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Chceš být malířem? Rád by ses naučil kreslit zvířátko, postavu
nebo třeba auto? Jak snadné! Připrav si tužky, pastelky a barvy,
otevři tuto knížku a seznam se s Klárkou a její maminkou, které
ti předvedou, že zvládnout jednoduchou kresbu není vůbec
těžké. Vyzkoušej si také malování žehličkou, razítkování, mozaiku
nebo tajné malování. A kdyby tě ruka při malování nechtěla
poslouchat, určitě ti pomohou maminčiny veselé básničky.
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Předmluva
Děti, pojďte na chviličku
hrát s tužkami na honičku.
Kdo má papír, barvy rád,
ať jde kreslit, malovat!

▪7▫

Čím se dá kreslit
a malovat?
„Mami, namaluj mi princeznu,“ škemrala Klárka. Podala mamince svůj blok a tužku a maminka se s úsměvem pustila do
malování.
„To je hezké! Já bych taky chtěla umět tak krásně malovat,“
pronesla obdivně Klárka.
„Taky se to brzy naučíš. Chce to jen hodně trénovat. Nic
nejde jen tak, samo. Když jsem byla malá, tak jsem taky hodně
kreslila a malovala.“
„A naučíš mě to?“
„To víš, že ano. Můžeme začít klidně hned,“ odpověděla maminka a odvedla Klárku do kuchyně.
„Budeme malovat v kuchyni?“ divila se dcerka.
„Přesně tak,“ odpověděla maminka s potutelným úsměvem
a vyndala z kredence velký tác. Na něj nasypala krupici a začala
do ní prstem kreslit.
Klárka se okamžitě přidala. „To je bezva, to by mě nikdy
nenapadlo!“
„Když se ti něco nepovede, tak krupici jednoduše znovu rozprostřeš a začneš kreslit znovu.“
„Na papír se dá kreslit všelijak. Třeba jenom tužkou a pastelkami nebo štětcem a všelijakými barvičkami. Třeba temperovými, vodovými nebo prstovými,“ vysvětlila maminka.
„Nebo křídou na tabuli,“ vzpomněla si Klárka.
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„Máš pravdu, křídou můžeš kreslit na tabuli i na chodník.
A když je ten chodník dost velký, pak je i tvůj obrázek velký.
Kreslit a malovat zkrátka nemusíme jen na papír. Vzpomeň si,
co děláme o Velikonocích,“ napověděla maminka.
„Malujeme vajíčka!“
„Přesně tak!“
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Čáry a linie
Když maminka Klárce povyprávěla o možnostech kreslení
a malování, poslala ji pro papíry a tužku.
„Nejdřív začneme s čárami,“ oznámila maminka.
Klárka se snažila protestovat: „Ale čáry přece namalovat už
dávno umím.“
„To je možné, ale přesto budeme kreslit vodorovné a svislé
čáry tak, aby byly co nejvíce rovné.“
Klárka se zatvářila nechápavě.
„Ty nevíš, co znamená vodorovná a svislá čára, viď?“ zeptala
se maminka a hned se pustila do vysvětlování. „Svislá čára je ta,
která vede shora dolů. Vodorovná zase leží jako vodní hladina.
Kreslí se zleva doprava.“
„Aha, už to chápu. Teď už si to budu pamatovat,“ řekla
Klárka.
„Fajn! Nejdřív si nacvičíš vodorovnou čáru. Nakreslíš silnici.
Já ti předkreslím jednu čáru a ty k ní dokreslíš druhou tak, aby
byla co nejrovnější. Tak vzniknou dva okraje silnice.
Silnice
Auta těší velice
krásně rovná silnice.
Kdo svou tužku rovně vede,
ten silnici kreslit svede.
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„Hotovo,“ hlásila Klárka. „Teď bych chtěla něco těžšího.“
„Tak nakresli notovou osnovu. To je pět linek, které jsou sice
blízko u sebe, ale nemohou se vzájemně dotýkat. Na nich a mezi
nimi bydlí noty.“
Klárka přikývla. Notovou osnovu dobře znala, a tak na papír
nakreslila pět linek, které byly ovšem trochu křivolaké.
„To se mi moc nepovedlo,“ hlásila Klárka a sama se hned
pustila do další notové osnovy, která se jí povedla mnohem lépe.
Notová osnova
V hudbě celý svět
zná svých linek pět.
V osnově notové
jsou písně hotové.
„To jsou čáry vodorovné, ale kde najdeme svislé čáry?“ zeptala se maminka.
Klárka chvíli přemýšlela. Dívala se kolem sebe a nakonec si
vzpomněla na babiččinu zahradu. „Plot u babičky nebo žebřík!“
vykřikla.
„Výborně,“ pochválila ji maminka. „Víš, jak takový plot nakreslit?“
Klárka zavrtěla hlavou, a tak jí to maminka názorně předvedla.
„Teď už to dokreslím sama,“ řekla Klárka a s chutí kreslila
svislé čáry jednu vedle druhé, až měla hotový krásný plot.
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„Ten je jako opravdový,“ pochválila Klárku maminka. Klárka
na sebe mohla být opravdu pyšná.
Plot
Kdo má krásný domeček
a u něho dvoreček,
tomu přijde vhod
i dřevěný plot.

„Když dáme dohromady vodorovné i svislé čáry, tak budeme
mít žebřík,“ řekla maminka. „Víš, jak vypadá žebřík?“ zeptala
se pro jistotu.
„Jasně, mami. Nejsem mimino. Po žebříku už jsem s dědou
lezla na hrušky,“ odpověděla Klárka a na důkaz toho hned na
prázdný papír nakreslila dvě dlouhé svislé čáry a mezi ně kreslila v pravidelných rozestupech kratší, vodorovné linky jako
příčky na žebříku.
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Žebřík
Kdo chce na strom vylézt v mžiku,
ať to zkusí po žebříku.
Jak ten žebřík vyrobíš?
To už jistě dávno víš.
Tužkou kresli pomalinku
jednu, druhou svislou linku.
Vodorovné linky kratší,
po kterých se snadno kráčí.
Maminka se usmála. Vzala si do ruky obrázek
žebříku a pak papír otočila doprava. „Podívej se.
Když ten žebřík položím, tak to vypadá jako…“
„Jako koleje,“ skočila mamince do řeči Klárka.
„Přesně tak. Ty jsi nakreslila dva obrázky najednou,“ smála se maminka.
Koleje
Na obzoru už je vlak,
uspěchaný motorák.
Koleje chce nové mít,
můžeš mu je nakreslit.

