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Potřeby a pomucky

kulatý nafukovací balonek
kousek provázku či nitě
spousta starých novin
hladká mouka
voda na lepidlo
hrnek na odměření surovin
miska na výrobu lepidla
kastrůlek
vařič

lžíce na zamíchání lepidla
nůžky
tužka
tempery a štětec
černý fix
mapa světa jako vzor,  
případně pro vystřižení  
kontinetů k nalepení

Glóbus  
z  
balonku

o
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Postup
Nejprve si připravíme lepidlo. Do misky nasypeme hrnek mouky a nale-
jeme hrnek vody. Mícháme tak dlouho, dokud není směs dokonale hladká 
a řídká. Do kastrůlku nalijeme čtyři hrnky vody, zahřejeme je a moučnou 
směs v  horké vodě rozmícháme. Necháme 3  minuty přejít varem a  po-
čkáme, až lepidlo zchladne.

Při práci s vařičem bude lépe, když nám pomůže někdo z dospělých. Na-
stříháme si novinové proužky, jejichž šířka by měla být něco kolem 3 cm, 
na délce nezáleží. Pak nafoukneme balonek a pevně ho zavážeme nití ne-
bo provázkem. Před tím, než začneme s  lepením, vysteleme si pracov ní 
místo starými novinami, protože výroba glóbusu nadělá trochu ne po-
řádek. Každý proužek namočíme do  směsi, setřeme přebytečné lepi dlo 
a ovineme okolo balonku. Pokračujeme, dokud balonek pod papírem zce-
la nezmizí.

Glóbus bude potřeba pokrýt alespoň třemi vrstvami papíru a každou ne-
chat nejméně přes noc pořádně uschnout. Po pokrytí balonku poslední 
vrstvou papíru necháme základ glóbusu ještě pár dní znovu dobře pro-
schnout. Nyní budeme glóbus barvit. Pokud by někomu připadalo, že je 
pro něj namalování kontinentů příliš těžké, může použít mapu zhruba stej - 
ného měřítka jako je glóbus, kontinenty z ní vystříhat, nalepit na papíro-
vou kouli a pak jen temperami domalovat vodní plochy.

Pokud si ale chceme vše namalovat sami, tak si nejprve na základ nakres-
líme tužkou podle mapy tvary jednotlivých kontinentů a pak je ve stejné 
barevnosti, jako je tomu v atlase či na mapě, vybarvíme temperami. A pak 
domalujeme modrou oceány a moře.

Jakmile tempery zaschly, nejprve tužkou a  pak fixem nakreslíme podle 
vzorové mapy rovník, obratníky Raka a Kozoroha a všechny další země-
pisné značky, kterými budeme chtít glóbus doplnit.
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Potřeby a pomucky

papíry formátu A4–A3
tužka
pastelky
fixy
barvičky
pravítko
příložník
metr
stará šatní skříň
akrylátové barvy
štětce
kyblíky 3–5 l
natěračský molitan
váleček s násadou 
a podložkou
velkoplošný papír balicí v roli, 
anebo kladívkový formát A0
ořezávací nůž
nůžky
zakrývací mikroténová folie
lepicí páska

Malování na nábytek
o

sazba Šikulové OK.indd   10 7/1/13   9:34 PM



11

Postup
Na papír si podle tvaru a velikosti skříně nakreslete a namalujte výtvarný 
návrh. Práce bude přesnější, když s  pomocí tatínka anebo staršího sou-
rozence nejdříve metrem skříň poměříte a  na papír do  formátu A3 si ji 
zmenšenou s pomocí tužky a pravítka narýsujete.

Všechny rozměry podělte deseti, to znamená, když například v rozměru 
výšky skříně 230 cm škrtnete nulu na konci, dostanete rozměr 23 cm v ná-
vrhu na papíře. Stejně to proveďte se šířkou skříně a jejími dalšími rozměry. 
(Tomu se říká poměrové měřítko.)

Do připraveného obrysu začněte kreslit svůj výtvarný návrh na skříň. Ob-
líbené postavičky z pohádek, zvířátka nebo rostliny, autíčka, prostě to, co 
se vám v pokojíčku bude nejvíce líbit.

Podle dokončeného návrhu si připravte odstíny barev.

Pod skříní, kde budete malovat, si rozprostřete igelitovou fólii a přilepte ji 
lepící paskou k povrchu podlahy nebo koberce, abyste nikde nic barvami 
neumazali.

S  pomocí rodičů anebo starších sourozenců natřete celou plochu dveří 
světlou základovou krycí barvou, nejlépe bílou, anebo v  odstínu, který 
bude převládat na vašem návrhu. Základovou barvu nanášejte na plochu 
širokým plochým štětcem anebo válečkem. Barvu neřeďte, aby byla
dostatečně krycí a dbejte na to, aby vám nestékala. Po zaschnutí nátěru 
přeneste kresbu z návrhu na skříň.

Není-li návrh příliš složitý, můžete podle něj vše překreslit přímo na skříň, 
ale pokud si netroufáte svůj návrh zvětšit rovnou, narýsujte si s pomocí 
pravítka na papírový návrh tužkou pravidelnou síť mřížky o čtvercích při-
bližně 2–3 cm, podle složitosti kresby nebo velikosti formátu papíru. Poté 
síť mříže narýsujte i na skříň, ale poměrově zvětšenou 10 ×. Linie z malých 
čtverečků z návrhu pak snadno dokreslíte do velkých čtverců na dveřích.

Vybarvěte vhodnými štětci své dílo, nechte vše řádně zaschnout a  pří-
padné kontury obtáhněte černou nebo barevnou tmavou linkou.
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Trička zdobená savem

Potřeby a pomucky

černé tričko
Savo Perex
rozprašovač (stačí lahvička od parfému)
lepicí krepová páska
kousek samolepicí tapety
černý fix na textil
tužka
nůžky
noviny
igelitová fólie

o
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