
Výtvarné pokusy 
1. Bublání 

2. Muchláž  a batikování 

3. Mramorování 

4. Experimentování s kávou 

Pro tento týden si vyzkoušejte alespoň jeden z výtvarných pokusů. Některé znáte z našich 

hodin, jiné budou třeba nové. Nemusí vzniknout úžasné dílo! I cesta je cíl a pojďte si tentokrát 

hrát a zkoumat. Budu ráda, když mi tvoření zaznamenáte na fotce. Nečekejte na výsledek, 

foťte průběh! Pokud si koupíte potravinářské barvy, můžete jich použít na skoro všechna 

výtvarná tvoření. Stojí málo a efekt bude skvělý! 

Z těchto dekorovaných papírů budeme tvořit další týden, proto udělejte větší množství 

různých výtvarných pokusů. 

1. Bublání 

https://www.vytvarne-navody.cz/bublinova-kouzla-a-otisky/ 

Inspirujte se podle fotek a videa v odkazu, ale jak víte, my ve výtvarce používáme sklenice nebo 

kelímky a brčka, jar a tempery, lze použít i potravinářské barvy. I ze dvou barev uděláte krásné výkresy. 

Doporučuji kreslící čtvrtku.  

  

       

https://www.vytvarne-navody.cz/bublinova-kouzla-a-otisky/


2. Muchláž a batikování 
Při muchláži a batice nejdříve pomačkáte nebo naskládáte papír. V případě muchláže 

máčíte zmačkanou papírovou kouli ve vodě a poté opatrně výkres rozložíte a malujete 

anilinkami. Tmavá barvy utkví v ohybech. Doporučuji začít vždy černou barvou (ta se 

vsákne do ohýbaných čar) a po té si vyberu 2-3 barvy, které se k sobě hodí a mají polynulý 

přechod (růžová, fialová, modrá nebo žlutá, zelená, modrá atd.) 

Při batice máčíte naskládaný papír ve sklenici s obarvenou vodou (potravinářské barvy) 

  

   

 

     
 

 

 



3. Mramorovaný papír s pěnou na holení 

https://www.youtube.com/watch?v=65e5hKRPEnA 

https://www.youtube.com/watch?v=sObYDC7hQ0g 

https://www.youtube.com/watch?v=D6dfkTIqCqo 

 

 

  

Nejsem si jistá, zda docílíte takto zářivých barev, ale za pokus to stojí. Dají se použít temperky, anilinky, 

akrylové barvy nebo potravinářské barvy. Nejlepší je stříkat pěnu na plech a ke stírání použít např. 

pravítko nebo stěrku na okna. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=65e5hKRPEnA
https://www.youtube.com/watch?v=sObYDC7hQ0g
https://www.youtube.com/watch?v=D6dfkTIqCqo


• Mramorování pomocí olejových barev 

Podívejte se na krásné mramorování pomocí olejových barev stříkaných na hladinu vody. 

Tento pokus doma zkoušet nebudete, protože je zapotřebí speciálních barev, ale my jej často 

v ZUŠ zkoušíme s olejovými barvami. Nemáme natolik krásné papíry, ale experimentování nás 

moc baví! Vznik těchto krásných papírů uvidíte v odkazech níže. Je to krásná hra, ale je 

zapotřebí vhodná nádoba, barvy a ředidlo. Pak už to jde „samo“, když víte jak! 

   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqclBOtOEx8&ab_channel=Tatered 

https://www.youtube.com/watch?v=NOy8X7MR0iI&ab_channel=JulieHedlund 

https://www.youtube.com/watch?v=d_9st8lPGOs&ab_channel=marblingsupplies 

https://www.youtube.com/watch?v=7GzRs0O3y9Y&ab_channel=RachelCampbell 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqclBOtOEx8&ab_channel=Tatered
https://www.youtube.com/watch?v=NOy8X7MR0iI&ab_channel=JulieHedlund
https://www.youtube.com/watch?v=d_9st8lPGOs&ab_channel=marblingsupplies
https://www.youtube.com/watch?v=7GzRs0O3y9Y&ab_channel=RachelCampbell


• Nádherné barvení textilií pomocí mramorování 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EUK78XVQk&ab_channel=Tastemade 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EUK78XVQk&ab_channel=Tastemade


Experimentování s kávou 
Už jsme si ukazovali jak malovat kávou, nyní si můžete s kávou zaexperimentovat pomocí rýže, 

provázků, nudlí, soli atd. Podívejte se na video a vyzkoušejte něco! Je to velmi snadné a 

efektní, ale nevýhodou je, že musíte déle čekat než vám výkres uschne. 

https://www.youtube.com/watch?v=HX7bsiglvrU&ab_channel=MixitupMarci 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HX7bsiglvrU&ab_channel=MixitupMarci

