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Studium přírody
Kresbou lze vyjádřit snad cokoliv. Můžeme si čárat jen tak
bez rozmyslu, kreslit své představy a fantazie, kresbu lze
ale také použít jako prostředek studia přírody. Možná jste
to nevěděli, ale vědecká ilustrace je klasickým oborem
výtvarného vyjadřování. Bez pečlivých studií přírody by se
dříve neobešla žádná učebnice nebo vědecký spis!
Vědecké kresbě se věnoval také známý renesanční
umělec Leonardo da Vinci – autor známého obrazu
Mona Lisa - ženy s tajemným úsměvem.

Jak postupovat?
1. Rozmyslete si, co budete studovat a kreslit. Vyberte si nějakého obyvatele stromu.
2. Velmi pozorně objekt svého studia zkoumejte. Všímejte si celkového tvaru, složení, všech
detailů. Vaše kresba musí být co nejvíce vědecky přesná a pravdivá.
3. Zvažte, kolik pohledů a jaké na svůj výkres (A3) umístíte.
4. Začněte kreslit a nepřestávejte předmět svého studia stále pozorovat. Celkovou kresbu
doplňte studiemi detailů. Kreslit můžete třeba tužkou. Je vhodné nejprve jemně črtat a pak
teprve čáry zesilovat.
5. Hotovou kresbu můžete kolorovat. Použijte třeba akvarelové barvy nebo pastelky na některé
kresby. Také barevnost by měla být věrná předloze!

6.
6. Kresbu si nejdříve převeďte na jednoduché (geometrické) tvary. Všimněte si vzájemných
poměrů – co je větší a o kolik, kolikrát se co do čeho vydá, na co nejdříve narazíte (o kolik je
hlava menší, kolik vyčnívá nad tělem a před ním – nechejte místo na uši, ocas). U celého
zvířete začněte TĚLEM, hlavu a končetiny dokreslíte.
7. Kreslete VELICE tence – k místu se několikrát vrátíte a upřesníte. Čáry kolem nejsou na závadu
– zkuste negumovat
8. Vzniklý obrázek se může stát součástí vašeho vlastního „odborného“ článku. Zjistěte si
zajímavé souvislosti a kresbu doplňte popiskami a novými poznatky. Ukažte svoje dílo ostatním
a povyprávějte, co jste o přírodě zjistili nového.
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