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MONA LÍZA 
Moji milí, našľapujte s veľkou úctou, práve sa pozeráte 
na jeden z najslávnejších obrazov sveta. Namaľoval 
ho v 16. storočí geniálny renesančný umelec Leonardo 
da Vinci. Tak, prosím, iba pozerať a nedotýkať sa!

Renesancia 
Renesancia – obdobie medzi  
14. a 16. storočím, ktoré viedlo k mnohým 
dôležitým objavom vo vede a umení. 
Umenie obracalo svoju pozornosť 
od náboženstva k človeku. Renesancia 
čerpala z minulosti antického Grécka, 
Ríma a z prírody a jej jasľami bolo 
Taliansko. 

PREČO SA TAK DIVNE 
USMIEVA?
Monu Lízu najviac preslávil jej 
úsmev, ktorý pôsobí viac ako 
záhadne. Je viac veselý alebo 
zádumčivý? Prečo a čomu 
sa tak usmieva a kto vlastne 
Mona Líza vôbec je?

Sfumato
Obraz, ktorý zabral Leonardovi celých 
15 rokov jeho života, maľoval umelec 
veľmi jemnými, takmer neviditeľnými 
ťahmi štetca. Prekrýval pritom priesvitné 
vrstvy farbou, aby získal dojem jemného 
oparu a znížil kontrast. Táto technika sa 
volá sfumato.

ÚSMEV

 
1. Manželka florentského obchodníka Francesca del Giocondo 
2. Manželka milánskeho vojvodu
3. Leonardov žiak v podobe ženy
4. Sám veľký Leonardo
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KTO JE MONA LÍZA

LEONARDO DA VINCI

ŠTĚTEC  
a paleta farieb
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EŠTE JEDNU PERLIČKU MÁ SLÁVNA MONA LÍZA. JEJ OČI 
ŤA SLEDUJÚ VŠADE, KAM SA POHNEŠ. NAOZAJ! A TERAZ 
SI TO VYSKÚŠAJ!

To si akože myslíš, že si 
renesančný človek ?

Mám sa tiež záhadne 
usmievať?

RENESANČNÝ ČLOVEK
Leonardo bol renesančným mužom 
každým cólom. Viete, čo to znamená? 
Renesančný človek je všestranne 
nadaná osobnosť, človek, ktorý sa 
zaoberá mnohými vedeckými aj 
umeleckými odbormi. Leonardo 
tou renesančnou osobnosťou naozaj 
bol. Tých vynálezov, ktoré má 
na svojom konte! Napríklad plány 
na lietajúce stroje. Ako vzor mu slúžili 
netopiere. Ich krídla totiž považoval 
za najdokonalejšie.

!

VEĽKÁ LÚPEŽ
Slávny obraz tajomnej Mony Lízy je 
strážený v preslávenom múzeu svetového 
umenia v parížskom Louvre. Predstavte 
si, že ju v roku 1911 odtiaľ jeden chudobný 
Talian odcudzil. Dva roky ju ukrýval, kým 
ho nechytili parížski detektívi. 

Deň 15. apríl 1452 je dátumom narodenia 
malého Leonarda da Vinciho. Vraj sa tak 
stalo o tretej hodine ráno. Narodil sa 
v mestečku Vinci nemanželskému páru. 
Napriek tomu, že mu otec zaistil notárske 
vzdelanie, obrovské výtvarné nadanie 
strhlo Leonarda na dráhu umelca. Leonardo 
da Vinci trávil svoj život vo Florencii, 
v Ríme.

Leonardo da vinci
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Vážení, vitajte na Veľkonočnom ostrove 
a zoznámte sa s obrími sochami. Domorodci im 
hovoria moai. Ktovie, koho predstavujú. Sú to 
bohovia alebo strážcovia ostrova?

Moai moai
VEĽKONOČNÝ OSTROV      

1250 - 1500

PODOBA SÔCH
Tisícročné sochy majú pretiahnuté dlhé 
tváre, obrovské uši, výrazné nosy. Niektoré 
sa môžu pochváliť telom a rukami, iné sú 
len v podobe hlavy. Tie parádnejšie zo sôch 
sa pýšia zvláštnou červenkastou pokrývkou 
na temene. Hovorí sa jej pukao. 

ŠIKOVNÝ KLOBÚČIK
Pukao bol možno klobúk 
alebo druh účesu – akýsi 
uzol z vlasov.

Ja moai – teší ma.

Ja som Mica. 

TESÁM, TESÁŠ, TESÁME
Dávnovekí polynézski sochári 
vytesali najprv sochy v ležiacej 
polohe, potom, keď ich postavili, 
dokončili im oči a nakoniec im 
osadili na temeno hlavy pukao. 

Musím uznať, že váš klobúk 
je tiež veľmi pekný.
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SOCHY, AKO CHODÍTE?
Na svoje miesto vraj sochy, ktoré 
pravdepodobne predstavovali 
ostrovných bohov, už prišli samy. 
Ktovie?

Výška ............... 10 - 22 m
Váha ................ 90 - 270 t

rozmery

JE TO NEUVERITEĽNÉ, ALE TIETO SOCHY MAJÚ 
TELÁ! POD ZEMOU...!

Aha, obrovské hlavy? 
Nezahráme sa 

na schovávačku?

Dobre, 
ale rátaš ty!

Domorodci im hovoria 

MOAI.

NAJVÄČŠIA SOCHA 
meria 22 metrov a váži 270 ton.

Nie som najväčšia, 
ale som veľmi 

dôležitá.


