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Editorial

Milí tvořiví přátelé,

v této elektronické publikaci najdete výběr 20 nápadů na tvoření s 

dětmi z našeho výtvarného čtvrtletníku AMOS. Použity jsou 

různé materiály i výtvarné techniky, aby vás tvorba bavila a stala 

se inspirací i pro vaše domácí či školní vyrábění. Větší skupinu 

tvoří nápady s názorným pracovním postupem krok za krokem na 

fotografiích, ale najdete zde také podrobné návody formou 

pracovního videa. Stačí kliknout na konkrétní pracovní postup a 

můžete ho rovnou zhlédnout jako krátký film! Budeme rádi, když 

se vám tvoření s AMOSEM bude líbit a třeba se nám pochlubíte s 

vašimi výrobky.

redakce časopisu Amos    
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Ponožkový protiskluz



1) Do ponožky vložíme kus kartonu, aby se nám kresba 

neobtiskla na opačnou stranu ponožky.

2) Na šlapku namalujeme řadu svislých čárek s drobnými 

rozestupy. Barvu vymačkáváme přímo z tuby a 

malujeme úzkým hrotem na konci. 

3) Ke kmenům stromů domalujeme větve. Barvu necháme 

alespoň hodinu uschnout, až přestane zcela lepit na 

omak.

4) Ponožky pereme obrácené kresbou dovnitř na 40 

stupňů. Dítko už vám na podlaze neuklouzne. Vhodné i 

na spodní stranu koberečků, předložek atd. 

Materiál a pomůcky: 
ponožky, latexová barva na textil, tužka, karton na vypodložení

https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-efkoart/barvy-a-laky/latexove-barvy


Dětská magnetická tabule

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://www.youtube.com/watch?v=QVlEhAfElXc&t=15s


Divadlo



Materiál a pomůcky:
krabice od bot, lepenka, zalamovací nůž, špejle, izolepa, modelovací látka Efkotex, nůžky, miska s vodou, 

temperové barvy, štětec

1) Do víka krabice vyřízneme otvor. Stejně tak

vyřízneme jednu z bočních stěn.

2) Z lepenky vystřihneme pohádkové postavičky i

kulisy.  

3) Stromy přilepíme izolepou do prostoru i na zadní

část krabice.

4) Loutky přilepíme izolepou na špejli a také obalíme 

Efkotexem ze přední i zadní strany. Pohrajeme si

s detaily. To stejné uděláme i s kulisami.

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


5) Pěkně vynikne plastická opona, kde uděláme drobné

sklady jako na opravdové látce. Necháme ztvrdnout

a vyschnout. 

6) Vyschlé postavičky pomalujeme temperovými nebo

modelářskými barvami.

7) Poté pomalujeme pozadí divadla. 

8) Podle fantazie vyzdobíme také oponu. Loutky vodíme

z vrchní strany. Dobře se bavte!

Materiál a pomůcky:
krabice od bot, lepenka, zalamovací nůž, špejle, izolepa, modelovací látka Efkotex, nůžky, miska s vodou, 

temperové barvy, štětec

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


Koblihy



1. Z novinové dvoustránky vytvoříme kroucením váleček a 

z něj stočíme menší kroužek. Konce slepíme k sobě

papírovou lepicí páskou. 

2. Pokud se nám zdá kolečko příliš „hubené“, omotáme 

celý kroužek ještě dalšími pruhy papíru. Celý povrch 

obtočíme nakonec papírovou páskou.

3. Natrháme si noviny na malé kousky. Do misky dáme 

lepidlo na papír, zředíme nepatrně vodou. Celý povrch 

kroužku oblepíme útržky novin.

4. Necháme lepidlo zaschnout do druhého dne. 

Naneseme základní podkladovou barvu, v našem případě

barvu smažených koblih, což je světle hnědá.

Materiál a pomůcky:
novinový papír, lepidlo na papír, lepidlová tyčinka, papírová lepicí páska, temperové barvy, cukrové ozdoby 

a perličky, štětec, lak ve spreji

https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/barvy-a-laky/temperove-barvy


5. Po zaschnutí barvy přijde na řadu poleva. Ta může být 

bílá, růžová, žlutá nebo třeba čokoládově hnědá.

6. Po zaschnutí barevné polevy potřeme povrch koblihy 

z vrchní strany lehce lepidlem v tyčince. Posypeme 

různým barevným sypáním a přelakujeme.

Materiál a pomůcky:
novinový papír, lepidlo na papír, lepidlová tyčinka, papírová lepicí páska, temperové barvy, cukrové ozdoby 

a perličky, štětec, lak ve spreji

https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/barvy-a-laky/temperove-barvy


Dino odlitky



1) Želatinu vyloupneme z plastového obalu, který poté

vymyjeme a použijeme jako formu pro odlitek.

2) V nádobě si smícháme odlévací hmotu Efkopur s vodou v 

poměru 1:1.Dobře rozmícháme a poklepem o stůl

vyženeme vzduchové bubliny.

3) Hmotu nalijeme opatrně do připravených formiček. Opět

lehkým poklepáním o podložku vyženeme na povrch

vzduchové bubliny. 

4) Když je hmota dostatečně ztuhlá cca po 2 hodinách. 

Vyloupneme opatrně odlitek a necháme ho doschnout. 

Při vyklápění odlitků pozor na nožičky a dlouhé

krky. Odlitky můžeme upravit nožíkem a spodní stranu

uhladit smirkovým papírem.

Materiál a pomůcky:
odlévací hmota Efkopur, plastová nádoba, vařečka, voda, obaly od želatinových figurek, anilínové barvy, 

štětec, nožík, smirkový papír

https://www.tvorivyamos.cz/efkopur


5) Odlitky podle fantazie pomalujeme anilínovými, vodovými

nebo jinými barvami. Můžeme také použít barvy ve

spreji.

6) Necháme vyschnout a případně barvu zafixujeme

průhledným lakem ve spreji.

Materiál a pomůcky:
odlévací hmota Efkopur, plastová nádoba, vařečka, voda, obaly od želatinových figurek, anilínové barvy, 

štětec, nožík, smirkový papír

https://www.tvorivyamos.cz/efkopur


Náušnice z Colourplastu



1. Colourplast je novodobý materiál na nejrůznější 

výtvarné tvoření. Drobné plastové granule se prodávají 

v mnoha odstínech.

2. Na plechový tácek umístíme vykrajovátka různých tvarů

a do nich nasypeme rovnoměrnou vrstvu Colourplastu 

2 až 3 mm silnou. 

3. Tácek s formičkami vložíme do trouby. Pečeme na 180 

stupňů asi 10 minut.

4. Když se všechen plast rozteče, tácek vyjmeme 

z trouby a necháme zchladnout.

5. Tvary vyloupneme z formiček. Otvory vyvrtáme 

vrtačkou s tenkým hrotem. Vytvoříme náušnice podle 

fantazie nebo jen připevníme afroháček.

Materiál a pomůcky:
barevné granule Colourplast, formičky, plechový tácek, náušnicové komponenty, kleště, hobby vrtačka

https://www.tvorivyamos.cz/colorplast-baleni-100g
https://www.tvorivyamos.cz/formy-na-colourplast


Výroba barevných kříd



1) Papírové ruličky položíme na podložku a připevníme 

izolepou nebo utěsníme pomocí plastelíny.

2) Do většího kelímku nalijeme trochu vody a nasypeme 

do ní Efkopur. Dobře rozmícháme na řidší kaši.

3) Do jednotlivých kelímků nalijeme trochu bílého 

Efkopuru a nasypeme barevný pigment. Dobře 

rozmícháme. Pracujeme rychle. 

4) Do papírových ruliček nalijeme první barevnou 

vrstvu. Necháme krátce zatuhnout a nalijeme další 

vrstvu.

Materiál a pomůcky:
odlévací hmota Efkopur, papírové ruličky, izolepa, kelímky, vařečka, barevné pigmentové tonery, kartáč

https://www.tvorivyamos.cz/efkopur-1000g-bily
https://www.tvorivyamos.cz/pigmenty


5) Do ruliček nalijeme několik vrstev obarveného 

Efkopuru a necháme pořádně ztuhnout.

6) Po ztuhnutí odstraníme papír. Zbytky papíru, který 

se přilepil, odstraníme pod tekoucí vodou kartáčem.

7) Uspořádejte pro děti výtvarný den, vytvořte galerii 

obrázků namalovaných na chodník pomocí 

vlastnoručně vyrobených kříd.

8) Nakonec si můžete na památku vytvořit zajímavé 

fotky s namalovanými kresbami.

Materiál a pomůcky:
odlévací hmota Efkopur, papírové ruličky, izolepa, kelímky, dřevěná vařečka, barevné pigmentové tonery, 

kartáč

https://www.tvorivyamos.cz/efkopur-1000g-bily
https://www.tvorivyamos.cz/pigmenty


Hrníček s vlastním motivem

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://www.youtube.com/watch?v=yhOSbbWYAck


Noční motýl



1) Motýl se skládá z několika částí. Hlavu tvoří kulička 

papíru, tělo vytvarujeme jako balíček a křídla jsou 

poskládaná harmonika.  

2) Motýla seskládáme na kousek lepenky a přilepíme 

napevno izolepou.

3) Pokryjeme ho ústřižky modelovací látky, které 

krátce máčíme ve vodě. Přesně kopírujeme papírový 

model. 

4) Z drátu si vytvoříme 6 spirálek s dlouhým koncem 

na nohy a 2 tykadla s korálkem na konci.

Materiál a pomůcky:
lepenka, tvrdý papír, izolepa, nůžky, modelovací látka Efkotex, miska s vodou, temperové a vodové barvy, 

tuš, štětec, drátek, kleště, 2 korálky

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


1) Nohy a tykadla si připravíme předem, musíme je 

totiž připíchnout na motýla ihned po obalení, jinak 

nám ztuhne. 

2) Drátky odložíme bokem. Tělo a hlavu nočního motýla 

pomalujeme temperovou barvou. Na křídla vezmeme 

vodové barvy.

3) Pozadí vybarvíme odstíny modré a po zaschnutí 

namalujeme rámeček a žluté hvězdičky.

4) Nohy a tykadla nyní zasuneme do připravených 

otvorů. Pokud nedrží, namočíme konce do lepidla.

5) Nakonec tuší napíšeme název motýla. Pokud tvoříme 

podle skutečného vzoru, napíšeme latinský název.

Materiál a pomůcky:
lepenka, tvrdý papír, izolepa, nůžky, modelovací látka Efkotex, miska s vodou, temperové a vodové barvy, 

tuš, štětec, drátek, kleště, 2 korálky

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


Hrací automat



1) Z rámečku na obrázek vyjmeme sklo a na destičku 

ze zadní stany rámečku přilepíme pomalovaný tvrdý 

papír.

2) Na bílý tvrdý papír si fixem nakreslíme různé motivy, 

kterými hrací automat vyzdobíme. Vymalujeme 

anilínovými barvami a vystřihneme.

3) Z pruhů pomalovaného papíru vytvoříme korýtko, do 

kterého ze přední strany vystřihneme vlnovku. 

4) Do rámečku nahoru přilepíme hrací kolečko 

(podložené korálkem). Korýtka zkrátíme a přilepíme 

z obou stran kolečka (vlnovkou dopředu).

Materiál a pomůcky:
rámeček, tvrdý papír, anilínové barvy, nůžky, černý fix, pravítko, lepidlo, korálky, barevné časopisy



5) Dále přilepíme další vodicí korýtka pro kuličku a na 

pozadí lepíme výstřižky z časopisů podle fantazie.

6) Další vyvýšené kolečko je také podlepeno 

korálkem.Výsledný dojem pak bude plastičtější. 

7) Do prostoru vymezeného korýtky přilepíme korálky.

8) Originální dekorace na zeď je hotová. Vyzkoušejte 

také vlastní varianty.

Materiál a pomůcky:
rámeček, tvrdý papír, anilínové barvy, nůžky, černý fix, pravítko, lepidlo, korálky, barevné časopisy



Měsíční hodiny

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://www.youtube.com/watch?v=HTZjUIq7NSU


Strašidelná maska



1) Obličej navlhčíme a vrchní část pokryjeme 

potravinovou fólií. Ústřižky Efkotexu namáčíme 

krátce do vody a přikládáme na obličej.

2) Po přiložení kousku látky po ní přejedeme mokrými 

prsty, přitiskneme a uhladíme. Necháme otvory na 

oči. 

3) Na nose zatím jen připravíme podklad z 1 vrstvy 

ústřižků.

4) Z novin vytvarujeme ptačí zobák a zpevníme 

izolepou.

Materiál a pomůcky:
modelovací látka Efkotex, miska s vodou, nůžky, potravinová fólie, noviny, izolepa, modelářské barvy, 

štětec, provázek, černý papír, tavná lepicí pistole

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


5) Papírový zobák přiložíme z vrchní strany nosu a 

pokryjeme vrstvou modelovací látky. Celkem 

naneseme 3 vrstvy.

6) Maska tuhne asi 10 až 15 minut. Když je na omak 

tvrdá, sejmeme ji z obličeje, uděláme po stranách 

otvory na zavázání.  

7) Na dokonale suchou masku naneseme tmavou 

podkladovou barvu.

8) Světlejšími barvami naznačíme peří dravce.

9) Nakonec na masku přilepíme černý nastříhaný papír 

ve 2 vrstvách za sebou, abychom podtrhli ptačí 

vzhled.  

Materiál a pomůcky:
modelovací látka Efkotex, nůžky, miska s vodou, nůžky, potravinová fólie, noviny, izolepa, modelářské 

barvy, štětec, provázek, černý papír, tavná lepicí pistole

https://www.tvorivyamos.cz/efkotex


Krabičková předpověď počasí



1) Vodorovně se dnem uděláme skalpelem do krabičky 

zářezy. Některé mohou být těsně u dna, jiné třeba 

v polovině výšky krabičky.

2) Tvar krabičky obkreslíme na bílý nebo jemně

vzorovaný papír, ubereme 2 mm a kolečko 

vystřihneme.

3) Kolečko vložíme na dno krabičky. Nepřilepujeme, aby 

šlo pozadí vyměňovat.

4) Na barevné papíry si předkreslíme sluníčko, měsíc, 

mraky, dešťové kapky, duhu atd. Vše vystřihneme a 

případně namalujeme obrysy fixem.

Materiál a pomůcky:
dřevěná kulatá krabička od sýra, skalpel, barevné papíry, nůžky, fix, lepidlo, stuha, fixy



5) Na pozadí přilepíme duhu. Do připravených zářezů

vsuneme vytvořené obrázky podle aktuálního počasí 

a denní doby.

6) Na vrchní straně krabičky uděláme ještě jeden 

zářez, kterým protáhneme stužku na zavěšení.

7) Když nastane noc, je třeba vyměnit zásuvné 

komponenty a také pozadí. 

8) Zahrajte si na rosničku a zkuste předpovědět, jaké 

bude zítra počasí!

Materiál a pomůcky:
dřevěná kulatá krabička od sýra, skalpel, barevné papíry, nůžky, fix, lepidlo, stuha, fixy



Tričko panelák



1) Dovnitř trička vsuneme vrstvu novin a lepicí páskou 

si vymezíme obrysy paneláku s anténami.

2) Vyznačené linky vybarvíme bílou barvou na textil. 

Pokud se nám udělají fleky, po zaschnutí naneseme 

ještě jednu vrstvu barvy.

3) Ze zlaté fólie vystřihneme okna a rozmístíme je na 

dům odlepovací fólií nahoru. Přežehlíme přes pečicí 

papír, tím se zlatá vrstva nataví na textil.

4) Z oken sloupneme průhlednou nosnou fólii a obrázek 

i s bílou kresbou ještě jednou přežehlíme přes pečicí 

papír. Tričko pereme šetrně na 40 stupňů.

Materiál a pomůcky:
černé bavlněné tričko, lepicí páska, bílá barva na textil, štětec, zlatá nebo žlutá nažehlovací fólie na 

textil, žehlička, pečicí papír, nůžky, noviny

https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/barva-na-textil-a-modelovani-textilii/barva-na-textil
https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/uprava-a-modelovani-textilii/nazehlovaci-folie-na-textil


Miska na poklady

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://youtu.be/MjagAl_nMfY


Dračí vejce



1) Pokud použijeme plastové dvoudílné vajíčko, 

přelepíme spoj izolepou, aby se nám v průběhu 

tvoření neotevřelo.

2) Vyválíme samotvrdnoucí modelovací hmotu na tenký 

plát. Obalíme spodní třetinu vajíčka potřenou 

lepidlem na mozaiky. 

3) Vezmeme libovolný předmět a vytvoříme do hmoty na 

vajíčku drobné otisky. 

4) Na zbytek plátu vytvoříme řadu obtisků dřevěného 

razítka s motivem „dračí šupiny“. 

Materiál a pomůcky:
plastové nebo polystyrenové vejce, samotvrdnoucí modelovací hmota, předměty k obtiskování, váleček, 

nůž, štětce, mozaikové lepidlo, železitý základ a oxidační činidlo

https://www.tvorivyamos.cz/porcellana-fantastica-500g
https://www.tvorivyamos.cz/mozaikove-lepidlo-50-ml-bile
https://www.tvorivyamos.cz/zelezity-zaklad-125-ml
https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/vyroba-odlitku/povrchova-uprava-odlitku/metalizace-a-oxidace-odlitku


5) Jednotlivé šupiny vyřízneme nožem a uhladíme 

okraje navlhčeným prstem. 

6) Šupiny lepíme na vejce odspodu. Pokračujeme tam, 

kde skončila hmota nalepená ve spodní části. Šupiny 

lepíme tak, aby se mírně překrývaly. Přitlačujeme 

lehce, abychom neponičili reliéf.

7) Hmotu necháme na vejci vyschnout do druhého dne. 

Po vyschnutí zcela ztvrdne. Na povrch naneseme 

tenkou vrstvu železitého základního nátěru.  

8) Po zaschnutí natřeme přes železitý základ oxidační 

činidlo. Necháme působit 12 hodin, až vzniknou 

efektní modré rezavé plochy.

Materiál a pomůcky:
plastové nebo polystyrenové vejce, samotvrdnoucí modelovací hmota, předměty k obtiskování, váleček, 

nůž, štětce, mozaikové lepidlo, železitý základ a oxidační činidlo

https://www.tvorivyamos.cz/porcellana-fantastica-500g
https://www.tvorivyamos.cz/mozaikove-lepidlo-50-ml-bile
https://www.tvorivyamos.cz/zelezity-zaklad-125-ml
https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-tvorivy-amos/vyroba-odlitku/povrchova-uprava-odlitku/metalizace-a-oxidace-odlitku


Miska lodička

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://www.youtube.com/watch?v=oqHTC67M18I&t=7s


Šerifská hvězda

Video spustíte 
kliknutím na fotku

https://www.youtube.com/watch?v=41wp-ido9QU&feature=youtu.be


Dárkové lahvičky



1) Jednoduchý dárek, malou pozornost nebo třeba 

upomínkovou maličkost vyrobíme z recyklovaného 

materiálu za pár minut. Z lepenky vystřihneme 

lahvičky.

2) Uprostřed vystřihneme kruhový otvor. Použijeme 

manikúrní nůžky. Otvor olemujeme černým fixem. 

3) Napíšeme jména obdarovaného, vzkaz, přání nebo 

namalujeme cokoliv nás napadne. Dozdobíme 

otiskem razítka. 

4) Barevné želé bonbóny nebo lentilky nasypeme do 

celofánového sáčku, upravíme rozměr tak, aby se 

schoval za lahvičku. Přilepíme izolepou ze zadní 

strany.

Materiál a pomůcky:
hnědá tenká lepenka, nůžky na papír a manikúrní, černý tenký fix, pastelky, želé bonbóny, lentilky, 

celofánový sáček, izolepa



Pouzdro jednorožec

Video spustíte 
kliknutím na fotku

Šablonu na květiny, roh a vlásky jednorožce si stáhnete zdarma na našem blogu myamos.

https://youtu.be/10ScOnBuJrI
https://www.myamos.cz/l/jednorozec/


Rádi tvoříte? Pořiďte si roční 
předplatné čtvrtletníku Amos 

za 240 Kč.

Naše časopisy

Zajímáte se o keramiku? Pořiďte si 
roční předplatné čtvrtletníku Golem 

za 276 Kč.

Více informací najdete také na našem webu.

https://www.send.cz/casopis/504/creative-amos?keyw=Creative+Amos
http://www.send.cz/casopis/486/golem?keyw=Golem
https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-efkoart/barvy-a-laky/latexove-barvy


Zakoupením e-booku získáte slevu 20 % 
na naše kreativní materiály

2020ebookamos

Na e-shopu www.tvorivyamos.cz si vyberete potřebné zboží, poté vložíte kód do 
kolonky „Přeji si použít slevový kupón“. Z celého nákupu se vám odečte 20 %.

Váš slevový kód je:

http://www.tvorivyamos.cz/


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Sledujte nás na našich
sociálních sítích:

Dotazy směřujte na:
dvorakova@efkoart.cz

+420 777 793 799
www.tvorivyamos.cz; www.myamos.cz

.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:dvorakova@efkoart.cz?subject=Dotaz%20k%20e-ebooku
https://www.tvorivyamos.cz/e-shop-efkoart
https://www.myamos.cz/
https://www.facebook.com/efkoart.cz/
https://www.instagram.com/tvorivyamos/
https://www.youtube.com/channel/UCY2-VYmKdTfidETV9X38Yyg?view_as=subscriber

