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VITRÁŽ

Líbí se vám okna v kostele? Nic na tom není, m žete sami dosáhnout stejn  krásných ozdob t eba 
doma na zrcadle, okn  i skleni ce.

Motivace:

R zn  velké sklenice od zava enin, vitrážové barvy, jemné št tce, vzory na vitrážovou kresbu, záv sná 
dekora ní skla, technický líh, papírové kuchy ské ut rky.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list U18A. D ti vyst ihnou ovál v pracovním listu a do n j si nalepí nebo 
sešíva kou p išijí svoji vlastnoru n  vyrobenou vitráž. Vitráž by m la být vytvo ena na euro fólii barvami Window 
color.

Pot eby:

Vitráž je obecn  e eno obrázek poskládaný z barevných sklí ek, p íkladem jsou okna v kostelech.

Vitráž m žeme malovat na sklí ka, na skleni ky nebo jen tak na fólii.

Nejlépe je vyzkoušet si dílo nejprve na fólii. Tu si po skon ení d ti vlepí do pracovního  listu.

Na euro fólii:

Tuto techniku zvládnou d ti ze 6. t íd.

Každé dít  dostane jednu euro fólii a barvami Window color zkusí nejprve konturu a po zatuhnutí kontury cca 2 hodiny 
vybarvujeme jednotlivá pole, p i emž každé jinou barvou, jako jsou okna v kostele.

Na sklí ko:

Koupíme d tem záv sné sklí ko, nejlépe ovál, který si d ti položí na noviny a za ínají malovat vitrážovými barvami. 
Technika je jednoduchá, protože celé sklí ko leží vodorovn  na stole. D ti se nejprve na sklu nau í používat vitrážové 
barvy – poznají, že musí jen málo má et št tec, jinak se jim barvy rozlijí. ím máme menší dílek na vybarvování, tím 
je lepší použít jemn jší št tec.

Na sklenici:

Tato technika je vhodná pro d ti z 8. t íd.

Použijeme jakoukoliv zava ovací sklenici, p knou lahev nebo malou skleni ku, která poslouží jako svícen na ajovou 
sví ku.

Nejprve si kolem dokola celé sklenice namalujeme konturu. Dbáme na to, aby si d ti nerozmazaly jednu stranu, 
zatímco budou malovat stranu druhou.

Po zaschnutí kontury za nou d ti vybarvovat pole. Musí být velmi opatrné a dávat málo barvy, protože jim jinak 
ste e. I když se ze za átku zdá, že barva není tém  vid t, výsledek je velmi efektní. A pokud d lají d ti sví ku, tak po 
zapálení sví ky jsou barvy velmi p kn  zá ivé.

D ti si mohou malovat jen tak obrazce sem tam, p ímo konturou na sklo nebo si mohou vzít vzor a kreslit konturu 
podle p ichyceného vzoru a vytvá et tak r zné ornamenty i kresby rozli ných tvar .

Tipy: 

P i vymalovávání p ipravených dílk  je dobré, aby v každé barvi ce byl jeden št tec, který bude po celou dobu 
používán jen pro tu danou barvu. Jinak totiž dojde k pomíchání barev a výsledek nebude tak p kný a barvy se nám 
pokazí.

Po skon ení barvení musíte št tce po ádn  umýt v lihu.

M jte po ruce po ád kuchy ské papírové ut rky a ty inky do uší a líh. Pro p ípad chyby.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ob anská, k ešení problém .

Nau it se techniku malování vitrážovými barvami.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45 minut
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Po et ú astník
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Moje poznámky:

Stékání barev a na umazání se!Pozor na:

U d tí s potížemi v jemné motorice (v tšinou jsou to d ti s dysgra  í) je 
vhodné, aby malovaly kontury dle p edlohy, kterou vložíme do sklenice. 

Doporu ujeme jim v tší tvary, abstraktní geometrické obrazce.

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

Alfons Mucha – (d tem m žeme zajistit ukázku tohoto díla jako inspiraci kresby vitráže – na internetu)

návrh vitráže okna v Nové arcibiskupské (Horov ) kapli Katedrály sv. Víta (1931) v Praze – Slovanští v rozv stové 
sv. Cyril a Metod j.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pam  a P ekonání.


