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Grafi cké papíry
oboustranný tisk

Aktuální nabídka na www.optys.cz v sekci výtvarné potřeby
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1

Nár am ky z pam ěťové ho drát u 

Materiál:

•  paměťový drát na náramky    obj. č. 4070800364

•  štípací kleště      obj. č. 4051600012

•  ketlovací kleště      obj. č. 4051601012

•  skleněné korálky     obj. č. 4070100002

•  ohňové korálky a voskované perly 

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Výroba šperků-Korálky a polodrahokamy)

Postup:

Balení paměťového drátu rozdělte štípacími kleštěmi na jednotlivé náramky 

(v jednom balení je cca 10 otoček, na jeden náramek vám bude stačit 3–5).  

Na jednom konci drátku udělejte ketlovacími kleštěmi malé očko, aby vám 

navlékané korálky nepadaly. Mix barevných korálků navlékejte na drátek, li-

bovolně střídejte barvy a občas proložte větším korálkem, např. voskovanou 

perlou nebo ohňovým korálkem. Po navlečení všech korálků udělejte očko 

i na druhém konci a náramek je hotový. 

orientační cena 

materiálu/os.

15–25 Kč 
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Krabičky na sladkos ti

Materiál:

 

•  šablona na krabičku jehlan 4,5 x 4,5 x 6 cm  obj. č. 2060505010

 (další varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Šablony na krabičky)

•  barevný karton

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry-Papíry s potiskem)

•  barevné papíry 80 g      obj. č. 7040110902

•  lepidlo PVA 60 ml      obj. č. 3100200057 

 nebo 120 ml      obj. č. 4070203066

•  šroubový děrovač     obj. č. 3110100011

•  pero na embossing     obj. č. 4011300047  

•  hrot na embossing 1,8 mm   obj. č. 4011300048

Postup:

Na podložku položte karton a plastovou šablonu. Tužkou obkreslete 

šablonu po obvodu a embosingovým perem obtáhněte vnitřní část 

šablony. Krabičku vystřihněte a vytvarujte boky krabičky podle 

vytlačených čar. Šroubovým děrovačem nebo šídlem udělejte podle 

šablony do kartonu dírky. Zároveň udělejte dírku uprostřed kartonu 

pro vložení zelené natě. Tři strany krabičky slepte, jednu s dírkou uprostřed 

nechejte volnou pro vložení sladkosti. Ze zeleného papíru ustřihněte 

proužek papíru cca 5 x 4 cm, částečně ho nastřihněte a natvarujte nať 

přes tužku. Do otvoru uprostřed dna krabičky prostrčte připravenou 

„nať“ a zakápněte lepidlem. Do krabičky vložte malou sladkost a svažte 

oranžovou mašličkou nebo zalepte.

orientační cena 

materiálu/os.

5 Kč
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Vel ikon oční přán í

Materiál:

•  papírový výřez vajíčko 14 cm    obj. č. 6429

•  1/2 bílého kartonu A4    obj. č. 10614

•  1/4 barevného kartonu A4 160–170 g

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry-Jednobarevné papíry)

•  samolepicí kamínky, mašličky 

 (e-shop v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Doplňky)

Postup:

1/2 bílého kartonu přeložte na polovinu a výřez vajíčka na něj položte tak, 

aby po obkreslení zůstala boční hrana spojená. Tvar vajíčka obstřihneme 

a ještě jednou ho vystřihneme z barevného kartonu. Výřez přilepte 

na barevný karton a na dvojlist bílého kartonu. Ozdobte mašličkou, 

samolepicími kamínky nebo perličkami. Bílý výřez velikonočního vajíčka 

můžete také vymalovat pastelkami nebo vodovými barvami pro větší efekt.

orientační cena 

materiálu/os.

8 Kč



4

Jar ní květ  inová koul e

Materiál:

•  2x karton A4 s potiskem 

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papíry-Papíry s potiskem)

•  šablona skládaná květinová koule   obj. č. 6703

•  nůžky

Postup:

Sada obsahuje 3 velikosti šablon. Pro každou velikost koule si obkreslete 

z papíru 12 ks kytiček jedné velikosti. Šablonu při obkreslování 

neotáčejte. Nůžkami nastřihněte kytičku podle předkreslených zářezů. 

Do první kytičky zasuňte postupně 5 dalších kytiček a ty spolu spojte 

zasunutím do zářezů po obvodu kolem dokola. Vznikne vám „košíček“. 

Pak přidejte dalších 5 kytiček a nakonec je spojte poslední kytičkou. 

Dětem se bude koule lépe dělat, když si připraví kytičky ze dvou barev 

(6+6) tak, aby se jednotlivé řady lépe rozeznávaly.

Budete-li chtít kouli pověsit, do středu poslední kytičky před spojením 

udělejte dírku, provlékněte provázek a zafi xujte uzlíkem nebo korálkem.

Tento postup najdete i s fotografi emi na našem webu: 

www.vytvarny-kurz.cz

orientační cena 

materiálu/os.

6 Kč

cena

60 Kč
3 ks šablony
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Vel ikon oční dekor ace se zajíčky

Materiál:

•  dřevěný výřez, sada vajíček, 5 ks    obj. č. 10286 

•  dřevěný výřez zajíc malý (výška 13 cm)   obj. č. 10289

 nebo

•  dřevěný výřez zajíc velký (výška 25 cm)  obj. č. 10290

•  akrylové barvy

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Barvy-Akryl)

•  tavná pistole 40 W      obj. č. 4070203004 

 nebo 15 W      obj. č. 4070203017

Postup:

Obě velikosti zajíce mají zároveň v balení stojánek s výřezem, 

do kterého můžete zajíce postavit. Zajíce namalujte bílou akrylovou barvou 

a po zaschnutí barvy si na suchý štětec naneste trochu tmavě hnědé barvy 

(jen na špičku štětce a ještě ji otřete). Rychlými tahy pak vodorovně zajíce 

přetřete. Chce to trochu cviku, ale efekt stojí za to! Kolem krku můžete 

z lýka uvázat mašli a vybarvit uši. Dřevěná vajíčka natřete sytými barvami 

a přilepte ke stojánku tavnou pistolí. 

orientační cena 

materiálu/os.

30 Kč 
malý

orientační cena 

materiálu/os.

50 Kč 
velký
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Pexes o

Materiál:

•  2 ks karton A4 300 g bílý     obj. č. 7021103077

•  nůžky, pravítko, tužka

•  sada razítek srdíčka     obj. č. 3100300673

 nebo

•  sada razítek kytičky      obj. č. 3100300863

•  pastelky, fi xy, vodové barvy

  

Postup:

Ze silnějšího bílého kartonu nastříhejte čtverečky 4 x 4 cm. Z druhé strany 

vždy dvojici kartiček orazítkujte jedním druhem razítka. Velké sady Aladine 

obsahují přes třicet druhů razítek a malou černou razítkovací podušku. 

Máte-li k dispozici kvalitní razítkovací podušku s voděodolným inkoustem 

Archival (černá obj. č. 3101301048, hnědá obj. č. 3101301049), 

můžete na vybarvování použít i vodové barvy nebo akvarelové pastelky 

které se rozmývají vodou. 

Z barevného kartonu s pomocí rýhovací desky si můžete na pexeso 

vyrobit krabičku. Malou rýhovací desku a videonávod jak krabičku 

vyrobit najdete na našem e-shopu pod obj. č. 4090000203.

orientační cena 

materiálu/os.

20 Kč

cena od

300 Kč
velká sada

razítek
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Srdíčko pro mam in ku

Materiál: 

•  dřevěné srdce modern velké    obj. č. 10072

•  papír spirálky červeno-bílý    obj. č. 7576

•  červený karton 170 g     obj. č. 7021001019

•  lepená kostka bílá     obj. č. 1420

•  lepidlo PVA      obj. č. 3100200057

•  stužka bílá       obj. č. 4070102585

•  výřez motýl malý     obj. č. 6251

•  nůžky

Postup:

Dřevěné srdíčko si položte na papír a obkreslete. Vystřihněte a nalepte 

na srdíčko. Z kostky (8,6 x 8,6 x 5 cm) oddělte bloček o výšce 1 cm 

a ustřihněte si z červeného kartonu pruh 8,6 x 18,2 cm . Ten si narýhujte 

podle nákresu - 8,6 cm - 1 cm - 8,6 cm. Do připravené „obálky“ vložte 

bloček papíru a zadní stranou ho do obálky vlepte. Obal pak můžete 

dozdobit motýlkem, štítkem s nápisem, kamínkem aj. Nakonec srdíčko 

zavěste na stužku a z rubu zajistěte uzlíkem. 

orientační cena 

materiálu/os.

35 Kč

8,6 cm

1 cm

8,6 cm
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Jar ní jut ový věn ec 

Materiál: 

•  cca 2 x 5 m jutové stuhy š. 4 cm 

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Výroba dekorací-Juta)

•  sponky na věnce     obj. č. 3100501031

•  polystyrenový věnec 25 cm     obj. č. 9010100017 

 nebo       obj. č. 4071500159

•  dřevěné kytičky     obj. č. 10018

 (varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Dřevěné výřezy-Květiny)

Postup:

Na základ věnce použijte polystyrenový nebo raději slaměný korpus 

(zakoupíte v květinářství), ve kterém sponky lépe drží. Polystyrenový 

korpus natřete akrylovou barvou nebo omotejte přírodní jutou. 

Jutu si nastříhejte na 20 cm pásky. Každý pásek stočte do tvaru písmene O 

a středem zapíchněte do korpusu sponkou na věnce. Na hustý věnec 

budete potřebovat cca 10 m jutové stuhy. Hezky bude vypadat 

i dvoubarevná kombinace juty. Na dozdobení použijte dřevěné kytičky 

natřené kontrastní akrylovou barvou. 

orientační cena 

materiálu/os.

90–120 Kč 
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Stáčen é kytičky

Materiál: 

•  výřez stáčené květiny 

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Papírové výřezy-Květiny) 

•  lepidlo PVA 60 ml      obj. č. 3100200057 

 nebo 120 ml      obj. č. 4070203066

•  tavná pistole 40 W      obj. č. 4070203004 

 nebo 15 W      obj. č. 4070203017

•  perličky 

 (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Výroba šperků-Korálky a polodrahokamy)

Postup:

Jedno balení stáčených kytiček obsahuje 2 archy po 6 kytičkách. Kytičku 

vyloupněte z archu a od vnějšího konce začněte kytičku s pomocí špejle 

stáčet směrem ke středu. Po stočení dole kytičku slepte tavnou pistolí 

nebo lepidlem PVA. Do středu kytičky můžete vlepit korálek 

nebo voskovou perličku. Kytičky můžete použít při výrobě přání, 

při dárkovém balení aj. Máte-li k dispozici Big Shot, můžete pro výrobu 

stáčených kytiček nejen z papíru zakoupit na e-shopu vysoký nůž 

(Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Lis na papír Big Shot-Vysoké nože).

orientační cena 

materiálu/os.

8 Kč
3 květy
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Obrázek z lékařských  špach tlí

Materiál: 

 

•  11 ks lékařských špachtlí    obj. č. 4030600128

•  (ubrousek najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Ubrousková technika-Ubrousky)

•  lepidlo na dekupáž     obj. č. 4060301004 

•  výsekový strojek Heyda květina modrý  obj. č. 4071700018

•  výsekový strojek Heyda květina červený  obj. č. 4071700032

•  stuha 

 (varianty na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Práce s papírem-Doplňky)

•  papírový výřez kočka     obj. č. 6454

•  lepidlo PVA 60 ml      obj. č. 3100200057 

 nebo 120 ml      obj. č. 4070203066

•  pěnové oboustranné lepicí čtverečky  obj. č. 4070400103

Postup:

Dvě špachtle položíte vodorovně a kolmo na ně přilepte PVA lepidlem 

zbývajících devět špachtlí těsně vedle sebe. Po zaschnutí lepidla na celou 

plochu nalepte ubrousek nebo špachtle natřete akrylovou barvou. Zbytky 

ubrousku odstřihněte. Na pěnové čtverečky pro plastický efekt přilepte 

výřez kočky, dozdobte stužkou, vyseknutými květinkami a přilepte 

smotané klubíčko z jutového provázku nebo ze zbytků vlny. Obrázek 

můžete provrtat po bocích minivrtačkou, obj. č. 4070300121 a zavěsit 

na provázek nebo stočený drátek.

orientační cena 

materiálu/os.

15 Kč
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Plstěn é brože

Materiál:

 

•  plsť 

 (najdete na e-shopu v sekci Vytvarné potřeby-Výroba dekorací-Plsť)

•  puklice (vzorové spony)    obj. č. 3100800035

•  tavná pistole 40 W      obj. č. 4070203004 

 nebo 15 W      obj. č. 4070203017

•  brožová mechanika     obj. č. 4070100909

•  šroubový děrovač     obj. č. 3110100011

Postup:

Z plsti vystřihněte kytičky. Jako šablonu na kytičky můžete použít naše 

dřevěné výřezy kytiček (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby

-Dřevěné výřezy-Květiny). Máte-li Big Shot, vyřežte květiny z plstě pomocí 

vysokých nožů. Vystřižené 2–3 kytičky různých velikostí, tvarů a barev 

pak naskládejte na sebe, šroubovým děrovačem udělejte uprostřed dírku 

a připraveným otvorem protáhněte puklici. Na rubové straně puklici 

rozevřete. Na rozevřenou puklici kápněte kapku lepidla z tavné pistole 

a přilepte brožovou mechaniku.

orientační cena 

materiálu/os.

13 Kč
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Skládan ý mot ýlek

Materiál: 

•  origami papír  (najdete na e-shopu v sekci Výtvarné potřeby-Papíry-Origami)

•  silon        obj. č. 4070800129

•  korálek       obj. č. 4070100002

•  mapový špendlík      obj. č. 3100800162

Postup:

Čtverec papíru přehněte ve všech směrech tak, aby na něm vznikly 

přehyby dle vyobrazeného schématu. Jednotlivé hrany na sebe musí 

přesně pasovat. Papír přehněte na polovinu do tvaru obdélníku 

a na obou stranách protlačte papír do středu do tvaru písmene V. 

Po složení vám vznikne trojúhelník. Na jedné straně trojúhelníku složte 

boční cípy směrem ke špičce a hrany uhlaďte. Pak trojúhelník otočte 

a špičku trojúhelníku přeložte přes dlouhou stranu trojúhelníku tak, 

aby přečnívala cca o 1 cm a ohněte ji přes hranu (při skládání se vám bude 

spodní část zvedat - nenarovnávejte ji,už tvarujete motýla). 

Nakonec motýlka otočte tak aby jste přehnutou špičku měli směrem 

k sobě, špičku přidržte palcem, motýla přeložte v polovině delšími křidélky 

k sobě, střed uhlaďte a natvarujte.

Pro motýlkový závěs udělejte uprostřed motýlka dírku mapovým 

špendlíkem a protáhněte vlasec s korálkem.

 

Podrobný postup najdete na našem webu: 

www.vytvarny-kurz.cz v sekci Návody a Práce s papírem

orientační cena 

materiálu/os.

3 Kč



Kulísek 2 150 Kč
vč. DPHobj. č. 4011201029

Zakoupíte na e-shopu www.optys.cz v sekci Výtvarné potřeby - Linoryt 

nebo na maloobchodních prodejnách fi rmy Optys.

video jak s Kulískem pracovat najdete na:

https://www.youtube.com/c/optysspolsro

•  výtvarná pomůcka pro děti i profesionální umělce na otisk linorytu, slepotisku, 
 otisku z koláže, papírořezu – na papír, textil i dřevo 
•  vynikající pro otisk přírodnin – otisky listů, trav, peříček, letokruhů
•  lehký a snadno přenosný, snadná manipulace
•  vhodný do školy, družiny, do přírody, na tábory, do kroužků 
•  vynikající zejména pro drobnou grafi ku, ale hravě si na rozdíl od drahého 
 válcového lisu poradí i s velkou plochou
•  průměr 9 cm, výška 6,5 cm, váha cca 0,6 kg 
•  vyvinuto i vyrobeno v ČR, zapsáno u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR



Zaregistrujte se na www.optys.cz a získáte mnoho výhod:

sleva na školní sortiment až 25 %

sleva na výtvarný sortiment 8 %

zdarma poštovné při nákupu nad 1500 Kč (vč. DPH)

platba na fakturu

ucelený sortiment kancelářských, školních a výtvarných potřeb

Jak se zaregistrovat?

na www.optys.cz

nebo napište na e-mail: skola@optys.cz

nebo volejte na tel.: +420 553 777 327, +420 553 777 392

Při nákupu na maloobchodních prodejnách platí pouze slevové karty

Maloobchodní prodejny OPTYS

Opava
Masarykova tř. 341/36

746 01 Opava

tel.: +420 553 615 703

mobil: +420 606 577 136

e-mail: prodejna.masarykova@optys.cz

Jablonec nad Nisou
Dolní nám. 651/4

466 01 Jablonec nad Nisou 

tel.: +420 483 319 887

mobil: +420 724 166 202

e-mail: jablonec@optys.cz

Bílovec
Slezské nám. 25/28

743 01 Bílovec

tel.: +420 556 412 407

fax: +420 556 403 500

mobil: +420 602 535 224

e-mail: bilovec@optys.cz

Havířov
Fibichova 227/21

736 01 Havířov

tel./fax: +420 596 818 977

mobil: +420 724 335 683

e-mail: havirov@optys.cz

Brno
Hybešova 28

602 00 Brno

tel.: +420 542 211 363

mobil: +420 725 835 712

e-mail: brno@optys.cz

Olomouc
Ostružnická 360/9

779 00 Olomouc

tel./fax: +420 585 203 863

mobil: +420 725 741 349

e-mail: olomouc@optys.cz

Nový Jičín
K Nemocnici 63

741 01 Nový Jičín

tel./fax: +420 556 720 915

mobil: +420 724 540 018

e-mail: novy.jicin@optys.cz

Nabídka pro školy, školky a zájmové organizace:


