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OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE
OBECNÉ
K TECHNICE
A UČITELEINFO
K TECHNICE
PASTELU
VHODNÉ PAPÍRY NA PASTEL
Potřebujeme papír, na kterém bude pigment dobře
držet. U kresby pastelem je tato vlastnost doporučením,
u malby pastelem nutností. Nejsou vhodné papíry
s hlazeným povrchem!

VHODNÉ JSOU TYTO MOŽNOSTI
●

●

LEVNÁ – ŠKOLNÍ VARIANTA
obyčejný šedý balící papír
(S DRSNÝM POVRCHEM)
SPECIÁLNÍ PASTELOVÝ PAPÍR
Canson Mi-teintes nebo Fabriano

Pro potřeby dětí a školní doporučuji
snadno dostupný a levný balící papír!

PAPÍR
Na jaký podklad malovat...
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OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE
A UČITELE K TECHNICE PASTELU
PASTELY
Pro školní účely jsou vhodné pastely značky Koh-i-noor
a to především pro snadnou dostupnost při koupi. Pro
svůj poměr CENA – KVALITA – DOSTUPNOST jsou pro
běžné použití nejvýhodnější.

Existují ve třech variantách:
●

●

●

Hranatý soft pastel – tyto pastely jsou vhodné spíš
pro kresbu, ale dají se používat i v malbě.
Kulatý soft pastel – pastely školní kvality střední
tvrdosti s široký použitím jsou vhodné, jak na malbu
tak na kresbu. Jsou dostupné v nejširší barevné
škále 120 odstínů. Z těchto důvodů jsou pro první
zkušenosti s malbou pastelem nejvhodnější.
Kulatý extra soft pastel – jsou měkké kvalitní
pastely vhodné především na malbu popřípadě
i kresbu, ale na větší formáty volnějším stylem.

PASTELY
Jaké pastely
vybrat ...

1.
MATERIÁL
●

suché prašné pastely SOFT

●

balící papír velikosti A3

●

papírové utěrky

●

pastelový fixativ

●

desku na kreslení
a sponky k přichycení papíru ( pokud
nemáme, lze kreslit i bez ní)

ZAČÍNÁME ...
Co vše budeme potřebovat ...

2.
POSTUP
1) Než se pustíme do práce, ukážeme si,
jak takového ptáčka nakreslit. (Kdo to
nepotřebuje, tento postup vynechá.)
2) Jak na to? Na papír nakreslíme tužkou
menší kružnici – hlavu a potom větší
kružnici – tělo.
3) Kružnice propojíme a vytvoříme tělo.
4) Křídla a ocasní péra nakreslíme jako
protažený ovál.

KRESBA PTÁKA
Jak na to?

4.
POSTUP
1) Nejprve se pustíme do pozadí - oblohy.
2) Všimli jste si, že zimní obloha není jen
čistě modrá nebo šedá? Že když zapadá
slunce, obloha se zbarví do růžova,
fialova, tmavě modra...?
3) My jsme si to představili a použili jsme
tyto barvy – světle zelenou (37) růžovou
(173), světle modrou (27), světlý
ultramarín (48) a tmavě fialovou (182).

VYBARVENÍ
POZADÍ
Jaké barvy zvolit?

