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VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

pro celý druhý stupeň 

26. 4. - 7. 5. 2021 

 

 

Úkol na duben : 1) Vyber si někoho pro tebe důležitého (maminka, tatínek, bratr, kamarádka...) 

                                    2) Připrav si obyčejnou tužku, která je pořádně ořezaná a gumu na gumování 

                                     3) Podle návodu (viz obrázek) se snaž nakreslit portrét   

                                   

Jak na to: 

Vytvořte světlý obrys obličeje. Hlava nikdy není kulatá, má oválný tvar jako vejce. 

Takže si načrtněte oválný obrys, který se dole zužuje. 

Přidejte dělící čáry. Nejsnazší způsob, jak začít, je použít dělící čáry ke zmapování 

proporcí obličeje. Nejprve nakreslete čáru dolů středem oválu. Potom ovál znovu 

rozpulte, tentokrát horizontálně. 

Přidejte nos. Rozdělte znovu dolní polovinu horizontální čárou. Bod, ve kterém 

křižuje vertikální čáru je místo, kde byste měli začít kreslit základnu nosu. Načrtněte 

základnu nosu a nosní dírku na každé straně. 

Přidejte ústa. Rozdělte dolní čtvrtinu znovu na půl. Dolní ret bude spočívat na dělící 

čáře, kterou jste právě nakreslili. Nakreslete čáru, kde se rty setkají a potom 

nakreslete horní ret. Nyní doplňte spodní část rtu. 

 



 

Přidejte oči. 

Nakreslete přes horizontální středovou čáru dva velké kruhy pro vytvoření očí. Ty 

vytvoří oční důlky. Horní část tohoto kruhu je místo, kde bude obočí a dolní část je 

místo, kde je lícní kost. 

Stínování pod očima. Teď přidejte trochu stínování pod oko a v místě, kde se oči 

setkávají s nosem, abyste vymezili oční důlek. Pro unavený vzhled přidejte stínování 

a skleslejší linky v ostřejším úhlu k hornímu očnímu víčku. 

Přidejte uši. Základna uší by měla být nakreslena v linii s horní částí nosu a špička 

ucha v linii s obočí. Pamatujte, že uši by měli být u strany hlavy ploché. 

Přidejte vlasy. Ujistěte se, že kreslíte vlasy od pěšinky ven. 

Nakreslete krk. Krky jsou těžší než si představujete. Nakreslete dvě čary dolů 

zhruba od míst, kde se dolní horizontální čára setkává s hranami obličeje. 

Nakreslete detaily. Přidejte trochu stínování pod nos a zvýrazněte bradu. Vytvořte 

kolem úst expresivní linky a vystínujte koutky. Potom nastiňte kořen nosu. Čím 

nápadnější tyto rysy vytvoříte, tím "starší" bude obličej vypadat. 

Vyčistěte. Použijte gumu k odstranění všech vodících čar. 


