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Název projektu LDO Choceň 2020 

 „Místo hraní – tvůrčí psaní“ 
 

„Psaní je magie, stejně jako jakékoli jiné umění - je to živá voda.  

A voda je zadarmo. Tak pijte. Pijte, co hrdlo ráčí!“ 

Stephen King americký spisovatel  

 

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit z autorských literárních prací žáků 

publikaci nazvanou „Po stopách společné cesty…“ 

 v tištěné i v elektronické verzi knihy budou zveřejněny všechny texty ţáků. 

 Prosím, respektujte, ţe se jedná o tvůrčí činnost vašich dětí, NE vás rodičů. Buďte 

dětem pouze rádci, ale nechte překáţky, které u dětí nastanou, aby je překonávaly 

samy! Budou mít ze své práce větší radost, kdyţ se bude v konečné fázi jednat o jejich 

dílo. 

 Elektronická kniha bude volně ke staţení na webových stránkách školy a na uloţišti, 

kde se nachází záznamy premiér představení – odkaz na stránkách školy. 

 

Proč jsem se rozhodl pro tento projekt? Proč psát? 

 Není to jen slovní zásoba, která se rozšiřuje, ale psaní také trénuje logické 

myšlení, fantazii, kreativitu, schopnost plánovat a tvořit vize, systematicky 

pracovat a v neposlední řadě také dotahovat projekty do zdárného 

konce. Zejména děti často mnoho věcí “začnou”, ale nedokončí. Nutnost dopsat 

vyprávění, dokončit slohovou práci v podobě povídky, úvahy nebo třeba eseje, učí děti 

vytrvalosti, cílevědomosti a trpělivosti nevzdávat se při první překáţce. Vyprávění 

příběhů a určité “vymýšlení si” je naprosto přirozená věc. A především je to metoda, 

která se přímo vztahuje k našemu oboru. 

 

Zadání - téma / žánr: 

 ţáci mohou psát text samostatně 

 ţáci mohou psát text ve dvojici 

 celá skupina se můţe domluvit na jednom tématu, kterému se budou chtít věnovat 

 ţáci mohou konzultovat své texty se spoluţáky ve své skupině. Vím, ţe někteří ţáci, 

především ti starší, komunikují přes messenger, takţe ho vyuţijte pro společnou 

diskuzi, popřípadě i vlastní hodnocení. Text si můţete i navzájem přeposlat a 

zhodnotit.  

 Skupina A – libovolné téma / ţánr – pohádka, bajka 

Barunka Teplá se můţe podílet, vzhledem k tomu, ţe chodí do první 

třídy, pouze na ilustraci příběhu.  

 Skupina B – libovolné téma / ţánr – bajka, povídka
1
, historka, pověst, báje 

                                                           
1
 povídka - dobrodružná, historická, detektivní, psychologická, humorná, s idylickým pohledem na svět – 

humoreska…ad. 
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Rozsah:  

 libovolný počet stran. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu.    

 text by neměl přesáhnout pět stran formátu A4  

 

Formát textu a knihy: (Upřednostňuji text v elektronické podobě!) 

 ţáci (především ti mladší) mohou psát svůj text ručně, oskenovat ho a zaslat mi ho 

mejlem. Já si ho přepíšu do PC.  

 u starších žáků bych vzhledem k množství textů preferoval text psaný na PC! 

 Formát psaní textu na PC – odsazení z levé strany 4cm, odsazení z pravé strany 

1,5 cm, písmo ve formátu Times New Roman ve velikosti 12, zarovnání textu 

do bloku (Ctrl + J), odstavec – mezery před a za 0.b, řádkování – násobky 1,15, 

styl nadpisů – Rukopis     

 každý text bude mít svůj název a pod názvem bude uvedeno jméno tvůrce a název 

skupiny, kterou v ZUŠ navštěvuje 

 finální verze knihy bude ve formátu A5 – 148 x 210 

 2 strany se budou tisknout na jeden list papíru (oboustranně) 

 

Ilustrace: 

(Co je to ilustrace? Ilustrace je výtvarný doprovod knihy, který má text osvětlit a 

vysvětlit, učinit srozumitelnějším, doprovodit či ozvláštnit. Ilustrace mívá většinou 

podobu kresby nebo malby (bez kontur
2
).) 

 součástí naší knihy nebude přebal. Jedná se o ten barevný sundavací papír, který se 

rád ztrácí a někdy i trhá. Kniha bude mít pevnější vazbu, na které bude titulní obrázek 

– ten by měl být součástí přední i zadní strany knihy. 

 Ilustraci nemusí tvořit kaţdý ţák ke svému text! Vybrané texty budou zaslány ţákům, 

kteří se sami přihlásí, ţe by měli zájem ilustrovat.   

 Výtvarný tým: Vím, ţe některé děti, které ke mně dochází, jsou i výtvarně nadané, 

tak bych je chtěl poţádat, zda by se ujaly ilustrací této knihy. Některé jsem vytipoval, 

ale kdokoli bude mít zájem, můţe se do tvorby ilustrací zapojit. Stačí mě zkontaktovat 

emailem. 

 Obal knihy – Kateřina Konečná 

 Ilustrátoři příběhů – Jana Šeredová, Anna Komárková, Aneta Pötterová  

 Ilustrace se budou tvořit na vybrané texty, které ilustrátorům pošlu. Ti na jeho základě 

vytvoří ilustraci a přepošlou na můj druhý email na který se budou posílat i texty. Pod 

kaţdou ilustrací bude uvedeno jméno ţáka, který ji vytvářel. 

 Ilustrace mohou být barevné – vyuţijte podobný postup, jaký jsme si určili při tvorbě 

návrhů plakátů  

 

 

 

                                                           
2
 kontura – znamená obrys 
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Postup tvorby textu (deadline):  

 do 21.4.2020 ţák musí odevzdat první verzi svého textu a zkonzultovat ho 

s pedagogem  

 do 12.5.2020 ţák musí odevzdat případnou druhou verzi svého textu a zkonzultovat 

ho znovu se svým pedagogem  

 do 30.5.2020 odevzdání ILUSTRACÍ PŘÍBĚHŮ 

 do 1.6.2020 odevzdání finální verze textu 

 16.6.2020 předpokládané vydání knihy   

 

Kam zasílat texty a své dotazy: 

 své texty mi nyní prosím posílejte na druhý email: jirizajicekzus@gmail.com 

 

Hodnocení:  

 projekt bude hodnocen v rámci předmětu „Dramatická průprava“, „Umělecký 

přednes“ a „Dramatická tvorba“ jejichţ součástí můţe být autorská literární tvorba 

ţáků. 

 nebude se hodnotit pravopis 

 nebude se hodnotit jeho délka 

 bude se hodnotit dodrţení postupu tvorby textu 

 bude se hodnotit styl, forma a originalita textu 

 vţdy bude přihlédnuto k věku a k vyspělosti jednotlivých ţáků 

 práce na projektu bude započítána do závěrečného hodnocení (vysvědčení) 

 

Inspirace: 

Podobná kniha jiţ vznikla například na ZUŠ Františka Drdly ve Ţďáře nad Sázavou jako 

absolventský výstup.  

https://www.cbdb.cz/kniha-242721-sestero-sestero 

 

 

Vysvětlení literárních žánrů: 

Historka – krátké vyprávění formálně i obsahově jednoduché zakončené pointou, 

- stávají se součástí rozsáhlejších děl – Kosmova kronika česká, Švejk. 

Bajka – alegorický příběh psaný veršem i prózou. Na jeho konci je nějaké mravoučné 

poučení. Hlavní postavy jsou zvířata s lidskými vlastnostmi. 

- vznikla uţ ve starověku, byla rozšířena v orientu, 

- zakladatelem evropské je Ezop, 

- autoři – Jean de La Fontain, Ivan Andrejevič Krylov, Karel Čapek… 

Báje (mýty) – příběh o tom, jak si lidé vykládali svět 

- báje o původu člověka, 

- fantastická vyprávění 

Pověst – příběh odehrávající se v minulosti 

- váţou se k určitému místu, historii, vzniku erbu, rodové, legendární – lidová zpracování 

umělých 

legend a náboţenských látek; pověsti o původu země – jednoduchý děj, 

mailto:jirizajicekzus@gmail.com
https://www.cbdb.cz/kniha-242721-sestero-sestero
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- Jiráskovy „Staré pověsti české“. 

Pohádka – ţánr ústní lidové slovesnosti, 

- netýká se historické události, 

- má šťastný konec, vymyšlený děj – nadpřirozené bytosti, 

- „Bylo nebylo“, „zazvonil zvonec…“ 

- mluvící zvířata, 

- dobro vítězí nad zlem, 

- pohádky: lidové – vznikly mezi lidem, umělé – pohádky Hanse Christiana Andersena, 

Oskara Wilda, Karla Čapka, Jana Wericha… 

Povídka – kratší vypravování s malým počtem postav, 

- poměrně jednoduchý děj, 

- vznikla na počátku 19. století v romantismu, 

- dobrodruţná, historická, psychologická, humorná, s idylickým pohledem na svět – 

humoreska 


