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Žlutá, červená a modrá jsou barvy základní - primární. 
Tyto pigmenty na paletě musíme mít hotové, abychom mohli 
míchat další barvy; ty si prostě sami nenamícháme. V barevném 
kruhu je najdete úplně uvniř, kde je z nich sestaven trojúhelník.

O barvách...

...díváme se na obrazy:

úkol 1

tohle si zapamatujeme:

Na volné místo na pracovním listu (anebo na volný papír) si obkreslete obrys vlastní dlaně. 
Představte si, že je to kousek krajiny s pěti kopečky vysokými a jedním nízkým. Na každém 

vršku bydlí jeden Barevňák - na palci pan Žlutý, na ukazováčku soused Oranžový, na 
prostředníčku děda Červený, na prsteníčku slečna Fialová, na malíčku paní Modrá a  na pol-
štářku dlaně sedí babička Zelená. Každý  z nich má kyblík plný svojí barvy, štětce a  spoustu 

„těch svých“ pastelek. Jdou pomalu dolů do údolí (asi na návštěvu za babičkou Zelenou)
 a  zůstává za nimi jejich barvou vydlážděná - pokreslená cestička. Každý z nich zkouší 

na své cestě tvořit svou barvou něco jiného, ale až se potkají, začnou se dít dole v dlani 
zajímavé věci... Zkuste si do obrysu své dlaně domalovat (pastelkami) tuhle procházku 

Barevňákových. Překvapte sami sebe  tím, jak v dlani vyřešíte setkání jednotlivých barev! :)

úkol 3

...mícháme barvy, tvoříme přechody mezi barvami

Smícháním dvou 
základních barev 
žluté a červené 

dostaneme 
oranžovou barvu.

Smícháním dvou 
základních barev

 modré a žluté 
dostaneme 

zelenou barvu.

Smícháním dvou 
základních barev 
červené a modré 

dostaneme 
fialovou barvu.

Oranžová, fialová a zelená jsou barvy podvojné - sekundární. 
V barevném kruhu je najdete uvnitř jako stříšky 

nad „svými“ základními barvami, z nichž jsou namíchané. 
A když se vydáme dokola po barevném kruhu, zjistíme, že „namíchaná“ 
(tedy podvojná - sekundární) barva leží vždy mezi „svými“ základními 
barvami (ze kterých jsme ji namíchali) a tvoří mezi nimi jakýsi most - 
barevný přechod. Takže mostem mezi žlutou a červenou je oranžová, 
mostem mezi červenou a modrou je fialová a mostem mezi modrou a 

žlutou je zelená barva. A tak jsme po barevném chodníku 
s mosty oběhli dokola celý barevný kruh... :)

Bílá a černá barva
jsou barvy neutrální. 
Neutrální jsou také 
všechny šedé odstíny 
vzniklé jejich 
vzájemným mísením.

Když je používáme při malování  a přimícháme je do jiné barvy, 
nevznikne nám nová barva, ale pouze se zesvětlí, nebo ztmaví, 
anebo „ušpiní ” (zakalí) ta barva původní.

úkol 4 úkol 5 úkol 6

Udělejte si doma světelnou laboratoř. Počkejte si, až k vám zasvítí sluníčko, 
a potom paprskům stavte do cesty různé skleněné předměty a pozorujte, co 
to se světlem udělá.  Pokud vám rodiče  dovolí vyzkoušet třeba broušenou 
sklenici nebo vázu, určitě se někde na stůl  nebo na stěnu promítne malý 
kousek duhy. Vyzkoušejte třeba i brýle, kuličku skleněnku, těžítko, anebo oby-
čejná CDéčka :) Vlastně si  v praxi vyzkoušíte to, co se děje dole na obrázku: do 
skleněného hranolu svítí obyčejné „bílé“ světlo a hronol jej rozkládá (láme) na 
jednotlivá spektrální barevná světla - to je ta duha vycházející ven z hranolu...

Když bude příhodné „aprílové“ počasí, počíhejte si na duhu. Dešťové kapky 
fungují podobně jako skleněný hranol. Zkuste duhu vyfotografovat (není to 
tak snadné). Ale určitě si ji zkuste namalovat. Všimněte si, že barvy v duze 
přecházejí postupně jedna v druhou stejně jako barvy v našem bareném kruhu. 
Rozhodně to nejsou jen tak vedle sebe halabala naházené barevné pruhy!

Seřaďte do barevného 
kruhu všechny pastelky, 
co doma najdete!

Porozhlédněte se ve svém šatníku a zkuste se 
na chvíli duhově převléknout - samozřejmě se 
nezapomeňte  nechat vyfotit :)

Pohrajte si s bublifukem a potom zkuste jednu 
nejkrásnější duhovou bublinu namalovat - vodovky 
nebo tempery na to budou asi lepší než pastelky.


