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as p ípravy

30–45 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída/8–10 let

MALOVÁNÍ NA SKLO

Malování na sklo je stará lidová technika, p i níž vznikají krásné, vzdušné obrázky. I z našeho oddílu 
se dnes stanou malí i, m žeme si vybrat hodn  ploch – od oken, p es klasické sklen né tabulky po hrní ky i skleni ky 
nebo lékovky, z nichž vyrobíme obrázkem minivázi ky.

Motivace:

Barvy na sklo nebo temperové barvy, ploché vlasové št tce, voda, tabulka skla nebo skleni ka – lékovka, 
jednoduchá malá skleni ka bez dekoru, malovat m žeme i na okna klubovny, výkres, n žky, pr hledná lepicí páska, 
pop . d ev né lišty na zasunutí obrázku, silonová nit.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Mezi mén  asto používané výtvarné techniky pat í malování na sklo. Je to dáno  nan ní náro ností 
– barvy na sklo nejsou nejlevn jší a také shán ní sklí ek není vždycky jednoduché. Pokud nemáme sklen nou tabulku, 
m žeme malovat na skleni ky – lékovky, malé skleni ky bez dekoru, malovat m žeme i na porcelánové bílé hrní ky. 
D ti tak mohou vyráb t sklen né obrázky, které na záv r „zarámují“, mohou si ale také ozdobit svou skleni ku nebo 
hrní ek v klubovn  i na tábo e. A v klubovn  m žeme kolektivn  kreslit i na okna a upozornit tak kolemjdoucí, že 
práv  za tímto oknem se ke své innosti scházejí d ti. 

Nejprve tedy klasická technika malování na sklo – sklen nou desti ku, okno.

Tato technika je o to zajímav jší, že malujeme obrácen  – nejd íve se malují kontury (obrysové linky), také nap . 
u panenky modré o i, ervenou pusu, puntíky na sukni, a potom teprve r žový obli ej a sukni. Malujeme totiž z rubové 
strany, takže výsledek na lícové stran  je vlastn  zrcadlový. Pokud pracujeme s temperou, m žeme nepovedený 
obrázek prost  str it pod vodovod, smýt a za ít znova.

Postup už vlastn  d ti znají – je t eba jen si tuto techniku n kolikrát vyzkoušet, než p istoupíme k de  nitivnímu 
obrázku. Je t eba, aby se u d tí nepotla il jejich p irozený výtvarný projev, naopak aby byl využit p i zvládnutí této 
techniky. Nám ty mohou být jednoduché – zví átka, hrady a zámky, auta, kytka, sluní ko, pohádková postavi ka…

Existuje spousta šablon nap íklad s váno ními i velikono ními motivy, ale v tšinu d tí bude ur it  víc bavit, když 
budou moci kreslit to, co si samy vymyslí. Jako podklad pro malování m žeme použít euro-složky, z nichž jde obrázek 
po zaschnutí velmi lehce sloupnout a p ilepit na okno nebo zrcadlo jako ozdoba. Místo euro-složek m žeme použít 
i tvrdé desky do sešit .

Malujeme-li obrázek na pov šení, pokra ujeme po dokon ení a zaschnutí obrázku ješt  „zarámováním“. Hotový 
a suchý obrázek podložíme z rubové strany výkresem, aby se barva neset ela, slepíme po okrajích lepicí páskou 
a navážeme silonovou nit na zav šení. 

P i malování na skleni ky nebo hrní ky samoz ejm  nepoužíváme zrcadlovou techniku. P i malování na hrní ky 
m žeme použít slupovací nebo gelové barvy, které jsou po zaschnutí omyvatelné i v my ce.

P i této innosti je velmi d ležitá istota práce a pracovního místa.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. 

Upozornila bych na d ti s poruchou jemné motoriky – nabídnout jim v tší formáty r zných materiál . Lépe se jim 
bude malovat.

Touto inností m žeme d ti p ipravit na ú ast v rukod lné sout ži Pionýrského Sedmikvítku.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, ob anská.

P i práci rozvíjí fantazii, nau í se pracovat s nástroji a u í se pracovat s papírem p esn  a ist .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


