
Pedagog
Název 

činnosti Popis činnosti (2-3 věty) Učebna Počet žáků Co si žáci odnesou
David 
Nemetz, 
Dominik 
Bicek

Sítotisk Pomocí sítotisku si budete moci vytisknout vlastní motiv na textil (tričko, taška atd.) 
Kreativitě se meze nekladou, jediným limitem je perovková předloha, jedna barva 
tisku a bavlněný materiál. 

138 8 Potisknutý textil, nové vědomosti a 
dovednosti.

Eva Krhovská, 
Tereza 
Pokorná

Portrétová 
fotoiluze

Hrátky s iluzí pomocí grafických programů a fotografie. Pomocníkem bude projektor, 
foťák a vaše krásné obličeje. Stanete se modelem ale i grafikem! Všechno bude 
krásné, zajímavé a magické. Fantazii se meze nekladou, však uvidíte.

MAC2 + 
fotoateliér

14 Jedinečnou fotografii, kterou ohromíte 
celý sociální svět na internetu. "Lajky" se 
jenom pohrnou!

Ivana 
Šimková, 
Jindřich Mádr

Tvorba a tisk 
plakátu

Potravinová pyramida - sestavíme si potravinovou pyramidu, kterou si vytiskneme na 
ofsetovém tiskovém stroji KBA Rapida jako duplex.

139 a 132 14 Zjistí, co obnáší tvorba plakátu až po 
finální výtisk.

Ondřej 
Čipera, Lucie 
Vlasatíková

Hrafika, abstraktní 
obraz

V první fázi si žáci vytvoří abstraktní obraz z tiskařských barev za pomoci špachtle na 
papír vyšší gramáže. Zatím co bude obraz schnout, tak si žáci otestují své znalosti z 
oboru formou deskové hry. Otázky a úkoly jsou zaměřeny na loga, písma, znalosti z 
oblasti DTP, typografie nebo polygrafie. 

113 18 Úžasný obraz, který si mohou nechat 
zarámovat nebo si vytvořit paspartu a 
prohloubí své znalosti z oboru.

Šárka 
Slavíčková, 
Blažena  
Kondelíková

Kartičky na 
vánoční dárky s 
použitím vlastního 
vzorku

V programu Illustrator si vytvoříme kartičky na dárky s vánoční tématikou. Naučíme se 
vytvořit i vlastní vzorek, který můžeme použít jako podtisk. Vytiskneme na digitální 
tiskárně.

214, 215 14 Vlastnoručně vyrobené kartičky na dárky.
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Ondřej Krejčí Potisk A2 Na Dvojbarevném stroji ADAST 725 si vytisknout vlastnoručně nakreslený motiv 
lihovým fixem na tiskové formě, plus možnost irisového tisku.

132 7 plakát s vlastnoručně nakresleným 
motivem

Barbora 
Baňařova

Sešit s vlastním 
motivem

Žáci si za pomoci grafických programů vytvoří vlastní desing přebalu sešitu. Přebal po 
vytištění spojí s vnitřní části za pomoci osmičkového stehu. 

208 7 Sešit s vlastním motivem s vazbou V1

Tomáš Chvála Placky s vlastním 
motivem

V grafických programech Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop si žáci zhotový 
návrhy motivů na placky ve dvouch průměrech. Návrhy si vytisknou a vyberou dva z 
nichž placky zhotoví v lisu na placky.

MAC3 7 Placky s vlastním motivem

Nikol 
Klimešová 
Kateřina 
Bártová

Technika Ebru - 
Malování na vodní 
hladině

Ebru je turecká technika malování na vodní hladině. Jedná se o přetisk obrazu z vodní 
hladiny na papír či jiné materiály (textil, dřevo).

121 14 Spoustu vědomostí a dovednosti  týkající se 
techniky Ebru. Papíry s vlastními motivy, 
Potištěný textil a jiný materiál. 

Eva 

Jakubcová
Vánoční 
překvapení

Vánoční tvoření MAC1 7 Vlastnoručně vyrobené vánoční 
překvapení

Šárka 
Mrkvová

Sestavovaná 
krabička

Žáci si sestaví krabičku z lepenkových přířezů a následně ji potáhnou papírem s vánočním 
motivem

121 7 Krabičku s vánočním motivem
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