
1.   KTO BOL MARTIN BENKA? 
● V ktorom roku 

sa narodil Marti n Benka? 

● Akému umeniu 
sa Marti n Benka venoval najviac? 

a) sochárstvo   b) maliarstvo    c) hudba   d) tanec

● Aké krajiny Marti n Benka navští vil? 

..................................................................

● Nájdi vo výstave obrázok z Benkovho detstva. 
Aké zviera je na ňom nakreslené?

a) pes    b) kôň    c)mačka    d) zajac

● Na ktorých hudobných nástrojoch 
hral Marti n Benka?

a) husle    b) gitara    c) harfa    d) bicie nástroje

● Marti n Benka vytvoril niekoľko typov písma. 
Prečítaj a zapíš ti eto písmená: 

....................................................

● Zamysli sa nad citátom Marti na Benku 
a pokús sa ho vysvetliť. Koho myslí pod slovami 

„nášho človeka“? 
„Preto som nášho človeka podával silného 

a sebavedomého, lebo bol znevažovaný, vysmievaný, 
poddansky zhrbený, skromný, dobroti vý. Chcel som 

mu stavať pred oči človeka silného a smelého, aby sa 
spamätal a vypol prsia k nepoddajnosti “. 

AHOJ,
 VOLÁM SA LIŠIAK ŽIGO A VÍTAM ŤA VO VÝSTAVE MARTIN BENKA. NÁJDI SPRÁVNE ODPOVEDE 

NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY. PREŠTUDUJ BENKOVE OBRAZY 
A VYTVOR MAPU SLOVENSKA NA MAGNETICKEJ TABULI. 

AK NA ZÁVER SPRÁVNE ODPOVIEŠ NA OTÁZKY V TAJNIČKE, MÔŽEŠ SA ZÚČASTNIŤ SÚŤAŽE O  INTERAKTÍVNU KNIŽKU.  

● Priraď skicu* k správnej maľbe. 
Správnu odpoveď označ krížikom.

*Skica je náčrt výtvarníka zhotovený obyčajne voľnou rukou 
ceruzkou na objasnenie predstavy ako má hotové dielo vyzerať.  

2.   ČO SA SKRÝVA NA MAĽBE 

● Nájdi tento obraz vo výstave 
a pozorne si pozri jeho detaily: 

● V akom regióne bol namaľovaný tento obraz?

a) Liptov    b) Zemplín    c) Podunajsko    d) Záhorie    e) Považie

● V ktorom ročnom období vznikol obraz?

a) jar    b) leto    c) jeseň    d) zima

● Čo sa nachádza na obraze? 

a) jablká
b) kapusta

c) ľudia

d) tekvice
e) hrušky 

f) pomaranče

g) hory
h) autá
i) rieka

j) stromy
k) železnica 
l) banány 



3.    BENKA MAĽUJE SLOVENSKO 

● Priraď región k maľbe, ktorý je na nej zobrazený a vyznač región na mape Slovenska. 

Vieš, ktoré ďalšie regióny sa nachádzajú na mape? 

4.    TAJNIČKA 
V tajničke sa skrýva pseudonym (krycie umelecké meno), pod ktorým Marti n Benka niekedy vystupoval. 

Meno znie: Marko . . . . .  (odpoveď v tajničke)

1.  V ktorom mesiaci roku 1888 
sa narodil Marti n Benka? 

2.  Na aký hudobný nástroj hral 
Marti n Benka? 

3.  V akej obci (súčasný názov) 
sa narodil Marti n Benka? 

4.  Písmeno Ý
5.  V ktorom meste sa nachádza 

múzeum Marti na Benku (v 
tomto meste sa nachádza ti ež 
Národný cintorín, kde je Benka 
pochovaný)?

Orava                Záhorie                  Spiš                Gemer

1.

2.

3.

4.

5.

SÚTAŽ 
KAŽDÉ DVA MESIACE LOSUJEME JEDNÉHO VÝHERCU 

INTERAKTÍVNEJ KNIŽKY MARTIN BENKA A KAROL PLICKA OBJAVUJÚ 
SLOVENSKO. NAPÍŠ NA ODPOVEĎOVÝ HÁROK SPRÁVNU ODPOVEĎ 
Z TAJNIČKY A VYPLŇ KONTAKTNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. 

VYPLNENÝ HÁROK HOĎ DO ŠKATULE. VÝHERCOV BUDEME KONTAKTOVAŤ. *HÁROK A ŠKATUĽU PRE SPRÁVNE ODPOVEDE NÁJDEŠ PRI VSTUPE DO VÝSTAVY. 
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