
O kameni

Objavme zdanlivé 
samozrejmosti



Kameň je tvrdá hornina používaná 
ako stavebný materiál. Kameň bol 

hlavnou surovinou na výrobu 
pracovných nástrojov v dobe 

kamennej.

Kameň bol a stále je jeden zo 
základných materiálov, ktoré 

využíva človek.





Človek žije na Zemi. V určitom prírodnom a umelom 
prostredí, fyzickom i duchovnom, plnom vzťahov, 

informácií a vecí, potrebných i nadbytočných – často 
sme obklopení agresívnymi reklamami, nič nehovoriacimi 

televíznymi programami, časopismi  plných  celebrít, 
opakujúcimi sa ľúbivými melódiami z rádií. 

Uponáhľaný svet , konzumná kultúra. 

Skúsme byť citlivejší a všímavejší ku svetu okolo nás, 
možno aj prostredníctvom umeleckého prežívania.



Zastavme sa na chvíľu a skúsme 
objaviť krásu obyčajných vecí.

Často zdanlivo neviditeľných.









Obyčajný kameň – aké posolstvo 
nám prináša?



• Kameň zoberie dieťa do ruky a hodí ho do 
vody plnej kruhov. Je studený a hladký 
alebo drsný. Je pestrý alebo jednofarebný. 
Aké vlastnosti ešte má?

• Vnímajme ho zrakom – jeho farebnosť, 
textúru povrchu, čuchom – jeho vôňu, 
hmatom – opíšme jeho povrch, chuťou –
možno je slaný od mora, sluchom –
zaťukajme kameňmi.

• Buďme pevní ako skala, 
nemajme srdce 
z kameňa.



Kameň ako dôkaz pravekej kultúry 
– maľby v jaskyniach a 

megalitické stavby, doba 
kamenná.



Kameň je stavebný materiál, ktorý pretrvá 
v čase. 

- megalitická stavba New Grange v Írsku



- Holíčske megality



- Kostol sv. Margity v Kopčanoch z čias 
Veľkej Moravy



- Milánsky dóm - gotika



Sochárstvo

Michelangelo Buonarroti - Pieta

Venuša Milónska

antika

renesancia



Kameň náhrobný  - židovský cintorín



Kameň v krajine - pohoria, jaskyne, skalné 
masívy...



Kameň v meste – opracovaný kameň



Kameňom sa pripisuje aj liečivá sila

•Masáže pomocou drahých kameňov 
•Meditácie s kameňom
•Ukladanie kameňa počas spánku pod vankúš a práca so snami 
•Nosenie kameňa pri sebe buď vo forme šperku/amuletu, alebo vo forme vyhladeného kamienka “do vrecka”
•Ako dekoračný prvok, ktorý súčasne čistí alebo inak ovplyvňuje atmosféru v miestnosti 
•Výroba elixírov 
•Ochrana pred elektromagnetickým žiarením 
•Ochrana majetku 
•Očista aury a energetického poľa 
•Liečenie drahými kameňmi 
• Skvalitnenie pitnej vody



Kamene v znameniach zverokruhu

rubín

BARAN - Ametyst, Granát, Hematit, Jaspis, 
Karneol, Opál, Turmalín

BÝK - Achát, Avanturín, Chryzokol, Citrín, 
Koral, Malachit, Ruženín

BLÍŽENCI - Achát, Akvamarín, Chalcedón, 
Citrín, Jantár, Karneol, Krištáľ, Tigrie oko

RAK - Adulár, Avanturín, Chalcedón, Jadeit, 
Jaspis, Karneol, Koral, Riečne perly

LEV - Citrín, Granát, Jantár, Krištáľ, Tigrie oko

PANNA - Ametyst, Citrín, Jantár, Jaspis, 
Karneol, Lapis lazuli, Sodalit



Polodrahokamy a drahokamy ako šperky

uhorské korunovačné klenoty

moderné šperky



Litografia, čiže kameňotlač patrí medzi 
grafické techniky, pri ktorej sa využíva 

jemnozrnný vápenec. 

Albín Brunovský

Joan Miró

Vladimír Gažovič



Nájdime zaujímavý kameň, 
kameň privezený z dovolenky na pamiatku, 

kameň s krásnou farebnosťou, 
či fosíliami na povrchu, so zvláštnym 

tvarom, čo niečo pripomína. 
Alebo len obyčajný okruhliak. 



Oživme neživú prírodu, vdýchnime 
kameňu dušu: 
„Jsem jenom kámen. Přijde člověk s velkýma
jemnýma rukama. Začne mne otesávat ze všech
stran, bude mě hladit po celém těle a já se
stanu sochou. – Přemýšlím, přemýšlím celá 
desetiletí, staletí, tisíciletí. Miliony let 
přemýšlím. Otevři mně. Jsem kniha dějin, 
kronika života. Nauč se ve mně číst. Budeš 
nejbohatší člověk na světe. Ale nezapomeň, že 
jsem jenom kámen.“ Jana, 14 let



Pomaľujme kamene:

Inšpirujme sa 
tvarom kameňa.



Vytvorme 
mandalu –
obraz do 
kruhu

- pomocou 
temperových 
farieb alebo 
lakov 
na nechty 
a štetcom 
alebo 
tyčiniek 
do uší -
bodkovaním



Maľujme voskovkami na teplé kamene:

https://rexik.zoznam.sk/aktivity-pre-
deti/tvorive-dielne/Malovanie-voskovkami-na-
horuce-kamene/

https://rexik.zoznam.sk/aktivity-pre-deti/tvorive-dielne/Malovanie-voskovkami-na-horuce-kamene/


Zmrzlinové 
kamene

Bonbóny
z kameňov





Portréty na kameňoch



Kresba na kameni: 

Nakreslime kameň:



Tvorme v krajine –
LAND ART.

Nazbierajme, poskladajme, 
pretvorme, vytvorme obraz 
v krajine – strom, zviera, človeka...





Zahalené – zabalené kamene, majú novú hodnotu?



Kamene v klietkach?



Vytvorme asambláž:



Kameň je len jeden z možných príkladov témy 
či inšpirácie, dostupný, povaľujúci sa na zemi. 

Môže nám slúžiť ako prostriedok na 
sebavyjadrenie, na umelecké precítenie, na 

oboznámenie sa s históriou umenia, podnietiť k 
tvorivosti i zručnosti vyjadrovania sa –

rozvíjať našu kultúru

- rozvíjať našu citlivosť. 



Dajme kameňu nový život!

Na nové zaujímavé dielka, ktoré vytvoríte, 
sa budú tešiť

Vaše pani učiteľky výtvarného odboru


