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Anotace 

Žák se seznámí s pojmem koláž, co to je a jak vzniká. Podle použitého 

materiálu na výrobu koláže se dozví, jak koláže dělíme. Na závěr rozhoduje o 

použití materiálu pro konkrétní koláž. 
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Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vzdělávací obor Výtvarná výchova 

ICT = Předmět/Téma Výtvarná výchova/Základní pojmy pro VV a výtvarné techniky 

Očekávaný výstup 
Mezi několika pracemi  dokáže najít koláž a  podle použitého materiálu určí 

o jaký druh koláže jde. Dokáže takový obrázek vytvořit. 

Speciální vzdělávací potřeby Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Koláž: papírová, textilní, z přírodnin, kombinovaná 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková skupina 11 - 13 let / 6. a 7. ročník 
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 KOLÁŽ 



 DRUHY KOLÁŽÍ 
• Koláž je výtvarná technika, kde je kresba nebo malba doplněna 

nalepenými materiály. 

• Může to být natrhaný nebo vystříhaný papír, obrázky, lepenka. 

• Dále kusy látek, nitě, provázky nebo vlna. 

• Ale také různé přírodniny – listy, kůra, kůže… 

• Obrázek může být sestaven pouze z uvedených materiálů, 
nemusí doplňovat kresbu nebo malbu. 

• Podle toho, jaké materiály použijeme na nalepení, používáme 
pro koláž název. 

 

• PAPÍROVÁ, TEXTILNÍ, Z PŘÍRODNIN, KOMBINOVANÁ 
 

 



 PAPÍROVÁ KOLÁŽ 

• Kresba nebo malba je doplněna vytrhanými nebo vystříhanými 
kusy papíru. 

• Papír může být bílý, barevný, potištěný, pomalovaný. 

• Papírová koláž může být sestavena pouze z vytrhaných nebo 
vystříhaných obrázků z novin, časopisů a plakátů, ze starých tapet. 



TEXTILNÍ KOLÁŽ 

• Obrázek je doplněn barevnou látkou, nitěmi, vlnou… 

• Látka má většinou výraznou strukturu nebo vzor a mnohdy 
je přetřena barvou. 

• Celý obraz může být poskládán pouze z kusů látky, která je 
na podklad přilepena nebo přišita. 



KOLÁŽ Z PŘÍRODNIN 

• K vytvoření obrázku se používají různé přírodniny. 

• Většinou jde o předem usušené a vylisované listy, rostliny, 
květy, stébla trav. 

• Dále se používají usušené plody, kůra stromů, peříčka… 

• Lepíme většinou na silnější podložku – lepenku, sololit… 



KOLÁŽ KOMBINOVANÁ 

• Tato koláž vzniká kombinací všech nebo některých z výše 
uvedených materiálů.  

• Opět jako podklad pro lepení používáme silnější podložky – 
lepenku, sololit… 



 KOLÁŽ ZE STARÝCH VÝKRESŮ 

• Koláž vzniklá z vyřazených výtvarných prací žáků.  

• Jednotlivé části obrázku jsou vytrhány. 



Vytiskni si tabulku.  
Vybarvi pastelkami materiály vhodné pro uvedené koláže.  

 Žádný materiál nesmí být zařazen 2x ke stejnému typu koláže. 

starý výkres pecky z ovoce ovesné vločky 

vytrhaný papír lepenka skořápky z vajíček 

povlak na polštář suchá tráva  bavlněné tričko  

listí ze stromu PAPÍROVÁ obrázek z časopisu 

nitě TEXTILNÍ sláma 

látka z košile Z PŘÍRODNIN vlna 

obrázek z časopisu  KOMBINOVANÁ lepenka 

kůra bavlněné tričko barevný papír 

obrázek z časopisu barevný papír obrázek z plakátu 

vlna  tapety krupice 



ZDROJE: 
• Zátiší se džbánem: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Moucha: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Dort: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Koláč: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Strašidlo v listí: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• List a srdce: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Krajina s oranžovým sluncem: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 

 


