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      JABLKO – studijní kresba tužkou 

 
       Pomůcky: 
      náčrtníkové papíry nebo výkresy A4 
     měkká tužka vhodná na kresbu a stínování 
     skutečné jablko 
  

Pracovní postup: 

• Prohlédni si jablko ze všech stran. 

• Na jeden papír si po celé ploše kresli kruhy velikosti jablka, 

• kresli uvolněně a potom v těchto čarách silněji vykresli tvar jablka, které sis 
připravil. 

• Studijní kresby proveď na další papíry, nezapomeň pečlivě vystínovat – najdi 
nejsvětlejší a nejtmavší místo!!!! 

• Neroztírej prsem – různé odstíny získáš změnou přítlaku na tužku 

• Nezapomeň na stín vržený pod jablkem 

• Pozor na velikost – kolem jablka nenechávej moc ani málo místa 

• V příloze zasílám kresby jednotlivých pozic, jak můžeš jablko kreslit: 
jablko celé   -   jablko kousnuté   -   jablko ještě víc kousnuté   -   ohryzek 

• Nakresli jeden pohled nebo více na jeden formát 
 

• Jak vidíš, budeš mít nejen výtvarný, ale i chuťový zážitek!!! 



 
Pracuj tak, abychom cítili a viděli objem. Můžete také zkusit práci s pastelkami 
(změna přítlaku a míchání barev! 

  
 
 
Na postup kresby se podívejte také na: 
https://www.vyukakresby.com/post/2019/09/08/jak-nakreslit-jablko 

 
Jablko jako mozaika- nebo zkuste i jiné techniky! 

 
Pomůcky:                                  
čtvrtka A4 – 2 kusy 
tenký černý fix 
pastelky nebo fixy 
pravítko 

 

        
 
 
SBÍREJTE RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU – alespoň 8 kusů 

 

Pracovní postup: 
Ze čtvrtky si vytvoříme čtverec 21×21 cm. 
Asi 1cm od okraje fixem podle pravítka narýsujeme rámeček. 
Z druhé čtvrtky si vystřihneme tvar jablka se stopkou a lístkem-velikost jablka volíme 
tak, aby nám vyplnilo skoro celý čtverec – obkreslíme jej. 
Mozaiku vytvoříme pomocí čar tak, že tenkým fixem kreslíme čáry tam a zpět přes 
jablko a vždy se zastavíme na čáře, která nám tvoří rámeček. 
Nyní máme mozaiku připravenou, zbývá ji jen vybarvit. 
POZOR! Dbejte na to, aby dílky, které spolu sousedí, neměly stejný odstín barvy!!! 
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