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TVORIVOSŤ V ŽIACKEJ KOMUNIKÁCII PROSTRIEDKAMI 

UMELECKEJ ILUSTRÁCIE  

Alena SEDLÁKOVÁ  

 

Abstrakt: V príspevku uvažujeme o predmete tvorivosti v žiackej komunikácii. Východiskom je 

umelecká ilustrácia. Tvorivosť sa nachádza v mnohovýznamovej hre slov a obrázkov. 

Vizuálne zobrazenia slov a obrazov v ilustráciách sú vhodným materiálom a nástrojom 

k tvorivým úlohám. Slová teraz považujeme za primárne vyjadrenie literárneho umelca 

a vizuálne zobrazenie nachádzame v ekvivalentoch alebo modeloch umeleckej ilustrácie. 

Umelecká ilustrácia zastupuje systém výtvarnej komunikácie, ktorý je usporiadaný vždy z 

vybraných prostriedkov výtvarného umenia: tvarov, farieb, znakov a symbolov, alebo vizuálne 

pozostáva z kompozície spoločne zoskupených písmen abecedy, slov alebo vložených krátkych 

textov z konkrétneho diela alebo dokumentu. Zároveň prikladáme ukážku postupu upevnenia 

tvorivosti v kľúčových kompetenciách žiakov pre verbálnu komunikáciu hravou metodikou. 

Kľúčové slová: ilustrácia, rozvoj tvorivosti, umenie, umelecká ilustrácia, výtvarný prejav, 

žiacka komunikácia. 

 

THE CREATIVITY OF PUPILS' COMMUNICATION WITH MEANS FROM THE 

ARTISTIC ILLUSTRATION  

 

Abstract: In the our paper we write about the pupils' creativity. The Artistic illustration 

represents the one point of the fine art communication system. Creativity as a cognitive 

construct is multifaceted and has been represented from many perspectives as an aspect of 

intelligence, as problem solving ability, as an associative or even an unconscious process, 

and has also been connected to wide ranging constructs such as thinking in opposites, 

analogies and metaphors, intuition, inspiration, imagination, intelligence, various processes 

of mental representation, specific perceptions processes, and finding and solving problems.  

Keywords: arts, creative expression, development of creativity, illustration, pupils' 

communication. 
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1 Kreativita a originalita prejavu  

Jennifer Franklin a Michael Theall (2007) uvažujú o kreativite v oblasti vzdelávania, v ktorej 

sa termín vo všeobecnosti chápe ako určitá originalita. Je považovaná za kľúčový faktor 

v oblasti vzdelania a vzdelávania. Kreativita implikuje ľudskú originalitu a výrazovosť, čo je 

súčasťou predstavivosti. Najčastejšie je spájaná s výtvarným umením a literatúrou. Kreativita 

si nevyhnutne vyžaduje flexibilitu a počíta s rozdielmi v myslení. V konkrétnych rozdieloch 

je teda nevyhnutné uvedomovať si mnoho správnych odpovedí na jednu otázku a vedieť ich 

primerane zhodnocovať.  V rozvíjaní kreativity sa musí v prvom rade odstrániť faktor strachu 

z neúspechu použitia, napríklad aj slovných výrazov, alebo podporovanie jazykového 

a komunikačného sebavedomia. Na druhej strane je dôležitá nezávislosť v myslení a silná 

túžba po sebarealizácii.  

Podľa našich pedagogických skúseností sa toto vnímanie tvorivosti niekedy preceňuje 

a inokedy aj zatracuje. Pre pedagóga je dôležité rozhodnutie o tom, kedy je prílišná aktivita na 

škodu samotnému žiakovi a kedy je preňho výhodou. S kreativitou prichádza uvedomenie si 

toho, že je súčasťou ľudskej, kľúčovej kompetencie v podopretí rozvíjania osobnostných 

vlastností a pestovania skutočného a zdravého sebavedomia ako potenciálu asertivity, ako 

stavebných prvkov aspektov inteligencie. Tvorivosť sa neprejavuje len v komunikačných 

systémoch, no nájdeme jej podoby aj vo vizuálnom zobrazení.  

V nasledujúcej kapitole poukážeme na vybranú umeleckú ilustráciu v knihe  

a mnohovýznamovosť vizuálneho zobrazenia. Dôležitým dokumentom pre výučbu jazyka je 

zatiaľ stále dostupný dokument ISCED 0 a 1 (Uvažujeme o metodike pre deti a žiakov. 

Poznámka autorky). 

 

2 Umelecká ilustrácia a predmet slovenčiny v ISCED 1 

Umelecká ilustrácia v knihách pre deti sa vníma ako sekundárny prvok v rozvíjaní 

čitateľských zručností. Na tomto mieste uvádzame aj pár myšlienok k  cieľom a aspektom vo 

vzdelávaní žiakov v primárnej škole. 

Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, v ktorom sa uvádza, že 

tým primárnym je v literárnej výchove rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať sa 

ho esteticko-umeleckými prostriedkami, ako aj úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie 

jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu, či aj smerovanie k pochopeniu 

špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje  estetické osvojovanie si reality, alebo  
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obsahové osnovy predmetu zdôrazňujú tiež rozvíjanie čitateľských kompetencií, teda súborov 

vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu 

(čítanie, deklamáciu, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším 

prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné 

osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko 

presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

(Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-

program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Jazyk-a-komunikacia-ISCED-1.alej).  

Aktuálne sa kladie dôraz na čítanie a najmä na rozvíjanie metód podporovania chuti 

žiakov zaujímať sa o umeleckú literatúru, no predovšetkým o všeobecné čítanie kníh. Čítaním 

si človek rozširuje svoju verbálnu kapacitu a komunikačné zručnosti. Či si zvolíme umelecky 

hodnotné literárne zdroje, alebo siahneme aj po nižšej, umelecky menej hodnotnej literatúre, 

bude záležať aj od nášho čitateľského vkusu. Nemá to byť len jedným ukazovateľom 

čitateľského vkusu. V rámci tejto problematiky existuje ešte stále mnoho rozdielov. 

Rozpoznávanie hodnôt umeleckej literatúry a umeleckého diela, ktoré je vizuálneho 

charakteru, je rovnako náročné, pokým nenachádzame zmysel a existenciu druhov umenia.   

Vo výtvarnom umení sa za určitú formu umenia preto považuje aj umelecká ilustrácia. 

Je samostatným artefaktom v knihe, lebo je ekvivalentnou súčasťou verbálneho prejavu 

v písanej podobe. Ilustrácia predstavuje reálne zobrazenie a vizuálne vyjadrenie obsahu 

literárneho textu – teraz toho umeleckého, pretože píšeme o umeleckej literatúre, a to 

výtvarného umelca, po jeho individuálne pochopenej a procesuálnej percepcii toho textu, 

a teda literárneho  materiálu. Ilustrácia je aj vizuálne zobrazenie obsahu textu knihy a je 

najčastejšou súčasťou detských kníh. Umelecká ilustrácia nadobúda status a hodnoty odbornej 

ilustrácie, ako náhle sa objaví v odbornej publikácii. V rámci pochopenia podstaty umeleckej 

ilustrácie sa musíme zmieniť o prostriedkoch výtvarného umenia. Ilustrácia je vytváraná pre 

vizuálnu percepciu človeka. Jej cieľom je uľahčovať porozumenie písomnej podoby 

umeleckého textu. Každá ilustrácia má aj určité funkcie, ktoré sa otvárajú s otázkou jej 

umiestnenia v subjekte – najčastejšie v knižnej podobe. Musíme ju však vnímať vždy 

s textom. Niekedy text dopĺňa alebo ho opisuje výtvarným, či technologicky novým 

zobrazením, prípadne je len ukážkovým a motivačným fragmentom k určitému postupu. 

Takže tá ilustrácia je zaujímavá z pohľadu na farebnosť, čistý tvar, deformovaný prejav 

a rukopis podľa autorov, výber tvorivých materiálov a kompozíciu, je zaujímavá z hľadiska  

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Jazyk-a-komunikacia-ISCED-1.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-1/Jazyk-a-komunikacia-ISCED-1.alej
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obsahových prvkov ako drobných motívov. Výstižné sú k tomu slová Tina Erbena: „Pre malé 

dieťa je obrázková kniha prvou konfrontáciou medzi textom a ilustráciou, takže je dôležité 

poznať jeho vnímanie“ (In Petránsky, 1995). Výtvarný prejav umeleckých ilustrácií je 

výtvarným zobrazením vizuálnej podoby toho, čo je napísané pomocou slov, viet a znakových 

symbolov. Zobrazenie v tejto podobe je odrazom obsahu verbálneho umenia napísanej knihy. 

Je dielom s určitou umeleckou hodnotou. Umelecké dielo ako obraz je odrazom zachytenia 

objektívnej skutočnosti a má hlboký filozofický význam (Kulka, 2008, s. 28 In Sedláková, 

2013). Umelecké dielo je spojené s hodnotami. Najčastejšie s umeleckou. Ilustrácia je 

obrazom a odrazom textovej podoby. Umelecké hodnoty: 1. výtvarne realizovanej ilustrácie 

(ako plošného výtvarného a vizuálneho diela) a 2. verbálneho diela (akými sú poetické útvary: 

báseň, rozprávka, poviedka či verbálno-neverbálna kompozícia) nie sú vždy vo svojej miere a 

intenzite rovnocenné. Môžu a nemusia mať rovnakú umeleckú hodnotu. Veľmi často sú 

rozdielne aj do tej miery, že jedna absolútne potlačí tú druhú. Knihy sú však aj v prvom 

desaťročí 21. storočia umeleckými a hodnotnými prostriedkami umeleckej komunikácie s 

charakteristickou sofistikou, sú súčasťou mnohorozmernej ľudskej kultúry. Majú však 

vymedzený svoj čas životnosti aj hranice s ďalšími abstraktnými a virtuálnymi svetmi inak. 

V dnešnom svete sú naďalej úzko prepojené so skupinami slov, znakov, symbolov a 

fotografiami, obrazmi, technickými nástrojmi, ktoré denne, takmer automatizovane, a 

rýchlejšie upútajú ľudskú pozornosť. Tá je podmienená aj vynálezmi, ako aj programami 

technologických postupov. Knihy v tomto desaťročí už čítame v elektronickej podobe. Aj tie 

majú stále verbálnu formu, umeleckú hodnotu, no sú do čítateľnej formy uvádzané zapínaním 

počítača alebo tabletu. Nevyhnutnosť prídavnej energie je viac než nutná. Existujú knihy na 

počúvanie a knihy, ktoré je možné čítať hapticky, za predpokladu ovládania haptického 

komunikačného systému. 

 

3 Hravá metodika rozvíjania tvorivosti pomocou umeleckej ilustrácie 

K hravej metodike rozvíjania tvorivosti pomocou umeleckej ilustrácie nás viedol 

úprimný vzťah k umeleckej ilustrácii a všetkým obrázkom v detských knihách, ktoré pre deti 

predstavujú ďalší imaginatívny priestor, súčasť fantázie. Emocionálne prežívanie, aj tie 

najjemnejšie pocitové roviny, mnohí dokážu stvárniť práve svojbytným a autonómnym 

výtvarným prejavom. Tým by sme teraz radi podporili rozvoj umeleckej a komunikačnej 

schopnosti žiakov, aby sa ich rozvíjajúci komunikačný potenciál – pomocou výtvarno- 
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verbálnej tvorivosti vždy využíval (u nich) v prospech pestovania emočnej a kognitívnej 

stránky modelujúcej slobodnú osobnosť človeka ako celok. Napokon aj Daniela Valachová 

(2005, s. 13) odporúča ako najjednoduchšiu metódu na sprostredkovanie umenia deťom  

ilustráciu  v detských knižkách. Pri čítaní môžeme deťom ilustráciu vždy ukázať, rozprávať sa 

o nej, pozorovať zaujímavé detaily na ilustrácii. Ilustrácia nie je len doplnkom textu, je to 

plnohodnotná časť knihy a dáva možnosť deťom v útlom veku spoznávať umenie spôsobom, 

ktorý im je veľmi blízky.  

Návrh hry s umeleckou ilustráciou predkladáme s úmyslom obohatiť výtvarnou  

tvorbou vyučovací proces na hodinách slovenčiny. Sú menej tradičným spôsobom výučby. 

Výtvarná aktivita je ponukou tvorivých a zážitkových situácií aj s knižnými obrázkami. 

Dôležitý proces je realizovať vyučovanie s cieľom vzbudiť radosť aj z obyčajného prezerania 

si detských z kníh, zo „zabúdaného“ čítania alebo školských z výtvarných procesov spojených 

s knižnými a výtvarnými hrami. 

 

4 Výtvarný námet hry s ilustráciou na tvorivé rozvíjanie slovnej zásoby žiakov 

V úvodných fázach hodín si predstavme vždy nejakého ilustrátora a jeho tvorbu. 

Použijeme známe a ľahko dostupné texty. V každej knihe môžeme nájsť farebné a zaujímavé 

ilustrácie.  

1 2   3  

 

Obr. 1 Vhodnou knihou na úvodné spoznávanie tvorby niektorých ilustrátorov a ich ilustrácií je aj 

kniha Kto vám to kreslí. Knižná podoba predstavuje niektorých slovenských ilustrátorov a ich tvorbu pre deti 

a žiakov. (Dostupné na internete: http://www.daxe.sk/knihy.htm). 

Obr. 2 Napríklad, tento farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. 

ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, 

aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané poznatky. Obohacuje slovnú zásobu  

http://www.daxe.sk/knihy.htm
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a prostredníctvom literárnych postáv predstavuje žiakom správny model konania a správania. Vyhovuje 

súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej 

praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Opäť sa tu nachádzajú úlohy na očné pohyby, a najmä zrakovú 

diferenciáciu, ktoré pomáhajú precvičovať čitateľské zručnosti. Využíva rôzne formy práce žiakov a aj 

rôznorodú manipuláciu s textom: čítanie, písanie, rozprávanie, dramatizáciu i kresbu. Zošit obsahuje aj 

odporúčanú literatúru pre žiakov 3. ročníka. (KOVÁROVÁ, D. 2010. Dostupné na internete: 

http://www.preskoly.sk/p/14844-mimocitankove-citanie-pre-3-rocnik-zs/). 

Obr. 3 Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo 

vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo 

vzdelávacích štandardoch. (Dostupné na internete: http://www.preskoly.sk/p/13296-mimocitankove-citanie-pre-

2-rocnik-zs/). 

 

4.1 Metodika jednej aktívno-receptívnej činnosti: 

Cieľ aktívnej činnosti: Verbálne pomenovávať všetky motívy počas pozorovania 

umeleckej ilustrácie. Opísať farby s triedením podľa sily a intenzity zvolenej farebnej škály, 

napríklad: základných farieb: žltá – modrá – červená. Určenie kvalít farieb. Neskôr prejdime 

na pomenovanie a vyhľadávanie sekundárnych farieb: oranžová – zelená – fialová.  

Motivácia: Čítanie z knihy Alica v krajine zázrakov.  

Malá Alica si žije celkom obyčajný život, až do chvíle, keď stretne Bieleho Králika a hupne 

za ním do králičej diery. Od tohto okamihu sa jej život premení v neuveriteľné dobrodružstvo. 

Na svojej ceste stretne tie najpodivnejšie a najúžasnejšie postavičky, ktoré si kto dokáže 

predstaviť. 

Ilustrácie z knihy a jej rôznych variantov, film DVD.  

Úloha v sebe prelína čitateľskú, jazykovú a vizuálnu činnosť pre všetkých žiakov. Pri výbere 

a určovaní, akú ilustráciu si zvoliť k tejto forme, rozhoduje tiež individuálny prístup pedagóga 

a tvorivé kompetencie žiakov v jednotlivých ročníkoch. Náš návrh je len jednou inšpiráciou 

pre učiteľov. Voľba a výber umeleckej ilustrácie nech potom závisí aj od témy, ktorú je 

možné vyjadriť a zobraziť verbálne a vizuálne. K tejto aktivite pre žiakov pripravíme aj jednu 

verziu – čiernobielu xerografickú kópiu. Žiaci postupne výtvarne dotvárajú nalepenú 

xerografickú ilustráciu na výkrese a v stupňovitej postupnosti farebne, podľa nimi 

pomenovanej a určenej jednej farby z vybranej plochy na ukážke ilustrácie, ktorá je 

transformovaná prostredníctvom dataprojektora na plátno alebo tabuľu v triede. 

Priebeh: Sledujeme aj tlmené pozadie na obrázkoch žiackych ilustrácií, vyzdvihneme 

stupňovanú farebnosť a expresivitu vo výtvarných kompozičných postupoch.  

http://www.preskoly.sk/p/14844-mimocitankove-citanie-pre-3-rocnik-zs/
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Odôvodnenie: Podobne sú takéto prvky postupne vnášané do príbehu v textovej 

rovine a dejových scénach svojou vlastnou hrou v textových podobách obrazov. Niekedy sa 

skutočne dajú vnímať ako určité farebné a motívom zvýraznené svetlá vo farebných škálach. 

Niektoré farebné tóny sú tak zvolené s cieľom odpútať pozornosť od tej zadnej časti plochy a 

niekedy sú intenzívne zvolené práve pre ten úmysel. Tento výtvarný postup hier s farbami má 

význam pre deti, lebo zrakový vnem je v mladšom veku detí veľmi intenzívny. S touto 

formou sa najčastejšie pracuje pri konkrétnych obrazových animáciách podobne ako vo 

filmovej tvorbe. Tam je nosným materiálom filmová textúra plochy ako nástroj. Ak si 

uvedomíme takýto moment, potom pre umeleckú ilustráciu je hmotnou matériou kniha a jej 

textová podoba. Ilustráciu si teraz vyberieme k aktívnej činnosti pre hru s pomenovávaním 

farebnej škály – napríklad troch farieb a ich intenzity: slabá, slabšia, najslabšia alebo silná, 

silnejšia, najsilnejšia alebo svetlá, svetlejšia, najsvetlejšia či tmavá, tmavšia a najtmavšia.  

Záver hodiny patrí aj sebareflexii, no popri nej je možná ešte aktivita, pri ktorej sa 

napokon všetky dotvorené žiacke ilustrácie prepoja do autorsky novej knihy – žiaci spoločne 

zostavia celý obal, svoje ilustrácie –  ako voľné listy spoja predierkovaním a zošitím do 

praktickej, textovo-vizuálne vyjadrenej knihy na hodine literárnej výchovy, či jazykovej 

zložky, počas komunikačného a zážitkového čítania. Práve zážitkového čítania tvorivo 

a kreatívne podfarbeného výtvarno-verbálnou hrou s umeleckými dielami: slovom a obrazom. 

4  5  

 

Obr. 4 Francúzske vydanie knihy: Lewis Carrol. Alice au pays des merveilles suivi ded e l´autre côté du mirror. 

Dostupné na internete: 

 http://lavie-en-beads.up.d.seesaa.net/lavie-en-beads/image/Kallay_Dusan_Alice.jpg?d=a600   

Obr. 5 Alica v slovenskom vydaní. CARROL, Lewis: Alica v krajine zázrakov. Bratislava : Slovart 2004, 220.s.  

ISBN 978-80-7145939-9. Dostupné na internete: http://www.fantasy-svet.net/kb/kniha/113/Alica-v-krajine-

zazrakov.html 

 

http://lavie-en-beads.up.d.seesaa.net/lavie-en-beads/image/Kallay_Dusan_Alice.jpg?d=a600
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Obr. 6  JABLONSKÁ, Beata. 2008. Ilustrácie Dušana Kállaya: Alica v krajine zázrakov. Dostupné na internete:  

http://www.sme.sk/c/3979276/ilustracie-dusana-kallaya-alica-v-krajine-zazrakov.html 

Obr. 7 a 8 Alica. Dostupné na internete: http://cac.ophony.org/wp-content/uploads/2012/03/Kallay_Alica.jpg 

 

 

 

Obr. 9 Ukážka k postupom. Schéma, ktorá je vnorená do obrázka nám ilustruje možnosť určenia farieb, tiež 

výber fragmentu k hre s umeleckou ilustráciou a predkladá tak aj iné varianty k použitiu obrázka pre úlohy na 

hodine. Ak budeme pracovať s nástrojom Skicára, máme tu aj počítačovú hru s nástrojmi a motívmi. 

 

http://www.sme.sk/c/3979276/ilustracie-dusana-kallaya-alica-v-krajine-zazrakov.html
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Záver 

Každá tvorivá úloha v sebe má určitý potenciál k tomu, aby naštartovala kreatívne a 

individuálne úsilie žiakov a pedagógov. Školské materiály navodia určitý status povinnosti, 

no úlohy, v ktorých je prepojený hrový prvok, odstráni prekážky v tvorivých aktivitách. 

Sprítomní nám aj obyčajnú a umeleckú ilustráciu, lebo si ju začneme prehliadať pozornejšie, 

postaví nás nielen do roly divákov, ale aj do roly tvorcov, podobným spolutvorcom, akými sú 

reštaurátori alebo samotní spisovatelia a ilustrátori kníh.  

Napokon, tvoriť pre človeka predstavuje výsostnú spoluúčasť na jednom a jedinečnom 

diele, lebo detstvo a škola toto práve v sebe majú, a to len na určitý –  ten vymedzený čas. 

 

Literatúra 

ALICA. Slovenský ilustrátor Dušan Kállay dostal za ilustrovanie knihy prestížnu cenu H. Ch. 

Andersena. [online]. Dostupné na internete : http://cac.ophony.org/wp-

content/uploads/2012/03/Kallay_Alica.jpg [Cit. 2013-11-02] 

CARROL, Lewis. 2000. Alica v krajine zázrakov. Bratislava : Slovart, 2004, 220 s. ISBN 

978-80-7145939-9. 

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša. 2006. Kto vám to kreslí. Slovenskí ilustrátori, ktorí 

tvoria pre deti. Zálesie : DAXE, 2006, 63 s. ISBN 978-80-96872. 

FRANKLIN, Jennifer – THEALL, Michael. 2007. Developing Creative Capacities (Writing, 

Inventing, Designing, Performing In Art, Music, Drama, Etc. 2007. Dostupné na internete: 

HOLEŠOVSKÝ, František. 1971. Tvár a reč ilustrácie pre deti. Bratislava : Mladé letá, 1971. 

195 s. 

http://lavie-en-beads.up.d.seesaa.net/lavie-en-beads/image/Kallay_Dusan_Alice.jpg?d=a600 

[online]. [Cit. 2013-11-02]. 

http://www.theideacenter.org/sites/default/files/Objective6.pdf [online]. [Cit. 2013-11-02]. 

JABLONSKÁ, Beata. 2008. Ilustrácie Dušana Kállaya: Alica v krajine zázrakov. Dostupné 

na internete :  http://www.sme.sk/c/3979276/ilustracie-dusana-kallaya-alica-v-krajine-

zazrakov.html [online]. [Cit. 2013-11-02]. 

Jazyk a komunikácia. In ISCED 1. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sk/Statny-

vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaci-program-pre-1-stupen-zakladnych-skol-ISCED-

1/Jazyk-a-komunikacia-ISCED-1.alej). [online]. [Cit. 2013-11-02]. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

92 
 

 

KALLAY, Dušan (1948) – Alica v krajine zazrakov (Alice in wonderland) 

http://cac.ophony.org/2012/03/12/children-books-illustrations-my-connection-to-traditions-

history-and-art-3/kallay_alica/ [online]. [Cit. 2013-11-02].  

KALLAY, Dusan_alice01 の画像 http://lavie-en-beads.up.d.seesaa.net/lavie-en-

beads/image/KallayDusan_alice01rev.jpg?d=a653 [online]. [Cit. 2013-11-02]. 

KOVÁROVÁ, Daniela. 2010.  Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ŽŠ. ISBN 978-80-8120-

066-3. Dostupné na internete : http://www.preskoly.sk/p/13296-mimocitankove-citanie-pre-2-

rocnik-zs/ [Cit. 2013-11-02]. 

KOVÁROVÁ, Dana. 2010. Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana 2010, 48 s. ISBN 978-80-8120-133-2. Dostupné na internete : 

http://www.preskoly.sk/p/14844-mimocitankove-citanie-pre-3-rocnik-zs/ [online]. [Cit. 2013-

11-02]. 

KULKA, Jiří. 2008.  Psychologie umění. Praha : Grada Publishing, 2008, 435 s. ISBN 978-

80-247-2329-7.  

PETRÁNSKY,  Ľudo, ml. (15. 5. 1995). Pri detskej knihe bude vizuálna správa dôležitá, a 

preto ilustrácia nezomrie *Zhovárame sa s Tinom Erbenom, profesorom na Vysokej škole 

úžitkových umení vo Viedni. Dostupné na internete : Čítajte viac: 

http://www.sme.sk/c/2121923/pri-detskej-knihe-bude-vizualna-sprava-dolezita-a-preto-

ilustracia-nezomrie-zhovarame-sa-s-tinom-erb.html#ixzz2jzGSPvyW [online]. [Cit. 2013-11-

02].  

SEDLÁKOVÁ, Alena. 2013. O výtvarnom prejave umeleckých ilustrácií v knihách pre deti. 

Dostupné na internete: http://www.obrazy-alenis.sk/o-vytvarnom-prejave-umeleckych-

ilustracii-v-knihach-pre-deti/ [online]. [Cit. 2013-11-02]. 

VALACHOVÁ, Daniela. 2005. Umenie a deti. In Rodina a škola, r.56, č. 7, s. 13, ISSN 

0231-6463. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

93 
 

 

Kontaktná adresa 

Alena Sedláková, Mgr., PhD.  

Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy 

Pedagogická fakulta  

Prešovská univerzita v Prešove  

Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov  

alena.sedlakova@pf.unipo.sk  

 

 

mailto:alena.sedlakova@pf.unipo.sk

