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Zoznam obrázkov v obrazovej prílohe                                              
 

Obr. č. 1 Peter, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec na koni  s. 192 

bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 2 Vladimír, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec  s. 192 

 na koni  bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 3 René, 10 rokov. Výtvarná interpretácia básne Išiel palec  s. 193 

 na koni bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 4  Mišo, 10 rokov. Výtvarná interpretácia  príbehu   s. 193  

   Nehovorte do vetra bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 5 Arpád, 10 rokov. Výtvarná interpretácia  príbehu   s. 194  

   Nehovorte do vetra bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 6 Lenka, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu   s. 194 

Nehovorte do vetra s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 7 Ivana, 10 rokov. Výtvarná interpretácia príbehu   s. 195  

Nehovorte do vetra s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 8 Diana, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia   s. 195  

rozprávky Kolotoč bez názornej ukážky pôvodnej 

 ilustrácie s použitím motivačných otázok 

Obr. č. 9 Nikola, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia  s. 196 

 rozprávky Kolotoč bez názornej pôvodnej ukážky ilustrácie 

 s použitím motivačných otázok 

Obr. č. 10 Marko, 10 rokov. Skupina E – výtvarná interpretácia   s. 197 

 rozprávky Kolotoč bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

 a bez použitia motivačných otázok 

Obr. č. 11 Dávid, 10 rokov. Skupina E – výtvarná interpretácia   s. 197 

 rozprávky Kolotoč bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

 a bez použitia motivačných otázok 

Obr. č. 12 Mirka, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia   s. 198 

 rozprávky Kolotoč formou komiksu bez názornej 

 ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 13 Dominik, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia  s. 198 

 rozprávky Kolotoč formou komiksu bez názornej ukážky 
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 pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 14 Dávid, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia   s. 199 

 rozprávky Kolotoč formou komiksu bez názornej  

ukážky pôvodnej ilustrácie  

Obr. č. 15 Jakub, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia   s. 199 

 rozprávky Kolotoč formou komiksu bez názornej  ukážky 

 pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 16 Mirka, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia   s. 200  

rozprávky Kolotoč formou komiksu bez názornej ukážky 

 pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 17 Róbert, 10 rokov. Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky s. 200 

 Kolotoč formou komiksu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 18 Ivana, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky  s. 201 

Kolotoč s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím 

 motivačných otázok 

Obr. č. 19 Jakub, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky s. 201 

 Kolotoč s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím  

motivačných otázok 

Obr. č. 20 Adam, 10 rokov. Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky s. 202 

 Kolotoč s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie s využitím 

 motivačných otázok 

Obr. č. 21 Patrik, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky s. 203 

 Kolotoč  formou komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 22 Mário, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky s. 204 

 Kolotoč formou komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 23 Maroš, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky s. 204 

 Kolotoč formou komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 24 Alex, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky s. 205 

 Kolotoč formou komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

Obr. č. 25 Andrea, 10 rokov. Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky s. 205 

 Kolotoč formou komiksu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

 

 




