
ŠAPITÓN – cirkus online 

Instrukce pro žáky 5. – 9. tříd 

V tomto týdnu nebude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. Přesto je pro žáky druhého stupně účast na části připraveném programu povinná. 

Podrobnosti jsou popsány níže, liší se podle jednotlivých ročníků.  

Cílem tohoto týdne je vykročit ze stereotypu, který žáci prožívají již několik týdnů. Rádi bychom žákům nabídli vzdělávání v jiných oblastech, 

umožnili setkání s lidmi z praxe, z firem, z různého pracovního prostředí. Chtěli bychom je inspirovat k aktivnímu odpočinku, pohybu, kreativitě, 

zkoumání kultury a umění. Ve vazbě na projekt Mé místo na světě (https://zschyne.cz/wp-content/uploads/2020/11/aktivity-karieroveho-

poradenstvi-1.png) bychom rádi žákům nabídli možnost diskuse s představiteli různých odvětví a alespoň online nahlédli do neznámých oborů a 

vzdálených míst.  

JAKÁ JE NABÍDKA 

Nabízíme semináře ve 4 oblastech – Mé místo na světě, Pohyb a Sport, Pelmel, Audioknihy. V rámci každé oblasti nabízíme více různých seminářů. 

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Je potřeba si pozorně přečíst popis jednotlivých oblastí. Oblast Mé místo na světě oblast a oblast Pelmel 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 

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

automaticky). 

POPIS OBLASTÍ 

o MÉ MÍSTO NA SVĚTĚ = představení pracovních míst, povinná část 

▪ V průběhu týdne 6.-9.4. proběhne 14 setkání s představiteli různých povolání.  

• Žáci 5. tříd nemají povinnosti si vybrat seminář, mohou si zvolit max.6 seminářů s tím, že předpokládáme účast na 

maximálně 4 seminářích.  
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• Žáci 6., 7. tříd mají povinnost VYBRAT si z nabízených seminářů alespoň 4 preferované, povinně se zúčastní alespoň 2. 

(pozn. Vybírají si více kvůli kapacitě jednotlivých seminářů.). Ze seminářů je písemný výstup, bude uvedeno v Zadání.  

• Žáci 8.tříd si povinně vybírají z nabízených seminářů alespoň 6 preferovaných, povinně se zúčastní alespoň 4. Ze 

seminářů je písemný výstup, bude uvedeno v Zadání v předmětu OSV.  

• Žáci 9.třídy nemají povinnosti si vybrat seminář, mohou si zvolit max.6 seminářů s tím, že předpokládáme účast na 

maximálně 4 seminářích.  

▪ Na tyto programy je NUTNÉ se předem přihlásit přes online formulář. Jejich kapacita je omezena, proto bude rozhodovat 

pořadí přihlášení.  

▪ PŘIHLAŠOVÁNÍ: V online formuláři seřadí žáci semináře podle svých preferencí. Přihláška je zde: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5EtgTWiGQEKWdhR2Bn5dIZvnXSooluRMgZkDrGCDsclUMjNSV0pEN

ENKUEhFTlpVSEkzMlBPUUVVRi4u. Je nutné se přihlašovat ze školního účtu žáka. 

▪ Při výběru seminářů si, prosím, zkontrolujte časy seminářů. Mnohdy se časově překrývají. Dřívější odchod či pozdější příchod 

na seminář není možný a tolerovaný. 

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

potřeba mít na seminář připraveno. V programu nebude přítomen pouze externí prezentující, ale také někdo z vyučujících, 

kdo eviduje prezenci a splnění počtu povinně navštívených seminářů.  

▪ Pokud je žák na program přihlášen a nebudete moci přijít, prosím, informujte vyučujícího, který program realizuje.  

 

o POHYB A SPORT – povinná je jedna aktivita 

▪ 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 

▪ POVINNÁ ČÁST: 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. Žáci jsou povinni odeslat svůj výsledek. 

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

Zadání. 
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o PELMEL-nepovinná část 

▪ Přizvali jsme ke spolupráci i osoby věnující se jiným oblastem. Semináře jsou nepovinné, ale je nutné se na ně předem 

přihlásit. Žáci v online formuláři opět volí preference programů, kapacita je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení 

 

o AUDIOKNIHY – nepovinná část 

▪ Nabízíme online knihovnu. Knihy jsou orientačně roztříděny podle ročníků. Oči mohou odpočívat, a přesto si můžete 

prohlédnout nové světy a poznat nové příběhy a dohnat, co jste neměli ještě energii přečíst. Více doporučení k audioknihám 

hledejte u paní učitelky Mikešové (mikesova.dagmar@zschyne.cz).     

 

Uvedený program je sice z části povinný, ale poskytuje prostor pro realizaci vlastních projektů, odpočinek, četbu knih, výletů, návštěvy 

příbuzných, zvelebení zahrady, sázení stromů, pomoci rodičům či planetě Zemi. Naplánujte si tento týden tak, aby byl nevšední. Přejeme všem 

účastníkům a návštěvníkům příjemnou zábavu.            

Mgr. Jaroslav Novák 

                       principál 



MÉ MÍSTO NA SVĚTĚ 
 
 

TERMÍN PREZENTUJÍCÍ PROGRAM ANOTACE 

6. 4.  
10:00 - 11:00 

Filip Vlček  
Dají se koníčkem vydělat 
peníze? 

Ahoj, jmenuji se Filip, jsem moderátorem Fajn Radia, hudebním producentem, 
zpěvákem a basákem v kapele John Wolfhooker. Ukážu Vám můj pohled na to, že ať už 
Vás baví cokoliv, můžete si tím v dospělosti vydělávat. Je možné, že Vám dospěláci 
budou říkat, že to nejde. Společně ale nakousneme způsob, jak na to! Odkazy: 
produkce: https://www.youtube.com/watch?v=Kxa3ZtxIdxQ 
moje kapela John Wolfhooker: https://www.youtube.com/watch?v=t9mc3NxWmbI 

6. 4.  
10:00 - 11:00 

Anna Chvojková Starosti starostky 
Co vše dělá starostka obce? Co jí dělá největší starosti? Co radosti?  

6. 4.  
10:00 - 11:00 

Jana Klucká Přes překážky ke hvězdám 
Proč je důležité dělat práci, která mě baví? A kde vzít odvahu dělat, co chci? Co obnáší 
práce psychologa v psychiatrické léčebně? Jak se vlastně člověk stane psychologem?  

6. 4.  
11:30 - 12:30 

Adéla Hamouzová 
Jak se žije loňským deváťákům 
na střední škole 

Jaké to je v prváku na střední? Jak to funguje, jací jsou učitelé, spolužáci, známky? Dá se 
to vydržet? Je to džungle, nebo bezpečný prostor? Zeptejte se… 

6. 4.  
12:00- 13:00 

Tereza Čápová 

Mezinárodní škola v Praze a její 
oddělení mimoškolních aktivit. 
Před covidem = realizuj. Při 
covidu = improvizuj! 

Podíváme se, jak se vzdělávají žáci a studenti v mezinárodním prostředí a jakým 
zájmovým aktivitám se mohou věnovat. Jak vypadají naše třídy? Kdo jsou naši učitelé a 
jak probíhá výběrové řízení na práci v ISP? Podělím se s Vámi o zkušenost, jak jeden rok 
uzavírání škol a restrikcí změnil charakter naší práce a jaké jsou dnes nejdůležitější 
dovednosti našich zaměstnanců. 

7. 4.  
9:00 - 10:00 

Jakub Šimůnek 
Jak se dělá film z pohledu 
kameramana 

Filmový kameraman Jakub Šimůnek Vám bude vyprávět o tom, jak se dostal k filmu, jak 
se připravuje na natáčení, jaké technické znalosti musí dobrý kameraman mít a jak si i 
vy můžete natočit malý hezký film.  
Témata:  
-       Představeni, jak jsem se dostal k filmu 
-       Co vás zajímá? 
-       Co a proč natáčet?  
-       Příprava natáčení, výběr techniky 
-       Natáčení a pravidla záběrování 
-       Dokončovací práce, postprodukce 
 

7. 4.  
9:00 - 10:00 

Jiří Mooz Hasič záchranářem 
Náplní lekce bude má cesta z ČVUT, přes vysokou záchranářskou školu, Emergenci s 
cílovou stanicí u Mosteckých hasičů. Dnes jsem hasič - záchranář a souběžně pracuji u 
záchranky... Máte se na co těšit! 



  

 

7. 4. 
10:00 - 11:30 

Ondřej Kalista 

Kdo proboha udělal zase tak 
blbou reklamu - aneb co vše 
stojí za tím, co vídáme kolem 
sebe.  

Šíře platných profesí a oborů v reklamě a marketingu.  
Co je důležité při výběru nového uchazeče (absolventa) do agentury? 
Běžný příklad průchodu zakázky agenturou. Marketingové triky pro ovlivnění 
spotřebitele. Ukázky dobrých a špatných příkladů reklamy. Stinné stránky reklamy. 

7. 4. 
10:00 - 10:45 

Kateřina Brožová 
Jaká je mezinárodní škola v 
zahraničí? 

Jaká je mezinárodní škola? Jsou všechny mezinárodní školy na světě stejné? Jaké jsou 
největší rozdíly oproti české škole? Co nám nejvíc chybí a co se nám nejvíc líbí. Je to 
těžší? Ukážeme vám, jak naše škola vypadá, řekneme, jaké máme předměty, jak vypadá 
nás běžný školní den. A jak vypadá teď náš coronový školní den. 

8. 4.  
11:00 – 12:00 

Dan Svátek  Povolání filmový režisér 

Povídání o tom, co to obnáší být filmovým režisérem, plus zamyšlení nad aktuálním 
natáčením a dokončováním teenagerského filmu Spící město podle spisovatele Martina 
Vopěnky. 

8. 4.  
9:00 - 10:00 

Mgr. Martin Brož Pracuji jako diplomat 

Práce a život českého diplomata s rodinou-dozvíte se, jak se podporují zájmy České 
republiky, českých podniků a českých občanů v cizině, a jak vypadá každodenní život 
lidí, kteří se tuto práci rozhodnou dělat”. 

8. 4.  
10:00 - 11:00 

Olga Kapková Canisterapie 
Přednáška o canisterapii. Nikdo není zbytečný, kdo pomáhá potřebným.  Dozvíte se, co 
to vlastně canisterapie je. Kdo ji může dělat a kdo se na to hodí. 

8. 4.  
10:25-12:00 

Ivana Vodehnalová 
Na zdravotnickém operačním 
středisku 

Navštivme společně ty, jejichž hlasy vás provedou záchrannou zraněných osob. Jak 
vypadá místo, kde pracují? S jakými obtížemi se denně potýkají? Na co byste neměli 
zapomínat, když voláte 155? Přednášku doplněnou fotografiemi, video a audio 
ukázkami povede záchranářka ZZSPK Ivana Vodehnalová. 

9. 4.  
10.25 - 12:00 

Prostý David 

Jak se vyvíjejí, vyrábí, propagují 
a prodávají nová, ale i ojetá 
auta. Návštěva prodejny nových 
aut a co vše se tu děje.  

Automotive sektor a role autorizovaného dealerství. 
1)      Návaznost SUBDODAVATEL - TOVÁRNA – IMPORT – DEALERSTVÍ (+ 
pravděpodobná budoucnost sektoru) 
2)      Propojené obory (půjčovna, leasingová spol., banka, traders) 
3)      Profese v typickém dealerství (oblasti NV, OV, servis) + Organigram spol. HAVEX 
4)      Představení pozic + náplň práce (vedoucí/ředitel, prodejce NV fleet, prodejce OV, 
servisní technik, mechanik/skladník) – formou on-line prohlídky 
5)      Personální politika, nábory zaměstnanců (junior vs. seniors pozice, retail vs. fleet, 
obchod vs. THP, manuální vs. duševní práce), soft skills vs. odborná znalosti 
6)      Dotazy (vč. položených předem) a diskuze 

9. 4. 9.00 - 
10:00 

por. Bc. Tomáš 
Klenka 

Pracuji u Policie ČR Představení Policie ČR, její pozice v IZS, podmínky přijetí, rozdělení na jednotlivé útvary 
doplněné o fotografie a videa. 



PELMEL 
 

Jméno vyučujícího Termín/začátek Programu O čem to bude … 

Martina Pavlová 
6.4.  
9:00 - 10:00 

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

Bára Nývltová 
7. 4.  
10:00 – 11:00 

Všechno je dovoleno, akční malba 
a informel (2.stupeň) 

Doléhá na vás také zavření škol, karanténa, omezení pohybu? Jste frustrovaní, 
rozmrzelí, naštvaní, nervózní? Pojďme všechny negativní, ale i pozitivní emoce 
uvolnit při akční tvorbě. Nemusíte umět kreslit, ani malovat, stačí, když budete 
mít chuť tvořit. 

Nicole Houšková 
7. 4.  
9:00 – 10:00 

Péče o pleť a základy líčení 
ranní vyčištění pleti, večerní odlíčení, péče o pleť (peeling, maska, krémy), 
denní líčení, péče o problematickou pleť 

Jana Klucká 
7.4.  
11:20 – 12:05 

Strach a tréma nás nedoženou 
Naučíme se jednoduchá relaxační cvičení a hry, které nám pomohou lépe se 
soustředit, ovládnout svůj strach, nepříjemné myšlenky, nebo trému před 
testem nebo přijímačkami.  Vše si vyzkoušíme sami na sobě! 

Radka 
Plecháčková 

7.4. 10:00 - 
10:45 

Paměť národa – Přidejte se, nebo 
uvidíte! (5.-6.třída) 

Co se dělo, když se naši pradědové a prababičky nechtěli přidat k ostatním? Ve 
workshopu se to pokusíme společně odkrýt. Zároveň se seznámíš s projektem 
Paměť národa. Díky němu a vyprávění pana Zbyňka Bezděka porozumíš 
slovům, která už jsi možná někdy slyšel/a - ‚kolektivizace‘, ‚JZD‘, ‚kulak‘.“ 

Vojta Nývlt 
8.4.  
10:45 - 11:30 

Na hodinu skautem 
Staň se Skautem na hodinu s Vojtou Nývltem. Vyzkoušíš si nové šifry, zahraješ 
si hry a naučíš se uzlovat základních 6 uzlů. 

Klára Šafaříková 
8.4.  
11:15 - 12:00 

Workshop bachata ladies styling 
(7. - 9. třída) 

Taneční workshop je zaměřený na latinské rytmy sensual bachaty pro dívky. 
Během krátkého choreo se naučíte základní krok bachaty, stylingové pohyby 
(shines) rukami, hlavou, izolaci hrudníkem a další. Během tance bude kladen 
důraz na eleganci a zároveň na energičnost projevu. 

Diana 
Benediktová 

9. 4.  
9:00 – 10:00 

Český znakový jazyk – pravdy a 
mýty  

Na semináři se dozvíte, co je český znakový jazyk (a co je znaková řeč), kdo ho 
používá, zda je mezinárodní, jaký je znak pro prezidenta Obamu a spoustu 

dalšího 😊 

Bára Nývltová 
9. 4.  
10:00 – 11:00 

Všechno je dovoleno, akční malba 
a informel (2.stupeň) 

Doléhá na vás také zavření škol, karanténa, omezení pohybu? Jste frustrovaní, 
rozmrzelí, naštvaní, nervózní? Pojďme všechny negativní, ale i pozitivní emoce 
uvolnit při akční tvorbě. Nemusíte umět kreslit, ani malovat, stačí, když budete 
mít chuť tvořit. 

 

 



AUDIOKNIHY 

určeno 
pro název autor anotace odkaz 

5.třída Mikulášovy 
patálie 

Goscinny & 
Sempé 

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

5.třída 

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 

5.třída 

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 

5.třída 

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 

5.třída 

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LUILt7FX6SA
https://www.youtube.com/watch?v=6aYl-LdqpfU
https://youtu.be/6qoFSgznNxQ
https://youtu.be/_O1M575mmTc
https://youtu.be/_O1M575mmTc
https://dvojka.rozhlas.cz/vojtech-libich-moje-lepsi-ja-7454593
https://dvojka.rozhlas.cz/vojtech-libich-moje-lepsi-ja-7454593


Co se stane, když se dotknete mimozemského slizu? Jak se navrátit k sobě 
samému, když vás pohltí úspěch a obdiv? 

6.-7.třída 

Rychlé šípy-
Záhada 
hlavolamu 

Jaroslav 
Foglar 

V tajemné velkoměstské čtvrti Stínadlech se znovu objevují zprávy o 
podivném hlavolamu, jehož řešení znal pouze dávno mrtvý Jan Tleskač. 
Rychlé šípy pátrají po jeho deníku, proti nim však stojí celá Stínadla. 

Rychlé šípy - Záhada hlavolamu (celé) - 
YouTube  

6.-7.třída 
Robinson 
Crusoe 

Daniel 
Defoe 

Robinson je synem obchodníka v Yorku, který se proti otcově vůli vydává 
splnit si své sny o zámořských plavbách. Hned ta první ale končí ztroskotáním 
a Robinson stráví celých 28 let na pustém ostrově, kde přežití závisí jen na 
jeho nápaditosti, odvaze a činorodosti. Jeho samota končí až po dlouhé 
době, kdy ze zajetí lidojedů, kteří připlují na ostrov, zachrání domorodce, 
jehož pojmenuje Pátek. Pozdější boje s domorodci i piráty pak vedou k tomu, 
že Robinson získá loď, na níž se může vrátit domů. 

Daniel Defoe - Robinson Crusoe - YouTube  

6.-7.třída 
Dva roky 
prázdnin 

Jules Verne 

Na ostrově pak patnáct chlapců stráví dva roky nedobrovolných prázdnin. Žijí 
životem Robinsonů, bojují o život s drsnou přírodou i s lidmi. Vzájemné 
přátelství, obětavost i odvaha, to vše jim pomáhá přežít. 

Dva roky prázdnin - YouTube 

6.-7.třída Bílý tesák 
Jack 
London 

Prosté a dramatické vyprávění o dobrodružných osudech vlka, v jehož žilách 
koluje psí krev, je zasazeno do prostředí nádherné i kruté kanadské divočiny. 
Příběh je podbarven úvahami o nelítostných zákonech života. Autor sleduje i 
formování zvířecího mláděte, způsob, jak se vyrovnává s výchovou a vlivy, 
které na ně působí. Mistrovské vylíčení povahy a charakteru krásného zvířete 
činí tuto knihu nesmrtelnou. 

Bílý tesák Jack London Audiokniha CZ - 
YouTube  

6.-7.třída 

Cesta do 
středu 
Země 

Jules Verne 

Příběh o dobrodružné cestě do středu Země vypráví šestnáctiletý Alex, 
synovec profesora mineralogie Otty Liddenbrocka. Jednoho dne profesor 
Liddenbrock objeví zašifrovaný dokument islandského alchymisty ze 16. 
století Arneho Saknussemma. Poté, co se podaří profesorovi dokument 
psaný runovým písmem rozluštit, zjišťuje překvapivé věci. Saknussemm píše 
o tom, že sestoupil do středu Země jedním ze tří kráterů vyhaslé islandské 
sopky. Profesor na nic nečeká a vydává se na výpravu, nejprve na Island a 
poté kráterem sopky dolů. Jakýpak podivuhodný svět tito dobrodruzi 
naleznou v hlubinách Země? 

Jules Verne-Cesta do středu země - YouTube  

6.-7.třída 
Poklad na 
ostrově 

R.L. 
Stevenson 

Jim Hawkins, baron Trelawney, doktor Livesey se spolu s kapitánem 
Smolletem vypraví na cestu za pokladem, který před lety ukryl kapitán Flint 
na neznámém ostrově. Jim ani jeho přátelé zpočátku netuší, že členové jejich 
posádky jsou z převážné většiny bývalí piráti a jednonohý Silver byl lodním 
mistrem na lodi kapitána Flinta. Cesta za pokladem se tak značně 
zkomplikuje. 

Stevenson, Robert Louis Poklad na ostrově 
DOBRODRUŽNÉ MLUVENÉ SLOVO - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=szWJAmhZo28
https://www.youtube.com/watch?v=szWJAmhZo28
https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uf0nbheI&list=PLwIUOeoooAoGOJj6PKyWbiDozO6xZ6C_Y
https://www.youtube.com/watch?v=sw-bk1C_RXk
https://www.youtube.com/watch?v=6J_3S9uykDE
https://www.youtube.com/watch?v=6J_3S9uykDE
https://www.youtube.com/watch?v=s6y0wRA_HVg
https://www.youtube.com/watch?v=X_7WCspOmeE
https://www.youtube.com/watch?v=X_7WCspOmeE


8.-9. 
třída 

Stařec a 
moře 

E. 
Hemingway 

Stařec Santiago již téměř čtvrt roku nedosáhl na moři žádného většího 
úspěchu. Jeho lovecké výpravy se setkaly s naprostým nezdarem, což 
nakonec vedlo i k odvolání jeho mladého pomocníka. Jednoho dne se však 
Santiago rozhodne rybařit až za hranicí obzoru a teprve na tomto místě 
nahodí návnadu. Dlouho se zdá, že ani tentokrát nepovede jeho pokus k 
žádnému konkrétnímu výsledku, ale nakonec se do udice zakousne ryba 
natolik obrovská, že málem převrátí Santiagovu loďku. Mohutný mečoun, 
který vklouzl do Santiagovy léčky, se však nechce vzdát a svede se Santiagem 
vysilující souboj, který trvá celou noc a pokračuje i další den. Santiagovi se 
konečně podaří zabít rybu harpunou a protože má natolik velké rozměry, že ji 
nemůže naložit do loďky, přiváže ji ke svému plavidlu a vrací se s ní na 
pobřeží. Jeho strasti tím však znovu začínají, protože pach mrtvého mečouna 
přiláká hejno žraloků... 

Stařec a moře Ernest Hemingway Audiokniha 
CZ - YouTube  

8.-9. 
třída 

Farma 
zvířat 

G. Orwell 

Tato literární alegorie vychází z příběhu vzpoury domácích zvířat, která se 
rozhodla změnit nedokonalý, ale přirozený řád věcí na usedlosti, jež jim byla 
domovem. Příběh revoluce, jak jej autor v knize načrtl, končí samozřejmě 
neúspěchem, z hlediska většiny zvířat se nic nezměnilo - přesto (či právě 
proto), se mu mimořádně zdařilo zachytit bujení totalitní mocenské 
mašinérie. Na malém prostoru a ve vynikající zkratce tak Orwell vylíčil dějiny 
Sovětského svazu, od šíření leninské ideologie přes říjnovou revoluci až k 
předválečné politice. 

Farma zvířat - mluvené slovo - YouTube  

8.-9. 
třída 

Spolčení 
hlupců-1/3 

J.K. Toole 

Hrdinou románu je třicetiletý muž s akademickým vzděláním, který odmítá 
pracovat, leží před televizí a s televizním programem proklíná i celý současný 
svět, který podle jeho názoru ztratil smysl v pozdním středověku. Jeho 
partnerkou je věčně přiopilá matka, s níž se hrdina nepřetržitě hádá a řada 
dalších postav, které karikují typické představitele americké konzumní 
společnosti. 

Audiokniha:John Kennedy Toole - Spolčení 
hlupců 1/3 - YouTube  

8.-9. 
třída 

Mrtvá zóna S. King 

Hrdina prožije po autohavárii čtyři roky v kómatu a po probuzení zjistí, že se 
u něho vyvinula schopnost vidět do budoucnosti. Snaží se vrátit do 
normálního života a řeší osobní etický problém, zda využívat své výjimečné 
schopnosti a zabránit zlu, o němž předem ví, že se stane, nebo své 
schopnosti neprojevovat a žít normálním bezproblémovým životem. 
Nakonec nedokáže nečinně přihlížet a zapojí se do veřejně sledovaných 
případů, třebaže sám přitom zahyne. Kniha obsahuje prvky thrilleru, 
detektivky a fantastické literatury, ale nechybí jí ani literární a etické kvality. 

STEPHEN KING. MRTVÁ ZÓNA. AUDIOKNIHA. 
ČÁST 1/2 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BIFCOG4iplc
https://www.youtube.com/watch?v=BIFCOG4iplc
https://www.youtube.com/watch?v=fk9RC_2WvdU
https://www.youtube.com/watch?v=V7Hz38cNQ54
https://www.youtube.com/watch?v=V7Hz38cNQ54
https://www.youtube.com/watch?v=6inXY8G72uA
https://www.youtube.com/watch?v=6inXY8G72uA


8.-9. 
třída 

Čtyři 
dohody 

Don Miguel 
Ruiz 

Člověk se musí oprostit od veškerého dosavadního poznání, neboť život 
představuje pouhý sen. Jedná se o vnímání reality, jež lze kdykoliv změnit. 
Musíme použít vlastní představivost a zformovat nový sen, opírající se o 
existenci lásky. Život bez konfliktu a strachu! Člověk tak změní svůj život dle 
vlastních představ a stane se svobodným... 

Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody (Jaroslav 
Dušek) - YouTube  

8.-9. 
třída 

Pan kaplan 
má stále 
třídu rád 

L. Rosten 

Klasická humoristická kniha o středoevropském vystěhovalci, který se úporně 
prodírá úskalím angličtiny ve večerní přípravce pro dospělé v New Yorku. 
Jedna z nejoblíbenějších humoristických knih tohoto století v kongeniálním 
překladu Antonína Přidala. Humor je postaven především na zápase 
přistěhovalců do USA s angličtinou a na urputné vážnosti, se kterou ke svému 
vzdělávání přistupují. 

Audiokniha:Leo Rosten-Pan Kaplan má stále 
třídu rád - YouTube 

8.-9. 
třída 

Povídky z 
druhé 
kapsy 

K. Čapek 
Filozoficky laděné kriminální povídky, v nichž se autor zamýšlí nad otázkami 
práva a spravedlnosti, dobra a zla, zločinu a trestu. 

Karel Čapek - Povídky z druhé kapsy - 
YouTube 

8.-9. 
třída 

Krysař V. Dyk 

Když nedostal slíbenou odměnu, odvedl za trest jeho obyvatelům děti, aby z 
nich založil kolonii sedmihradských Sasů. Dykův krysař je romantický hrdina s 
tuláckým srdcem, který odvádí celé město do zkázy jako trest za zklamání v 
lásce. Propast na hoře Koppel je otevřena a v ní mizí celé hanzovní město, 
jehož obyvatelé nepochopili hrdinovu snahu o očistu ani velikost jeho lásky. 
Nakonec zmizí v propasti i krysař sám jako zosobnění lidské touhy po lásce i 
jako symbol věčného zklamání. 

Viktor Dyk - Krysař, audiokniha - YouTube 

8.-9. 
třída 

Vyšetřování 
ztráty třídní 
knihy 

"Cimrman" 

Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává 
Vyšetřování ztráty třídní knihy ze dvou částí – série odborných referátů, 
týkajících se života a díla Járy Cimrmana (tentokrát Jára Cimrman jako 
pedagog), a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v 
tomto případě činohry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Vlastní divadelní hra 
pojednává o snaze donutit žáky oktávy gymnázia (publikum) k navrácení 
třídní knihy, k jejímuž pravděpodobnému odcizení došlo před sedmi lety. V 
této snaze se během hry postupně vystřídají všechny čtyři účinkující postavy: 
Učitel, Ředitel školy, Inspektor a Zemský školní rada. 

Vyšetřování ztráty třídní knihy - vzácný 
seminář - YouTube 

8.-9. 
třída 

Petr a Lucie R. Rolland 

Působivý příběh tragické mladé lásky, inspirovaný bombardováním Paříže na 
Velký pátek v roce 1918. V lyrické próze líčí autor dva měsíce idylického a 
čistého vztahu studenta Petra a mladičké výtvarnice, který měl vyvrcholit ve 
velikonočním týdnu a který násilně přervala tragická smrt v troskách 
bombardovaného chrámu Saint-Gervais v Paříži. Na stránkách útlé knížky 
ožívá bohatý vnitřní svět obou hrdinů, jakoby uzavřených před okolním 

maturita-mluvené slovo-Petr a Lucie-Romain 
Rolland-audiokniha - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=PJ1ZNb2-KHI
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1ZNb2-KHI
https://www.youtube.com/watch?v=b4L3GTWikz0
https://www.youtube.com/watch?v=b4L3GTWikz0
https://www.youtube.com/watch?v=e1sIu2YRjZI
https://www.youtube.com/watch?v=e1sIu2YRjZI
https://www.youtube.com/watch?v=1r0Y9dliTXw
https://www.youtube.com/watch?v=bntlCHMhLSo
https://www.youtube.com/watch?v=bntlCHMhLSo
https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA
https://www.youtube.com/watch?v=rI6d6ze1ijA


zuřícím a nepochopitelným světem. Tento svět je však neustále přítomen ne 
jako kulisa, ale jako součást jejich životů a nakonec i jako jejich osud. 

8.-9. 
třída 

Obraz 
Doriana 
Graye 

O.Wilde 

Fantastický příběh, v němž se hříšný život mladého aristokratického světáka 
promítá do jeho portrétu, který stárne a rok od roku jeví stále výraznější 
stopy hrdinova odpudivého života, zatímco on sám zůstává stále mladý a 
krásný. Autor tak předvádí rozpor mezi morálkou a estetickým prožitkem: 
zatímco Dorian Gray zůstává stále dvacetiletý, jeho dokonalá podoba na 
plátně stárne a stává se stále ohyzdnější podle toho, jak postupuje jeho 
mravní úpadek a kolik mladých lidí přivedl do zkázy. 

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde - audio 
kniha - YouTube 

8.-9. 
třída 

Newtonův 
mozek 

J. Arbes 
Newtonův mozek je vybudován na motivu oživlého důstojníka, který padl u 
Hradce Králové a přisvojil si mozek Newtona (r.1877)-romaneto=novela s 
tajemstvím. 

newtonův mozek audiokniha - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ghZmVGyMXKY
https://www.youtube.com/watch?v=ghZmVGyMXKY
https://www.youtube.com/results?search_query=newton%C5%AFv+mozek+audiokniha

