
KORÁLOVÝ ÚTES 

  

Minulý týden jsme experimentovali s barvami a dekorovali papír různým způsobem. Nyní se nám tyto 

papíry budou hodit. Tématem pro tento týden jsou korálové útesy s rybičkami. 

   

Nejdůležitější technikou, kterou budeme využívat je KOLÁŽ z papíru. 

KOLÁŽ – technika vlepování různých materiálů, v našem případě papíru do plochy obrazu (výkresu) 

Silnější kreslící papír, který je pevnější se hodí k vystřihování a vytrhávání korálů.  

Tenčí kopírovací papír, který jste mohli dekorovat pomocí muchláže, se může namočit a mačkat aby 

korály vypadaly plasticky. 

Začíná se od „vzdálenějších“ korálů, to znamená, že lepíte nejdříve od poloviny výkresu nebo spodní 

čtvrtiny a pokračujete neustálým překrýváním dalšími papíry směrem ke spodnímu kraji. Neohlížejte 

se na kraj papíru – všechny přesahy se po zaschnutí odstřihnou podle rubové strany.  

         



 

Pevnější papír je dobré lepit tyčinkovým lepidlem. Pokud 

budete papír mačkat, je lepší ho namočit přímo do 

rozředěného škrobu. Mačkané korály krásně ztvrdnou a 

budou dobře držet. Nemusíte používat další jiné lepidlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom se můžete rozhodnout jak pokračovat. Máte tři možnosti: 

1. Nakreslíte v pozadí rybičky a poté dokončíte malbou pozadí. Nemůžete ale kreslit rybičky na 

korály. 

2. Namalujete pozadí jednou barvou a rybičky nakreslíte zvlášť na kreslící karton a vystřižené se 

vlepí kamkoliv do výkresu – i na korály, což je výhoda a útes tak vypadá věrohodněji a 

plasticky. 

3. Nebo můžete nakombinovat obě možnosti. V pozadí nakreslíte hejno stejných menších 

rybiček (3-5) a poté nakreslíte i větší na zvláštní papír, které nalepíte na korály. Budou tak 

vypadat blíž. 



  

  
Ukázka prací z výstavy POD HLADINOU v prostorách podzemí zámku Slavkov z roku 2014 

K malbě je nejvhodnější použít anilinky, mají krásné modré odstíny. Kreslit rybičky můžete 

voskovkami nebo pastelkami. Po zaschnutí můžete dokreslit i několik korálů pastelkami. 

  

  



Aby korálový útes vypadal věrohodněji, je lepší si vybrat pouze jeden nebo dva druhy ryb, a ty 

nakreslit v různých velikostech. Budou dělat dojem, že jsou v hejnech – jedna blíž, druhá dál.  

Můžete jeden druh rybiček kreslit ve směru doprava a druhý typ doleva. 

  

   

 



Čím menší papír si vyberte, tím hůře se vám bude pracovat. Formát A3 je optimální, ale pokud by 

měl někdo i možnost na formát A2 využijete více papírů a větší kusy ke koláži. 

Bude se vám i lépe kreslit vhodná velikost rybiček. 

 

 



  

   

 



  

 A nakonec můžete rybičky různě skládat a aranžovat, jakmile budete spokojeni, vlepíte je na to 

správné místo. Ještě než nalepíte rybičky, můžete modré pozadí pokapat vodou, aby to vypadalo jako 

bublinky v moři. Budu se těšit na všechny krásně barevné korálové útesy! 

Můžete si jako motivační pohádku pustit Hledá se Nemo nebo Hledá se Dory. Obzvlášť na začátku a 

konci se můžete kochat pohledem na nádherný korálový útes. Načerpáte spousty inspirace! 

        

  


