
GRAFICKÁ
DÍLNA
A DALŠÍ NETRADIČNÍ TECHNIKY

max. počet účastníků: 20 (u určitých technik
lze počet přesáhnout, předchozí domluva
nutná)
program je možné realizovat v dopoledních a
odpoledních termínech od pondělí do pátku.
cena: s permanentkou zdarma, ostatní 40,-Kč /
osoba / technika 
programy lze i vzájemně kombinovat
veškerý materiál v ceně
místo konání: Klenová (vybrané techniky lze
uskutečnit i v Klatovech) viz. další info

Program pro žáky mateřských, základních a
středních škol či další zájmové skupiny.
 

Pro více informací a objednávky, prosím,
kontaktujte Vlastu Hrabětovou na tel.: 731 068 807,
emailu: hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz

SUCHÁ JEHLA

MONOTYP

LINORYT

VOSKOVÉ PROTISKY

TISK Z  KOLÁŽE

RUČNÍ EMBOSSING



V rámci Grafické dílny se účastníci 
v teoretické části seznámí s historií

vybrané techniky.  V praktické části si
žáci vyzkouší vybranou grafickou

techniku. Program lze po domluvě
částečně upravit. Časová dotace

v návaznosti na vybranou techniku 
a počet účastníků.

obsah

Monotyp MŠ, ZŠ A SŠ

Po domluvě lze vybrat mezi malovaným monotypem nebo vytíraným monotypem.
Monotyp je vhodné uskutečnit v kombinaci s linorytem či suchou jehlou.
                 Malovaný monotyp - cca 30 minut samostatné práce
                 Vytíraný monotyp - cca 15 minut samostatné práce

Formát A5. 
Max. počet účastníků 25
Program lze uskutečnit v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech

jednobarevný tisk - rychlost, nekomplikovanost výroby, zejména 1. stupeň
dvoubarevný tisk- složitější, proces náročnější na čas, vhodné pro 2. stupeň ZŠ a další
zájmové skupiny starší 15 let

Tisk z výšky. 

Možnost vytvořit vlastní návrh nebo využít šablonu - v závislosti na předchozí domluvě.
Pokud děti (1. stupeň) tvoří vlastní návrh, jedná se ve většině případů o KRATŠÍ verzi
programu.

Formát cca A5.
Max počet účastníků 20.
Trvání programu: teorie cca 20 minut + doba samostatné práce cca 30 minut, tisk každého
obrázku + 3 minuty pro jednobarevný, + 5 minut dvoubarevný

Linoryt ZŠ A SŠ



Suchá jehla

Pomocí tlaku rukou na papír pokrytý voskovkami vzniká duhový otisk. 
Pracujeme se šablonami. 
Formát a5. 
Trvání programu: samostaná práce cca 45 minut , teorie cca 10 minut

Program lze uskutečnit v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.

Ruční embossing

Voskové protisky

obraz může být abstraktní nebo realistický - v závislosti na předchozí domluvě
Děti samy vystříhají z kartonu různé tvary, které pak využijí k vytvoření obrazu.

Formát A3 nebo A4 - v závislosti  na domluvě. 
Max počet účastníků - 30 osob
Trvání programu: cca 10 minut teorie, cca 45 minut samostatné práce (stříhání tvarů,
návrh, lepení); +3 minuty tisk každého obrázku

Tisk z koláže

Technika tisku z hlouby - rytí do kovové destičky. Jedná se o jednobarevný (černý) tisk.
Téma zvoleno po domluvě.

Formát A6. 
Max počet účastníků - 20 osob
Trvání programu: cca 10 minut teorie, cca 45 minut samostatné práce (stříhání tvarů,
návrh, lepení); +3 minuty tisk každého obrázku

Manuální tvoření reliéfního obrazu pomocí fyzického tlaku rukou. Pracujeme se šablonami.
Lze vybrat zda embossing vytvoříte bez barev nebo nabarvíte pastelem.

Formát A5 nebo A4 - v závislosti na předchozí domluvě.
Max počet účastníků - 30 osob
Trvání programu: teorie cca 10 minut, cca 60 minut samostatné práce - v závislosti na
složitosti / velikosti vybraného motivu

Program lze uskutečnit v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.
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