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KOU OVÉ OTISKY LIST

Kou ové otisky list  p edstavují snad nejstarší formu tisku, protože listy se mohou samy otisknout, 
když náhodou spadnou za vlhkého po así t eba na kámen. Pomocí této techniky m žeme vytvo it krásné obrázky pro 
dekoraci klubovny.

Motivace:

Sví ka, sádlo (jiný tuk nap . máslo není vhodný), listy papíru, listy ze strom  i ke . 

K tomuto metodickému listu je k dispozici jeden pracovní list P23A.

Pot eby:

List papíru z jedné strany namastíme máslem nebo sádlem. Potom ho opatrn  p idržujeme mastnou 
stranou nad plamenem sví ky, dokud nebude celá plocha za ern ná. Obarvený list papíru položíme na st l (za ern nou 
stranou vzh ru) a na ernou plochu položíme list stromu nebo ke e (nejsnáze se otisknou ostružinové nebo jilmové 
listy nebo kapradí). List p ikryjeme dalším papírem a p es ten ho prsty hladíme, dokud se celá plocha listu nep itiskne 
k za ern nému podkladu. Pro lepší výsledek m žeme použít vále ek nebo prázdnou sklen nou lahev. Pak svrchní 
papír sejmeme, opatrn  zvedneme list a položíme ho na istý papír nebo tvrtku, kam chceme vytvo it otisk. Op t list 
p es jiný papír vyhladíme prsty. Sundáme papír a na bílém podkladu z stane kou ový otisk listu. 

Varianta: Otisky list  lze vytvo it i pomocí barev. Voskovými, vodovými nebo temperovými barvami obarvíme jednu 
stranu listu a touto stranou list otiskneme na istý papír. Reliéf list  lze získat i technikou frotáže: list vložíme pod 
papír a m kkou tužkou nebo uhlem p ejíždíme po papí e – podobn  jako si každé dít  obkresluje mince.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda a Poznání.

Provedení:

Moje poznámky:

U d tí neklidných, hyperaktivních, je pot eba být nablízku, usm r ovat 
a p ípadn  ídit innost slovním pokynem, nap . jak držet papír daleko 

od sví ky, nemávat ho ícím papírem apod. Jinak nemá aktivita p edvídateln jší rizika pro d ti se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami.

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

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, sociální a personální.

Nácvik jemné motoriky, procvi ení botanických znalostí.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

1,5 hodiny

Prostor

venku, klubovna

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

maximáln  15

V ková kategorie

12–14 let
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P i za er ování papíru pomocí sví ky dbáme na bezpe nost, tento moment je z hlediska bezpe nosti 
nejkriti t jší a je opravdu nutný zvýšený dohled! Je nutné mít po ruce stále kýbl s vodou, pop . mokrý hadr na uhašení.

Pozor na:

Moje poznámky:


