
 

„Skicujeme dění kolem nás“ 

 

Hledejte témata ve svém okolí pro skicování, všímejte si dějů, které se kolem vás odehrávají             

a pokuste se vyprávět prostřednictvím kresby. Střídejte náměty kreslené naživo  i s těmi 

zprostředkovanými, vyfotografovanými. Podstatou vaší práce bude najít způsob kreslení, který vám bude 

připadat snadný  a přirozený. Hledejte svůj styl práce. Kreslete nejlépe 25 minut denně místo jedné 

trojhodinovky týdně. Vyhraďte si čas na skicování. Pracujte se skicákem či volnými listy maximálně  A4, 

stačí i A5 na začátek. Tato práce navazuje podle osnov na náš akvarel. Tím, co bude činit jedinečnost vašich 

kreseb, bude jejich pestrost a různorodost sdělení. Společně si je pak prohlédneme.  

 

1. úkol :   1. týden provádějte nejdříve náčrty menších formátů, jednoduché tvary bez detailů, postihujte 

celek scény, typy figur, předmětů apod. 

2. úkol:   2. týden kreslete složitější a detailnější záběry sdělení v prostoru. Pozorujte a zaznamenávejte 

rozličnosti kompozic, tvarů, gest a hloubky prostoru. Můžete začít s kolorováním kresby.  

3. úkol:   3. týden na závěr zaznamenejte panoramatický individuálně kolorovaný výjev. Pozor na ostré 

barvy, dobře vymíchávejte odstíny. Kresba by měla dýchat, nezahltit ji zcela barvou.  

Po skončení práce, pokud nezačne škola, práci opět vyfotografujte a společně s anotací k vaší práci 

posílejte na můj pracovní mail. Opět bude následovat hodnocení a případné další komentáře z vaší strany. 

Jinak je možné mě kdykoli přes den kontaktovat.  

Pozn.:  Pokud vás zajímá, jak nakreslit ruce, podívejte se k fotografům do záložky předmětu VYP, mají tam 

postup kreslení rukou. Rady můžete použít při vašem skicování postav. Zdravím. 

 

Pomůcky 

Tužky, pera, plnící pera, inkousty,  fixy, popisovače, anilinky, tuše, štětce, vodní stětce, dřívka, pastelky 

apod. 

Skicáky či  volné listy papíru.  

 

 

Informace a rady, které budou vašim rádcem při skicování 



 

 Pokoušejte se vybrat motiv a zachytit nějaký okamžik, pro inspiraci jsem něco vyfotografovala 

z knížky. 

 Klidně začněte kresbou  domácího prostředí, dále můžete kreslit z okna, dle počasí venku, 

fotografovat či použít nějaké starší záběry, které máte, ale ne jen jeden zdroj. 

 Rozhodněte se, z kterého úhlu pohledu budete zachycovat váš záběr.  

 Vytvořte slabými tahy tužkou rychlý náčrt základních tvarů.  

 Zkoušejte nejdříve cvičení s co nejmenším počtem čar, hledejte jednoduché tvary bez detailů. 

Přehledně vnímejte a postihněte v daném formátu a výseku to, co se odehrává před vámi. Vyhněte 

se čarám, které běží rovnoběžně s okraji papíru. Hledejte různé úběžníky. Uvědomujte si, kde je 

horizont a všímejte si dělení prostoru na třetiny. 

 Pro správné rozvržení kompozice za pomocí tužky nejdříve naznačte velké tvary scény, teprve 

potom vykreslujte další drobnější části. Po náčrtu tužkou začínejte s obtahováním perem.  

 Prvky napravo a nalevo vyvažujte. Vyhněte se umístění do přesného středu. Využívejte princip 

zlatého středu. 

 Po rozvrhnutí kresby a základní konstrukce vám může pomoci to, že začnete od jednoho bodu           

a  necháte  vyrůstat kresbu kolem něj. Jakoby člověk  psal než zaplní papír.  

 Čáry nemusí být rovné, nepoužívejte pravítko, ale vlastní rukopis. Obrázky tak budou živější.  

 Pokud kreslíte postavu, nejdříve vyjádřete základní linii figury a poté ji doplňujte o detaily, oblečení, 

tvář apod. Kresbu gest provádějte rychlými plynulými čarami a při upřesňování kontur je třeba 

zkoncentrovat zrak  a vytvářet pomalejší, promyšlené tahy. 



 Umístění 1 věci do popředí a další do pozadí, umocňuje prostor a hloubku scény. Postavy se 

zmenšují do dálky a ustupují do prostoru. Porovnávejte velikosti postav navzájem. Netrapte se 

s nepovedenými proporcemi. Přidávejte kromě kontur postupně stíny, tmavší detaily, jednoduché 

šrafování , nakonec  barvu, aby realistický obraz získal ostrost a hloubku.  

 Při práci s barvou je třeba počítat s nanášením více lazurních vrstev přes sebe tak, aby prosvítaly. 

Papír zbytečně nezahltit, včas skončit. Barvy nanášejte lehce, nemusí vždy přesně vyplňovat tvary, 

pracujte spontánně. Jsou vítány i experimenty a barevná exprese, výrazný rukopis.  

 Je důležité propracovat popředí, střední část a pozadí. 

 Přestože je znalost anatomie dobrá, vaším úkolem je zachytit charakter toho, co je před vámi. 

 Nebojte se akcí zaměřených na vaše čtyřnohé mazlíčky.  

 Záznam v podobě skic by měl být napínavým okamžikem, kdy zvěčňujete nějaké dění.  

 Můžete vpisovat vaše myšlenky přímo do kresby, vznikl by tak jakýsi deník. Můžete si i kresby 

číslovat a pozorovat, jak se postupně zlepšujete.  

 

Přeji vám, ať tvoříte s přehledem a pohodou a těším se na vaše výsledky.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


