
ŠAPITÓN – cirkus online 

Instrukce pro žáky z 1.-4.tříd 

Celý program je NEPOVINNÝ. Můžete týden 6.4. – 9.4. využít pro realizaci vlastních projektů, četbu knih, výletů, jarního bádání, návštěvy 

příbuzných, zvelebení zahrady, sázení stromů, pomoci rodičům či planetě Zemi. Pokud ale máte chuť se bavit, studovat, cvičit, kulturně ožít a zažít 

něco nevšedního, prostudujte si následující postup, jak na to. 

 

JAKÁ JE NABÍDKA 

Nabízíme semináře v 5 oblastech - Umělecko-vzdělávací, Družina, Divadlo, Audioknihy, Pohyb a Sport. V rámci každé oblasti nabízíme více různých 

seminářů. 

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Je potřeba si pozorně přečíst popis jednotlivých oblastí. Umělecko-vzdělávací oblast a oblast Družina vyžadují přihlášení přes formulář, který 

naleznete ZDE. Přihlašovací formulář je jeden pro všechny nabízené semináře a je otevřen pro přihlašování v termínu 29.3. – 31.3. Oblast Divadlo a 

oblast Audioknih nevyžaduje přihlášení. Oblast Pohyb a sport nevyžaduje přihlášení, instrukce dostanete přes zadání v Teams (dostanou všechny 

třídy automaticky). 

POPIS OBLASTÍ 

K dispozici je 5 oblasti programů. Budeme rádi, když si z každého vyberete něco dle vlastní chuti: 

Umělecko-vzdělávací program 

▪ Na každý den je připraveno několik programů, jejich přehled uvádíme níže dle jednotlivých dnů. Na tyto programy je NUTNÉ 

se předem přihlásit přes formulář. Jejich kapacita je omezena, proto bude rozhodovat pořadí přihlášení.  

▪ Většina programů probíhá ONLINE, pokud se nejedná o venkovní aktivitu. Některé programy se opakují vícekrát. 

▪ PŘIHLAŠOVÁNÍ: Ve formuláři si zvolíte každý den maximálně 3 programy a seřadíte je podle preferencí. Budeme se snažit, 

abyste se dostali vždy alespoň na jeden, bude však záležet na celkovém zájmu o jednotlivé programy. Proto se může stát, že 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5EtgTWiGQEKWdhR2Bn5dIZvnXSooluRMgZkDrGCDsclURFFWMDFLQkEwNU1LU05VT09UMFJYOTRPTS4u


některý den se nepodaří Vás přihlásit na žádný program. V průběhu celého týdne se budeme snažit, abyste se dostali 

v součtu minimálně na dva programy.  

▪ Je nutné se přihlašovat z účtu žáka. 

▪ Vyučující jednotlivých programů vám pak pošlou pozvánku do Teams do kalendáře na konkrétní čas včetně instrukcí, co je 

potřeba mít na seminář připraveno.  

▪ Pokud na program nebudete moci přijít, prosím, informujte vyučujícího, který program realizuje.  

▪ Na programy je nutné se přihlásit přes přihláškový formulář. 

Družina 

▪ Programy družiny jsou určeny pro děti 1.-4.třída, není nutné, aby byly děti přihlášeny do družiny. 

▪ Na tyto programy je také NUTNO se předem přihlásit přes přihláškový formulář. V přihlášce si vyberte 3, na které byste se 

chtěli přijít podívat.  Bohužel z důvodu omezené kapacity online přenosu vám umíme garantovat účast pouze na jednom 

programu.  

▪ Pozvánka na program se úspěšně přihlášeným opět zobrazí v kalendáři v Teams. 

▪ Paní vychovatelky se na děti velmi těší       

▪ Na programy je nutné se přihlásit přes přihláškový formulář. 

Divadlo 

▪ Pojďte do divadla! Naleštěte si boty, vyžehlete košili, provětrejte šaty, vyrobte vstupenky a pozvěte celou vaši rodinu do 

divadla. Níže naleznete odkazy na divadelní představení. Dovolili jsme si doporučit vhodná představení pro jednotlivé třídy a 

připojili jsme i odkazy na divadla, která nabízejí i další představení zdarma. Nezapomeňte si před začátkem představení 

vypnout telefony a po třetím zazvonění už sedět připraveni v křeslech. 

▪ Na program divadlo se nemusíte přihlašovat, vše funguje online a v přehledu nabízených představení níže naleznete odkaz 

Audioknihy 

▪ Online knihovna otevírá. Půjčte si knihy pro začínající či pokročilé čtenáře. Oči mohou odpočívat, a přesto si můžete 

prohlédnout nové světy a poznat nové příběhy.    

▪ Na program audioknih se nemusíte přihlašovat, vše funguje online a v přehledu audioknih naleznete konkrétní odkaz odkaz 



Pohyb a sport  

▪ Organizátor je Lucka Vodičková (vodickova.lucie@zschyne.cz) 

▪ V Teams ve svém Zadání najdete odkazy na videa s různými typy cvičení. Jóga, posilování, kruhový trénink, protažení. 

Natáčela je Lucka, nejsou to žádné přeposlané odkazy, ale cvičení natočené jen a jen pro vás. Stačí otevřít, vybrat si a na 

KAŽDÝ DEN zařadit do rozvrhu jeden typ cvičení 

▪ V Teams najdete i jedno speciální zadání na běžecko-chodeckou výzvu. V Chýni od školy bude vyznačena trasa, kterou si 

můžete zkusit zaběhat či projít, poslat Lucce čas a poměřit tak síly se svými spolužáky. Hledáme nejrychlejší běžce a chodce. 

Mapka a instrukce budou v Zadání. 

▪ PROJDI CHÝNI KŘÍŽEM KRÁŽEM je geocachingová hra dostupná po celý týden. Podrobné informace najdete opět ve vašem 

Zadání. 

 

Přejeme všem účastníkům a návštěvníkům příjemnou zábavu. Níže naleznete rozpis jednotlivých seminářů v rámci oblastí. 

          Mgr. Jaroslav Novák 

                    Principál 
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ROZPIS SEMINÁŘŮ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 

UMĚLECKO-VZDĚLÁVACÍ OBLAST  

 
ÚTERÝ 6. 4. 
 

 
 

Jméno vyučujícího Termín/začátek Program O čem to bude … 

Odehnalová Dana úterý 9:00 
Má vysněná škola (1.-
4.třída) 

Děti si nejdříve nakreslí svoji vysněnou školu a poté se o ní budeme bavit, co by tam chtěli, co by se 
mělo učit a jak...Dětem připravím čtvrtky A3, budou malovat tím, co mají doma... 

Martina Pavlová úterý 9:00 
Zacházení a první 
pomoc u psa (od 
3.třídy) 

První pomoc u psa, povinnosti chovatele, jak zacházet s cizím psem, neznalost zákona neomlouvá, 
veterinární zákon. 

Vajnlich Holly  úterý 9:00 
Easter Egg Hunt in 
Chyne 

I will hang 12 different Easter Eggs (laminated papers) around Chyne and email the participants a map before 
with #s indicating the location (tightly around the school, Visnovka, not the whole town).  The eggs will be 
different colors, with animals and other objects on them to facilitate the discussion.  The children will have to 
go for a walk in Chyne before the call. 

Fundáková Lucie úterý 10:00 
Loutkové představení 
Sůl nad zlato od 
Kristiána Kašpara (1.-4.) 

Loutkové představení Sůl nad zlato v podání Kristiána Kašpara. Kristián hraje v Národním divadle, 
divadle Kalich a v Říši loutek. 

Kracíková Kristýna úterý 10:00 
Má kouzelná zahrada 
(1.-3. třída) 

Meditace, imaginace, relaxace s příběhy z knihy "Má kouzelná zahrada" od M. G. Weiglové 

Nývltová Bára úterý 10:00 
Jarní koláž podle H. 
Matisse (1.stupeň) 

Seznámíme se s díly významného francouzského malíře Henriho Matisse a budeme si hrát s 
pestrými barvami, papírem a nůžkami 

Tesařová Monika úterý 10:00 
online karneval (1.-2. 
třída) 

hry, hudba, vyrábění z papíru  

Veselá Lucie úterý 10:00 Vulkány (1.-3. třída) 
Seznámíme se se sopkami a rovnou si jednu i vyrobíme.  Seznam potřebných pomůcek pošlu 
předem. 

Klímová Dana úterý 11:00 
Zajímavé pokusy (1.- 4. 
třída) 

Budeme zkoumat své okolí, všemi smysly. Seznam potřebných pomůcek pošlu předem. 

Habětínová Gábina 
úterý 9:00 - 
13:00 hodin 

Co už víš, znáš a 
dokážeš? (1 a 2.třída) 

Přijď si splnit úkoly, úlohy a výzvy na nádvoří před školou. Stanoviště venku - kvíz k vyplnění na 
Teams (doma), zaslán přihlášeným zájemcům. 



  

 
STŘEDA 7. 4. 
 

Jméno vyučujícího Termín/začátek Program O čem to bude … 

Valentová Tereza středa 9:00 Šifry 
Společně se naučíme luštit a tvořit kódované zprávy. Potřebuješ jen papír a 
tužku. 

Patková Zdeňka středa 9:00 
Chováme se jako zvířata? (3.-4. 
třída) 

Zkoumání chování zvířat a hledání odpovědí na otázky, zda zvířata myslí, jak se 
dorozumívají a chovají "v rodině", k cizím zvířatům a při "lásce". 

Kučera Tomáš středa 9:00 Kytarové zpívánky (1.- 4. třída) 
Společně si s kytarou zazpíváme známé i méně známe písničky nebo se naučíme 
nové. 

Nývltová Bára středa 9:00 
Jarní koláž podle H. Matisse 
(1.stupeň) 

Seznámíme se s díly významného francouzského malíře Henriho Matisse a budeme 
si hrát s pestrými barvami, papírem a nůžkami 

Lenka Radková 
středa 9:15 - 
10:00 

Kterak očím prospěti-cvičeníčko 
pro děti (a dorost:-)) Podpora návyků pro zdravé vidění 

Ciarkowská 
Agnieszka 

středa 10:00 Vaření s Agnieszkou (2.-4. třída) Připravte dnes oběd Vy! Čeká nás společná příprava zeleninového kuskusového 
salátu.  

Řeřichová Hanka středa 10:00 Umíte číst návody? (3. - 4. třída) 

Kreslení obrázků strašidel podle pokynů a instrukcí, práce s textem ale žádná 
nuda! Je potřeba jen tužka a papír a dobrá nálada. Tak se to společně naučíme. 
Nakreslete si Kuliokouna ušostřapého a Kostkáče měsícoústého. Uvidíme, jak nám 
to půje.  

Hlavsová Zuzana středa 10:00 
Tanečky pro lepší náladu (1. - 4. 
třída) 

Společně se rozcvičíme, zahrajeme si na zvířátka, pak se naučíme krátkou sestavu 
a zatancujeme si ji na 1 písničku. Nakonec se pořádně protáhneme. 

Klára Šafaříková 
středa 11:15 - 
12:00 

Latinské tance pro radost (3. - 4. 
třída) 

Taneční workshop je zaměřený na latinské tance jako je: zumba, salsa, flamenco, 
chacha a další. Můžete se těšit na společnou hravou choreografii, u které se možná 
i trochu zapotíte. Hlavním cílem je nabuzení pozitivních emocí a dobré nálady. 

    

Jméno vyučujícího Termín/začátek Program O čem to bude … 

Marušková Petra 
út od 18:30 h (60 
min) 

Čtenářská dílna-Noc s 
Andersenem (1.třídy) 

Ráda bych navázala na Noc s Andersenem. Každý by si připravil úryvek ze své knihy, kterou 
momentálně čte. Spacák, karimatka - samozřejmě by spal každý u sebe doma.  

Fousková Petra 
úterý 9:00 – 
12:00 

Cestujeme prstem po 
mapě (3.-4.třída) 

Podíváme se každý den do jiné evropské země. Řekneme si, jaké zajímavosti nás v zemi čekají. Upečeme si 
něco malého, typického pro danou zemi (pozor, budeme potřebovat předem nakoupené suroviny a možná 
drobnou pomoc rodičů) a potkáme se se speciálním hostem, který v zemi žije a odpoví nám na všechny otázky, 
které o zemi budeme chtít zjistit. 



Habětínová Gábina 
středa 9:00 - 
13:00 

Co už víš, znáš a dokážeš? (1 a 
2.třída) 

Přijď si splnit úkoly, úlohy a výzvy na nádvoří před školou. Stanoviště venku-kvíz k 
vyplnění na Teams (doma), zaslán přihlášeným zájemcům. 

 

 
ČTVRTEK 8. 4. 

 

Jméno vyučujícího Termín/začátek Program O čem to bude … 

Veselá Lucie čtvrtek 9:00 Vulkány (1.-3. třída) 
Seznámíme se se sopkami a rovnou si jednu i vyrobíme.  Seznam potřebných 
pomůcek pošlu předem. 

Hlavsová Zuzana čtvrtek 9:00 Tanečky pro lepší náladu (1.-4.třída) 
Společně se rozcvičíme, zahrajeme si na zvířátka, pak se naučíme krátkou 
sestavu a zatancujeme si ji na 1 písničku. Nakonec se pořádně protáhneme. 

Sliwková Markéta čtvrtek 9:00 Přírodovědné pokusy (2.-4.třída) 
Děti si vyzkouší lehké pokusy s vodou a vzduchem. Předem zašlu potřebné 
pomůcky k pokusům. 

Odehnalová Dana 
čtvrtek 9:00 
(60minut) 

Má vysněná škola (1.-4.třída) 
Děti si nejdříve nakreslí svoji vysněnou školu a poté se o ní budeme bavit, co 
by tam chtěli, co by se mělo učit a jak...Dětem připravím čtvrtky A3, budou 
malovat tím, co mají doma... 

Michala Pecková
  

čtvrtek 9:00 
Čtenářská dílna (3. - 4. třída (mladší 
zdatnější čtenáři)  

Práce se zajímavým textem, získávání nových informací 

Fundáková Lucie čtvrtek 10:00 
Loutkové představení Čaroděj ze země 
Oz (1.-4.třída) 

 Loutkové představení Čaroděj ze země Oz v podání Kristiána Kašpara. Kristián 
hraje v Národním divadle, divadle Kalich a v Říši loutek. 

Nývltová Bára čtvrtek 10:00 Jarní koláž podle H. Matisse (1.stupeň) 
Seznámíme se s díly významného francouzského malíře Henriho Matisse a 
budeme si hrát s pestrými barvami, papírem a nůžkami 

Fousková Petra 
čtvrtek 9-12 
hodin 

Cestujeme prstem po mapě (3.-4.) 

Podíváme se každý den do jiné evropské země. Řekneme si, jaké zajímavosti 
nás v zemi čekají. Upečeme si něco malého, typického pro danou zemi (pozor, 
budeme potřebovat předem nakoupené suroviny a možná drobnou pomoc 
rodičů) a potkáme se se speciálním hostem, který v zemi žije a odpoví nám na 
všechny otázky, které o zemi budeme chtít zjistit. 

Radka Plecháčková čtvrtek 11:15 
Čtenářská dílna – Jak dobře znáš svou 
postavu? (4.třída) 

Vytvoříš Života báseň nejprve Konstantině při společné četbě, potom postavě 
ze své oblíbené nebo právě rozečtené knihy. Získáš tipy na další zajímavé 
knihy. Jak dobře znáš svou postavu? 

Habětínová Gábina 
čtvrtek 9:00 - 
13:00 

Co už víš, znáš a dokážeš? (1 a 2.třída) 
Přijď si splnit úkoly, úlohy a výzvy na nádvoří před školou. Stanoviště venku-
kvíz k vyplnění na Teams (doma), zaslán přihlášeným zájemcům. 



Marušková Petra 
čtvrtek od 
18:30 h (60 
min) 

Čtenářská dílna-Noc s Andersenem (2.-
4.třídy) 

Ráda bych navázala na Noc s Andersenem. Každý by si připravil úryvek ze své 
knihy, kterou momentálně čte. Spacák, karimatka-samozřejmě by spal každý u 
sebe doma.  

 

PÁTEK 9. 4.  
 

Jméno vyučujícího Termín/začátek Programu O čem to bude … 

Řešátková Klára pátek 9:00 Příští zastávka-Paříž Pojďme se společně přenést do samotného centra Paříže. Naučíme se pár 
základních frází a slovíček ve francouzštině, bez kterých se správní Pařížané 
neobejdou. Êtes-vous prêts? On y va! 

Valentová Tereza pátek 9:00 Šifry Společně se naučíme luštit a tvořit kódované zprávy. Potřebuješ jen papír a 
tužku. 

Nývltová Bára pátek 9:00 Jarní koláž podle H. Matisse 
(1.stupeň) 

Seznámíme se s díly významného francouzského malíře Henriho Matisse a 
budeme si hrát s pestrými barvami, papírem a nůžkami 

Veselá Lucie pátek 9:00 Vulkány  Seznámíme se se sopkami a rovnou si jednu i vyrobíme.  Seznam potřebných 
pomůcek pošlu předem. 

Vajnlich Holly pátek 9:00 Easter Egg Hunt in Chyne I will hang 12 different Easter Eggs (laminated papers) around Chyne and email 
the participants a map before with #s indicating the location (tightly around 
the school, Visnovka, not the whole town).  The eggs will be different colors, 
with animals and other objects on them to facilitate the discussion.  The 
children will have to go for a walk in Chyne before the call. 

Kučera Tomáš pátek 10:00 Kytarové zpívánky (1.- 4. třída) Společně si s kytarou zazpíváme známé i méně známe písničky nebo se 
naučíme nové. 

Habětínová 
Gábina 

pátek 9:00 - 
13:00 

Co už víš, znáš a dokážeš? (1 a 
2.třída) 

Přijď si splnit úkoly, úlohy a výzvy na nádvoří před školou. Stanoviště venku-
kvíz k vyplnění na Teams (doma), zaslán přihlášeným zájemcům. 

 

 

 

 



DRUŽINA 

 

Den  Čas  Kdo  Program Anotace  

ÚT 6.4. 9:00-10:00  Simona, Andrea  Pokus   Pokus s živly   

 10:00-11:00 Johanka, Míša  2-3 výtvarné techniky  Staň se malířem I. 

ST 7.4. 9:00-10:00  Silvia, Jana   Tvorba   Jak si vyrobit nákupní tašku-eko  

 10:00-11:00 Denisa, Lenka  Origami  S origami po stopách pirátů  
AHOJ! Vydej se s námi do světa pirátů a seznam se s jejich životem. 
Poznej skutečné i fiktivní piráty a pirátky. Vyrob si s námi pirátskou loď a 
čepici.  

ČT 8.4. 9:00-10:00  Simona, Andrea   Kvízy, smyslové hry      
 10:00-11:00 Denisa, Lenka  Vaření  Pirátská bašta  

Poznejte pirátskou kuchyni. Společně si připravíme pirátské jednohubky 
a přiblížíme si život pirátů.  

PÁ 9.4. 9:00-10:00  Silvia, Jana   Dezert   Smetanové pokušení  

 10:00-11:00 Johanka, Míša  2-3 výtvarné techniky  Staň se malířem II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVADLO 

ročník název představení divadlo 
délka 
představení anotace 

odkaz na 
internet na 
představení 

1.ročník Myška z bříška 
Divadlo v 
Dlouhé 

75 min 

Maminko, jaké to bylo, když jsem byl(a) ještě v bříšku?“ Pohádkový, ale i 
bigbeatový příběh (nejen!) pro nejmenší diváky na téma, které zajímá každé malé 
dítě. S Myškou nachází odpověď v inscenaci plné divadelní poezie a písniček. 
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2.ročník Sněhurka-nová generace 
Divadlo 
Minor 

55 min 

ICE ICE BABY...“ Muzikál pro mírně bláznivou rodinu. Původní pohádkový příběh je 
v minorské verzi zachován, neboť, jak už to bývá, „historie se opakuje“. V 
jednotlivostech se ovšem bláznivě odlišuje – tak jako nastupující generace 
teenagerů od generace rodičů. 
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3.ročník Heidi, děvčátko z hor 
Divadlo 
Kampa 

80 min 

Příběh malého děvčátka Heidi, které svou opravdovostí, upřímností, láskou a 
radostí, dokáže otevírat i ta nejzatvrzelejší srdce. Dramatizaci podle knížky 
Johanny Spyriové vytvořila Iveta Dušková. Příběh se odehrává na přelomu 19. a 20. 
století, ale svým moudrým poselstvím o tom, že bát se je snadné, ale nebát se dá 
práci, je velikou inspirací i pro dnešní děti. 

h
ttp

s://w
w

w
.y

o
u

tu
b

e.co
m

/w

atch
?v=

--

6eu
vQ

A
m

h
k

 

4.ročník Čtyřlístek a talisman noci 
Divadlo 
D5 

52 min 

Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talismanem 
Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit 
do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem 
postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá 
také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného muže, jestli se 
budou muset naučit tanec Hula-hula nebo jestli potkají popleteného domorodého 
šamana a nebo jestli..., ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další úžasnou 
pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček. 
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5.ročník The Loser(s) 
Losers 
Cirque 
Company 

84 min 

Novo-cirkusová inscenace, která se pokouší být současnou reflexí faktu, že v 
dnešním zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi 
svého jak soukromého tak partnerského života. Chce si klást otázku, kde se 
nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem... 
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https://www.dlo-ostrava.cz/ 
https://www.i-divadlo.cz/divadlo-pro-deti 
https://www.riseloutek.cz/videoarchiv/ 
https://www.divadlovdlouhe.cz/brezen-on-line/ 
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AUDIOKNIHY 

určeno 
pro název autor anotace odkaz 

mladší 
čtenář 

Hajaja z 
nemocnice 

Marta 
Míková 

Mimozemšťani, indiánská dívka, dinosauři anebo kouzelný havran v nemocnici? Kdo si 
i tam udrží dobrou náladu, ten se rychleji uzdraví a možná zažije i nějaké 
dobrodružství. 

https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-hajaja-z-
nemocnice-8144466  

mladší 
čtenář 

Honzíkova 
cesta 

Bohumil 
Říha 

Veselý a laskavý příběh malého Honzíka, který se vypravil k babičce a dědečkovi na 
vesnici a zažívá tam každodenní malá dobrodružství. Kniha s nezaměnitelnými 
ilustracemi Heleny Zmatlíkové, která oslovuje už celé generace malých čtenářů. 

https://youtu.be/45O6vM3trmI  

mladší 
čtenář Mach a 

Šebestová 

Miloš 
Macourek 

Příběhy oblíbených postaviček Macha, Šebestové a psa Jonatána. Dvanáct humorných 
kapitol se hlavní postavy pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, 
přemění psa Jonatána na kluka a vezmou ho na školní výlet nebo pomohou 
spolužákovi Kropáčkovi s angínou. 

https://youtu.be/BuPrNST4ofY  

mladší 
čtenář Mikulášovy 

patálie 

Goscinny & 
Sempé 

Krátké, vtipné epizody ze školního i mimoškolního prostředí o Mikulášovi a jeho 
kamarádech. Příběhy jsou plné groteskních zápletek, v nichž vedle dětí hrají důležitou 
roli i dospělí. Sempého ilustrace vhodně dotvářejí text knihy, která zaujme nejen děti, 
ale i dospělé čtenáře. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUILt7FX6SA  

starší 
čtenář 

O smutcích 
Marta 
Míková 

Však to znáte: na člověka někdy padne nálada, že by se radši neviděl. Není snadné ji 
ze sebe setřást. Ale docela pomáhá vědomí, že v tom nejsme sami. Ať už je to Lukášův 
ranní šedivý smutek, Emin smutek černý a ukřivděný, průsvitný provinilý smutek Jiřky a 
Tomáše, Maruščin béžový smutek z protivných holek, Milanův růžový smutek, když se 
cítí odstrčený, Pavlíkův fialový smutek ze stesku po tátovi nebo hnědý smutek z 
osamění, který si vyhlídl babičku Milušku.Poslechněte si o nich a třeba si kolem sebe 
taky všimnete někoho, kdo zrovna zápasí se svým smutkem a komu můžete pomoct. 
Sdílený smutek je totiž poloviční smutek. 

https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-o-
smutcich-8140428  

starší 
čtenář 

Deník 
malého 
poseroutky I 

Jeff Kinney 

Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, 
protože se najednou ocitl na víceletém gymplu, kde malí poseroutkové, jako je on, 
narážejí každý den na chodbách do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli 
dvakrát denně. Deník malého poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle 
sešit dostal od mámy. A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si 
Takže si nemyslete, že to bude nějaké „milý deníčku“ tohle a „milý deníčku“ támhleto. 
Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY. Greg si prostě zapisuje a čmárá 
obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Píše o svém otravném starším bráchovi, o 
potrhlém kamarádu Rowleym, o každodenním boji o přežití ve škole, o jednom fakt 
děsivém domě hrůzy, o kreslení komiksů pro školní časopis a taky o Sejru… Jeff Kinney, 
autor a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil hrdinu, který sice vypadá trochu neobvykle, 
ale na druhou stranu je to vlastně úplně normální puberťák.  

https://www.youtube.com/watch?v=r49aHWjLXUk 

https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-hajaja-z-nemocnice-8144466
https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-hajaja-z-nemocnice-8144466
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https://www.youtube.com/watch?v=LUILt7FX6SA
https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-o-smutcich-8140428
https://dvojka.rozhlas.cz/marka-mikova-o-smutcich-8140428
https://www.youtube.com/watch?v=r49aHWjLXUk


starší 
čtenář 

Mikulášovy 
patálie 

Goscinny & 
Sempé 

  https://www.youtube.com/watch?v=LUILt7FX6SA  

starší 
čtenář 

Harry Potter 
a kámen 
mudrců 

J. K. 
Rowlingová 

Harry Potter si myslí, že je obyčejný kluk. Když byl ještě malý, zemřeli mu rodiče a on 
zná jen těžký život u strýce, tety a jejich tlustého a rozmazleného synka Dudleyho. Vše 
se ale změní ve chvíli, kdy mu poštovní sova přinese záhadný dopis – pozvánku ke 
studiu na Škole čar a kouzel v Bradavicích, a obr Hagrid mu prozradí, že je kouzelník! 
Harry neváhá ani vteřinu a odjíždí do Bradavic, kde potká své nejlepší kamarády – 
Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou, naučí se ovládat své kouzelnické 
schopnosti, stane se členem školního týmu Famfrpálu – populárního kouzelnického 
sportu na košťatech, a především svede bitvu s Voldemortem, Pánem zla. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aYl-LdqpfU  

starší 
čtenář 

Bajky barda 
Beedleho 

J. K. 
Rowlingová 

Prastaré pohádky, které pro kouzelnou společnost sesbíral a uspořádal bard Beedle. 
Pohádky, které jsou každému kouzelnickému dítěti čteny na dobrou noc. Pohádky, 
které Hermioně odkázal Albus Brumbál. A také pohádky, které si Harry Potter málem 
přečetl příliš pozdě – právě v nich totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec 
zachránila život v boji tváří v tvář nejstrašnějšímu černokněžníkovi všech dob – lordu 
Voldemortovi. 

https://youtu.be/6qoFSgznNxQ  

starší 
čtenář 

Lovci 
mamutů 

Eduard 
Štorch 

Román ze starší doby kamenné se odehrává na různých místech Čech a Moravy a 
vychází ze skutečných archeologických nálezů. Autor však dokázal mistrně skloubit 
fakta s příběhem. Čtenář se tak stává součástí napínavého děje, sleduje putování 
hlavních hrdinů Kopčema a Veverčáka. prožívá s nimi všechna jejich dobrodružství a s 
napětím sleduje jejich vynálezy, ale současně se seznamuje s pravěkou dějepisnou 
látkou, získává základní vědomosti o paleolitické společnosti 

https://youtu.be/_O1M575mmTc 
https://youtu.be/RXMYTajlDj4 

starší 
čtenář 

Moje lepší já 
Vojtěch 
Libich 

Hlavní hrdina je typický loser, ztroskotanec, puberťák, kterého ve škole šikanují a 
doma se mu vysmívají. Nikdy neměl kamarády, natož holku. Koktá a víkendy radši 
tráví doma s knížkou než na diskotéce. Mohlo by se zdát, že takhle už to bude 
napořád… ale v životě vždycky ty největší zlomy přijdou ve chvíli, kdy to člověk nejmíň 
čeká.  
Tenhle příběh začal jednoho nenápadného zářijového čtvrtka, co se neměl nijak lišit od 
jiných školních dnů plných nudy, deprese a pubertálního utrpení. Co se stane, když se 
dotknete mimozemského slizu? Jak se navrátit k sobě samému, když vás pohltí úspěch 
a obdiv? 

https://dvojka.rozhlas.cz/vojtech-libich-moje-lepsi-
ja-7454593 
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