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Anotace 
Žák se seznámí se základními druhy kresby. Uvědomí si, kdy se 

kreslí štětcem. Na závěr přiřadí názvy kreseb k ukázkám. 
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Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vzdělávací obor Výtvarná výchova 

ICT = Předmět/Téma Výtvarná výchova/Základní pojmy pro VV a výtvarné techniky 

Očekávaný výstup 

Žák pozná kresbu a dokáže ji správně zařadit. Vnímá širokou 

škálu možností, dokáže vybrat vhodný druh kresby pro výtvarnou 

práci. 

Speciální vzdělávací potřeby Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
Kresba, druhy kresby: volná, studijní, kolorovaná, lavírovaná, 

technická, kresba štětcem 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková skupina 11 - 13 let / 6. a 7. ročník 

Období tvorby DUM 11/2012 



Druhy kresby 

*KRESBA 



• Podívejte se do časopisů, školních učebnic, 
encyklopedií, pohádkových a dobrodružných knih. 

• Na mnoha místech najdete kresby, které doplňují 
text. 

• Podle povahy tiskoviny mají kresby různý 
charakter. 

• Jde o kresbu volnou, studijní, kolorovanou, 
lavírovanou nebo technickou. 

• V mnoha případech jsou jednotlivé druhy 
kombinovány.  

 

 

 

*Druhy kresby 



• Jde o kresbu podle vlastních představ, 

která volně doplňuje text. 

*Kresba volná 



• Nejčastěji v učebnicích a encyklopediích. 

• Kresba se co nejvíce podobá zobrazované skutečnosti. 

*Kresba studijní 



• Černá kresba, která je doplněna barvou. 

• Nejčastěji jde o ilustrace v dětských 

knihách a časopisech.   

*Kresba kolorovaná 



• Nejčastěji kresba černou tuší nebo inkoustem. 

• Mokrá kresba je navíc rozmytá čistou vodou 

nebo lehce tónovanou barvou ve vodě. 

*Kresba lavírovaná 



• Všechny linie mají 

stejnou sílu. 

• Může být nakreslena 

podle pravítka, 

trojúhelníku, křivítek 

apod. 

• Působí přísně. 

*Technická kresba 



• Štětcem vždy malujeme. Ale!!!! 

• Jestliže štětcem děláme pouze linie, body a zátrhy a 
obrázek neskládáme z barevných skvrn, pak štětcem 
kreslíme. 

*Kresba štětcem 



         

           

    

    

Kam patří? Vytiskni si tuto stránku. Spoj čarou obrázek a druh kresby.  
VOLNÁ         STUDIJNÍ          KOLOROVANÁ          LAVÍROVANÁ         TECHNICKÁ       KRESBA ŠTĚTCEM 



• Kytičky v trávě: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Divné zvíře: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Hašlerky: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Barevné ryby: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Letící hmyz: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka  

• Hlava podle pravítka: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

• Barevná hlava a ruce: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 

 

 

 

* Zdroje: 


