
 

„KOTVA“ CZ.1.07/1.4.00/21.3537 
 

 
 

Identifikátor 
materiálu 

EU: ICT – 3 – 15 

Anotace 

Žák poznává jednoduchou grafickou techniku - monotyp. Osvojuje si 
pracovní postup, vybírá si vhodný materiál. Monotyp dokončuje 
kresbou nebo malbou. Na závěr sestavuje z nabízených vět pracovní 
postup. 

Autor Mgr. Zdeněk Chvojka 

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 
Žák umí vytvořit monotyp, dodržuje pracovní postup, zná nevýhody 
špatného postupu. 

Speciální 
vzdělávací potřeby 

Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Soutisk 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková 
skupina 

13 - 14 let / 8. ročník 

Období tvorby 
DUM 

1/2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUTISK 
 

 
 

 

CO JE TO SOUTISK?  JAK UDĚLAT SOUTISK? 

1. Jednoduchá grafická technika. 

2. Tiskneš z papíru na papír. 

3. Papír si nejprve přeložíš na dvě stejné části. 

4. Nejvhodnější je papír s hladkým povrchem. 

5. Na jednu vnitřní polovinu nanes barvu. 

6. Štětcem, tampónem, rukou. 

7. Použij vodové nebo temperové barvy. 



 

8. Obě poloviny papíru přitiskni k sobě. 

9. Tlakem ruky na papír položený na stole vytvoř otisk. 

10. Barva by měla být na obou částech stejně sytá. 

11. Barvu nanášej střídavě na pravou a pak na levou stranu. 

12. Nanášej jen malé plochy. 

13. Nespěchej. 

14. Barva ti nesmí před otiskem zaschnout. 

15. Soutisk můžeš ještě dotvořit kresbou, malbou, koláží,… 
 

 

 

 

 



 

 

NA CO MUSÍŠ DÁT POZOR!!!! 

Tempera. Nesmí být moc suchá. 

Vodovky. Nesmí být moc vodovaté. 

Před tiskem. Barva nesmí zaschnout. 

Pravá a levá strana. Při nanášení barvy pravidelně střídej strany. 

Špatný otisk. Můžeš tisknout znova. 

BUDEŠ PŘEKVAPEN, PŘI TISKU VZNIKNE MNOHO ZAJÍMAVÝCH 
BAREVNÝCH PLOCH JEN TAK NÁHODOU. 

A JE TO TVOJE PRÁCE. 

 

 

 



 

 
 

 

 

JAK TĚ DNES PRÁCE BAVILA? 

     

 

ROZSTŘÍHEJ, SPRÁVNĚ SESTAV A NALEP PRACOVNÍ POSTUP. 
POMOŽTE SI.   

Nanes barvu na levou stranu papíru. 

Barvu střídavě nanášej na jednu a druhou stranu. 

Nanes barvu na pravou stranu papíru. 

Tlakem ruky přenes barvu na druhou stranu. 

Rozlož papír. 

Monotyp ještě dokonči kresbou, malbou, koláží… 

Obě poloviny papíru přilož k sobě. 

Přelož papír. 

Obrázek podepiš. 

Tlakem ruky přenes barvu na druhou stranu. 

Obě poloviny papíru přilož k sobě. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÝ PRACOVNÍ POSTUP.   

Přelož papír. 

Nanes barvu na pravou stranu papíru. 

Obě poloviny papíru přilož k sobě. 

Tlakem ruky přenes barvu na druhou stranu. 

Rozlož papír. 

Nanes barvu na levou stranu papíru. 

Obě poloviny papíru přilož k sobě. 

Tlakem ruky přenes barvu na druhou stranu. 

Barvu střídavě nanášej na jednu a druhou stranu 

Monotyp ještě dokonči kresbou, malbou, koláží… 

Obrázek podepiš. 



 

 

 

Zdroje: 
 Motýl s růžovou a hnědou: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 Motýl s modrou kresbou: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 Červeno oranžový nedokončený motýl: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 

 

 


