímek 3 

 

Pracovní postup:

• Vezmeme si papírový talířek, obrátíme dnem vzhůru a připravíme si 

buď oranţovo temperu, nebo natrhané barevné papíry.

• Podle toho jakou variantu zvolíme, celoplošně natřeme nebo nalepíme 

papírky shodné barvy s barvou dýně.

• Můţeme talířek vystřihnout do daného tvaru dýně (můţe zůstat kulatý).

• Poté si vystřihneme z černého papíru oči a pusu, popř. nos a nalepíme.

• Nyní finální fáze, vystřihneme ze zeleného papíru stopku a přilepíme 

zezadu na talířek.

• Nakonec do stejných míst ke stopce přichytíme závěsnou nit.
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Dýně z papíru

Pomůcky:

• Oranţový, zelený a černý papír

• Nůţky

• Lepidlo
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Snímek 8 

 

Pracovní postup:

• Nastříháme si 2 prouţky 3x20, 2 prouţky 3x16, 2 prouţky

3x12 a jeden prouţek 3x8 z oranţového papíru.

• Poté vezmeme nejkratší prouţek (8cm), který bude

uprostřed dýně, následují 12cm prouţky kaţdý na jednu

stranu, a tak dál aţ se dostaneme ke krajním (20cm).

• Poté si vystřihneme ze zeleného papíru listy a z černého

papíru stopku, které přilepíme nahoru

• Vznikne nám něco takového:
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Výsledek práce:
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Další možnosti:
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Trochu náročnější ztvárnění dýně:
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Halloveenský pavouk plný dobrot
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Zdroj:

• http://www.i-creative.cz/category/halloween/
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