
ŠTYRI ELEMENTY ZEME

(MYSTERY/FANTASY)
Element ZEM – škriatkovia

Element VZDUCH – víly

Element OHEŇ – jašterica

Element VODA - rusalky



ZADANIE:

Skúste vytvoriť prácu, ktorá bude vychádzať z tejto 
prezentácie. Nakreslite,  namaľujte, skombinujte rôzne 
techniky skúste si spomenúť, čo všetko sme spolu 
vytvárali na výtvarke. Škriatkovia, vily, rusalky a jašterice 
vo Vaších očiach, Vašej fantázii, čo všetko robia pre 
človeka, našu zem, našu prírodu. Ako spolu nažívajú 
ako vyzerajú, môžete si vybrať jednu bytosť alebo viac, 
hlavne využite všetko, čo som Vás učila. Fantázii, 
kreativite myšlienke sa medze nekladú



 Záznamy o elementoch máme už z obdobia Starého Grécka, Ríma, 

Renesancie ale objavujú sa aj u Indiánskych kmeňoch severnej Ameriky.

 Existuje viac druhov elementov a odlišujú sa tvarom, veľkosťou, či 
osobnosťou. Patria sem aj napríklad víly, elfovia, trpaslíci, škriatkovia a 

podobne.

 Vyobrazujú rôzne podoby ľudských emócií.

 Existujú štyri elementy. Disponujú silami prírody a zastupujú štyri zemské 

prvky.

 Zem – škriatkovia

 Vzduch – víly

 Oheň – jašterice

 Voda - rusalky



Element  zem – škriatkovia

 Škriatkovia malí, veľkí, ušatí alebo nosatí, ale hlavne tí ktorí majú 

možnosť využívať silu zeme v prospech prírody, človeka samého.

 Obohacujú všetku zeminu a pôdu na zemi minerálnymi látkami a 

výživovými látkami.

 Očisťujú zem od nebezpečných látok, ktoré jej škodia.

 Ochraňujú každú rastlinku, ktorá rastie na zemi.

 Tiež odstraňujú všetky zlé myšlienky človeka ako je hnev



Element vzduch – víly

 Víly majú nadpozemskú formu tela, čiže sa dokážu premeniť do 

rôznych podôb a premiestniť sa rýchlo na veľké vzdialenosti.

 Chráni zem pred ničivými búrkami, silnými vetrami, negatívnou 

energiou.

 Očisťujú myslenie človeka od zlej energie, zem od škodlivín a 
smogu, ktorá sa dostáva do vzduchu v obrovských množstvách.



Element ohňa – jašterka

 Disponujú silami ohňa, ktoré majú vplyv na našu existenciu.

 Udržiavajú večnú iskru, ktorá vždy rozdúcha tento živel a umožní 

existenciu zeme.

 Jašterka pohlcuje a zároveň premení všetku negatívnu energiu, 

ktorú vytvára človek. 



Element vody – rusalky

 Rusalky sú prekrásne, obojživelné bytosti /žijú na zemi aj vode/.

 Pohybujú sa jemne a ladne a tiež ako vily dokážu zmeniť podobu.

 Vládnu všetkej vode na zemi, čistia vody, starajú sa o príliv a 

odliv, okysličujú vodu, dohliadajú na dostatok zrážok na zemi.

 Majú pod kontrolou všetky ryby, vodné živočíchy a vodné 

rastliny.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ A DÚFAM, ŽE 

VÁS PREZENTÁCIA BUDE INŠPIROVAŤ K 
PEKNÝM A ZAUJÍMAVÝM DIELAM ☺


