
Príbeh postavy z portrétu 

Aj tento rok tvorili žiaci na výchove umením príbeh postavy z portrétu. Prečítajte si ako sa s tým niektorí popasovali. 

Henry  Raeburn : Chlapec s králikom 

Raz jeden chlapec ušiel zo sirotinca. Schovával sa v malej dedinke na úpätí hory. V tej 

dedinke nikoho nepoznal a nikto sa ho nechcel ujať. Snažil sa prežiť ako vedel. 

Prehľadával odpad pri domoch boháčov a kradol jedlo na trhu. Aj keď mu šťastie prialo 

a bol najedený, chýbala mu spoločnosť. Márne sa snažil nájsť priateľov. Deti sa mu 

smiali, bili ho a odsudzovali , pretože spal na ulici a nemal rodičov. Dospelí oň ani 

nezavadili pohľadom. Starší ľudia, keď mali dobrú náladu, dali mu kúsok chleba, staré 

topánky a iné nepotrebné veci. Videl, že nemá šancu zapadnúť do kolektívu tunajších 

ľudí, preto sa rozhodol nájsť si zvieracieho priateľa. Našiel psa, mačku, myš, ale ani 

jedno zvieratko pri ňom nevydržalo, všetci mu ušli. Raz , keď sa prechádzal po lúke, uvidel na starom 

polorozpadnutom múriku králika. Ihneď k nemu bežal a začal ho hladkať. Na počudovanie, králik od neho 

neodbehol  a pritúlil sa k nemu. Odrazu počul krik. Otočil sa a videl maliara, ktorý tam maľoval krajinu. Veľmi 

sa mu zapáčil chlapec s králikom v náručí a tak ho poprosil, či by ho mohol namaľovať. Chlapec súhlasil, veď 

nemal nič na práci. Po skončení mu maliar dal zopár drobných mincí a tak si chlapec zarobil peniaze. Keďže 

mal peniaze aj iné deti sa s ním chceli priateliť a tak bol šťastný dvojnásobne. 

  Šimon Jandačka 9. trieda 

Allesandro Botticelli : Muž s medailou 

Keď sa konali olympijské hry, iba jeden víťaz mohol získať medailu. Táto medaila mala 

obrovskú cenu. Tento príbeh sa odohral v dobe, keď sa olympijské hry už nekonali, 

ale zostali tu len náhodné artefakty.  

Jedného dňa sa Augustus prechádzal po meste a zrazu zacítil , že na niečo stúpil. Keď 

sa pozrel pod nohu, tak uvidel lesknúcu sa zlatú medailu. Zobral ju, zavesil si ju na krk. 

Ako tak išiel mestom, stretol maliara. Toho zaujala medaila natoľko, že ju chcel mať, 

preto navrhol Augustovi, že ho namaľuje aký je krásny aj s medailou. A pretože si bol 

Augustus vedomý svojej krásy, súhlasil. Netušil, že si od neho maliar vypýta peniaze za 

maľovanie peniaze, ktoré však nemal. Bol teda donútený zaplatiť svojou medailou., portrét mu však zostal 

a zachoval sa do dnešných čias. 

          Miloš Gálus, 9. trieda 

Mária Medvecká : Zatúlaný kohútik 

Ako každý deň aj tento strážil kohútik na dvore svoje sliepočky aj s kuriatkami. No 

dnes, keď gazda zatváral zvieratká do chlieva, si nevšimol, že kohútik pri tom nebol. 

Márne kohútik kikiríkal, aby sa gazda vrátil ku chlievu, ten už bol preč. Kohútik sa teda 

vybral do dediny, či niekde vo dvore nestretne svojho pána, no nikoho nenašiel, 

pretože celá dedina už spala. Vybral sa teda do sadu niečo zobnúť do prázdneho 

zobáčika, potom sa vybral do lesa, kde vyletel na najvyšší strom a tam zaspal. Ráno, 

keď začalo svitať, zletel na zem a vybral sa späť domov. Zrazu si uvedomil , že stratil 

cestu a nevie , kde je. Ako tak blúdil po lese, zrazu pred ním stála drevená chalúpka, 

kde žilo milé dievča. Spoznalo kohútika z dediny a celého utrápeného ho odniesla gazdovi späť domov. Ten, 

keď ho zbadal, vykríkol od radosti a kohútik k nemu hneď priletel. Odvtedy už gazda vždy kontroluje, či má 

všetky zvieratká doma.  

        Kristína Štefaniková a Kristína Šibíková, 9. trieda  


