
6. GRAFIKA - MOŽNOSTI OTISKU 

Už víme, že vše co můžeme otisknout, patří do výtvarného odvětví zvaného GRAFIKA. 

Nyní si ukážeme, že takový tisk nemusí být tak složitý jako například linoryt nebo suchá jehla, ale jsou to i 

obyčejná tiskátka, která si můžeme snadno vyrobit.  

Možná jste již jako malí tiskli s razítky s dětskými vzory (čísla, písmena, zvířecí vzory, kytičky), nebo si 

vyráběli tiskátka z brambor.  

https://www.youtube.com/watch?v=AyoZTyueml8&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=11&ab_channel=Mar

tinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

Ve videu vám představuji výbornou knihu POTISKY PRAKTICKÉ I HRAVÉ, kde můžeme najít spoustu 

inspirace. V knize si můžete přičíst jednak jakými barvami tisknout, jak si vyrobit různá tiskátka nebo 

válečky, jaký použít materiál a hlavně různé vychytávky a nápady jak vše kombinovat. 

    

Pro zájemce koho by kniha nadchla tak jako mě, vkládám odkaz kde knihu sehnat: https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/162012-potisky-prakticke-i-

hrave.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRZeU1ERXlNVFl5TURFeQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid

=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-644336608952:pla-450238338882&loc_physical_ms=20219&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQCjx-3JJaHf9aZuhjqEv_QxwEg20dtws-

m0iL27i86tAnvLJffr7saAms7EALw_wcB 

   

https://www.youtube.com/watch?v=AyoZTyueml8&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=11&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=AyoZTyueml8&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=11&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/162012-potisky-prakticke-i-hrave.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRZeU1ERXlNVFl5TURFeQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-644336608952:pla-450238338882&loc_physical_ms=20219&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQCjx-3JJaHf9aZuhjqEv_QxwEg20dtws-m0iL27i86tAnvLJffr7saAms7EALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/162012-potisky-prakticke-i-hrave.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRZeU1ERXlNVFl5TURFeQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-644336608952:pla-450238338882&loc_physical_ms=20219&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQCjx-3JJaHf9aZuhjqEv_QxwEg20dtws-m0iL27i86tAnvLJffr7saAms7EALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/162012-potisky-prakticke-i-hrave.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRZeU1ERXlNVFl5TURFeQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-644336608952:pla-450238338882&loc_physical_ms=20219&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQCjx-3JJaHf9aZuhjqEv_QxwEg20dtws-m0iL27i86tAnvLJffr7saAms7EALw_wcB
https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/162012-potisky-prakticke-i-hrave.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRZeU1ERXlNVFl5TURFeQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=aud-644336608952:pla-450238338882&loc_physical_ms=20219&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQCjx-3JJaHf9aZuhjqEv_QxwEg20dtws-m0iL27i86tAnvLJffr7saAms7EALw_wcB


K tisku je dobré mít pěnový váleček, se kterým je tisk rychlejší. Jako paleta na barvy poslouží obyčejný talíř, 

ze kterého jde barva snadno smýt. A je dobré mít nějakou plastovou podložku na válení (plastové dětské 

prostírání), ale postačí i noviny, které pak vyhodíte. 

Tisknout můžete pomocí různých předmětů, které doma najdete, jako jsou víčka od lahví, lepidla, pěnové 

špunty do uší, korkové uzávěry, nástavce na gumu, atd. Nebo si můžete jednoduchá razítka vyrobit. 

Postačí vám k tomu kousek dřívka, na který se lepí oboustranná pěnová lepící páska. Pěnová proto, aby při 

otisku razítko pružilo a lépe se předměty otiskly. Lze také papír podložit utěrkou, aby byl podklad měkký. 

Pokud pěnovou pásku nemáte, nevadí… pokud použijete gumičky do vlasů nebo silnější provázek, jsou 

měkké dostatečně, takže s nimi lze tisknout opravdu snadno. 

 

Dobrou zkušenost mám právě s takovými věcmi (gumičky, provázky), které do sebe vsáknou dostatečné 

množství barvy a vy pak nemusíte nanášet barvu při každém otisknutí. U předmětů, které nejsou savé 

musíte mít hustější barvu a stále nanášet dostatek barvy. 

Také je rozdíl mezi válení pastózní barvy na předmět nebo tisk za pomocí polštářku z tiskátek s inkoustem. 

Výroba jednoduchého tiskátka z gumiček 

https://www.youtube.com/watch?v=T4t7PNc654M&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=12&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

Válení + tisk z bublinkové fólie 

https://www.youtube.com/watch?v=EX4t4ZYPR8k&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=13&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

tisk s razítkem z gumiček 

https://www.youtube.com/watch?v=zbT-K1QM9vs&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=14&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

variace tisku 

https://www.youtube.com/watch?v=KRh7z_3u0xo&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=15&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

tisk s podložkou do kuchyně 

https://www.youtube.com/watch?v=jxOGKKMTO4s&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=16&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

tisk z kartonu 

https://www.youtube.com/watch?v=PP5aa69DQtU&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=17&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1 

https://www.youtube.com/watch?v=T4t7PNc654M&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=12&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=EX4t4ZYPR8k&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=13&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=zbT-K1QM9vs&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=14&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=KRh7z_3u0xo&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=15&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=jxOGKKMTO4s&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=16&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=PP5aa69DQtU&list=PLWXCUyAosBpQ37E18DM6Zftvd79gkQiPK&index=17&ab_channel=MartinaBorovi%C4%8Dkov%C3%A1


CHAMELOEN 
Před několika lety jsme pracovali přes půl roku na tématu CHAMELEON. Na výtvarném projektu pracovali 

žáci ve věku 9-13 let. Od základních studijních kreseb podle předlohy jsme se postupně dostali k 

experimetování s malbou, batikováním, tiskem a hledáním technik, napodobující kůži chameleona. 

 

Zde předkládám různé informace a zajímavosti o těchto podivuhodných zvířatech, které se nám stali 

velkou inspirací pro naši tvorbu. Pokud by vás toto téma zaujalo uvítám různé kresby, malby nebo i 

jednoduché tisky. Nás bavilo hodně! 

 



ZBARVENÍ: Mnozí lidé se domnívají, že chameleoni dokáží měnit barvu podle prostředí. To ale není pravda. Svou barvu totiž mění 

podle emocí.  

Když je chameleon rozzuřený, nafukuje se, aby okolí ukázal, že je velký. Přitom se vybarví se do nejtmavších odstínů zelené, hnědé a 

černé barvy. Když chameleon spí, jeho tělo je naprosto uvolněné a vybarví se do nejsvětlejšího odstínu zelené barvy, jaké je 

schopen. Při vyhřívání se na slunci se zpravidla vybarvuje do hnědých odstínů, jelikož hnědá přijímá daleko lépe teplo než zelená 

barva. Při namlouvání se sameček před samičkou „naparuje“ svým krásným zbarvením a vybarvuje se do všech barev, kterých je 

schopen, aby samičku uchvátil. Zabarvení nezáleží ale pouze na náladě a prostředí, ale také na stavu, teplotě, intenzitě a spektru 

osvětlení, denní době, ročním období, atd. Některým druhům nedělá problém se vybarvit i do žluté, oranžové, modré a fialové 

barvy. Změnu barvy pokožky vyvolávají tzv. chromatocyty umístěné ve třech vrstvách v podkožní tkáni – první vrstva je tvořena 

žlutými a červenými buňkami, druhá vrstva modrými a bílými a třetí vrstva černými buňkami. Tyto buňky mají výběžky, které se 

rozšiřují nebo mění svoji velikost a přibližují se nebo oddalují od pokožky, která je průhledná, a proto jsou přes ni tyto barevné 

buňky vidět.  

OČI: Oči chameleona jsou svou stavbou považovány za nejdokonalejší v téměř celé živočišné říši. Před chameleonovým pohledem 

se jen tak neukryjete. Jeho oči se pohybují nezávisle na sobě a díky tomu získává větší přehled. Dívá-li se někam oběma očima, 

zaznamenal kořist. 

JAZYK: Další zajímavostí chameleona je jejich vymrštitelný jazyk, který je stejně dlouhý jako jejich tělo. 

OCAS: Ocas chameleona je přibližně stejně dlouhý jako tělo, při šplhání po stromech slouží jako pátá končetina.  V klidu nebo ve 

spánku je spirálovitě stočený. 

  

    

Chameleona jsme se kreslili tužkou, pastely, malovali různé části těla, tiskli napodobení jeho kůže, oči, škrábali 

papíroryt, kašírovali prostorové objekty, batikovali barevnou spirálu napodobující chameleonův ocas a různě 

experimentovali s barvami a skrývali v kolážích další vystřižené chameleony. Budete-li mít chuť, pošlete nám 

nějakého svého chameleona, ať už bude nakreslený, namalovaný nebo třeba jeho část (oko, hlava, ocas, kůži). 



     

   

   



   

  

   

   

  

      


