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Lucie Seifertová a malí školáci – 29. 3. 2017 

  
 Ve středu 29. 3. jsme se zúčastnili tvůrčí dílny s p. L. Seifertovou, ilustrátorkou a 

autorkou několika historických knih. 

Přijela do naší školy, aby představila své knihy a pomohla dětem vytvořit si své vlastní 

leporelo – téma: Karel IV. 

A nyní pár postřehů od žáků:   

 

 „ Dnes to byl nejlepší zážitek ze školy. Mohl 

jsem si zkusit vyrobit knihu. Pracovali jsme ve 

dvojicích. Byla to zábava a moc se mi to líbilo.“  

Tomáš P. 

 

 „ Bylo to moc hezké. Ze začátku se to zdálo 

být lehké , ale zas tak lehké to nebylo. Každý 

dělal něco jiného, ale při tom jsme dělali to samé. 

Vytvořili jsme jednu krásnou knihu o Karlu IV. Když 

jsme to měli hotové, mohli jsme si prohlédnout 

knihy, které p. L. Seifertová napsala. Nejsilnější kniha se jmenovala Dějiny českého národa. 

Mohli jsme si knížky i koupit. Všichni kdo chtěli, dostali i autogram.“ Anička  

 

 „ Dnes to bylo ve škole fajn. 

Vystřihování bylo docela těžké. Ale zvládli 

jsme to. Pracovali jsme ve dvojicích a Adam 

se mnou občas nesouhlasil. Ale nakonec jsme 

svůj díl knihy zvládli moc dobře. Moc se mi to 

dnes líbilo. Možná, že si od paní Seifertové 

koupím knížku.“  Tomáš S.  

 

 „Dnes to byl nejlepší zážitek ze školy. 

Mohli jsme si udělat vlastní knížku. Pomáhala 

nám s knihou paní Seifertová. Tvořila i druhá třída. Knížky se nám povedly a jsou velice 

krásné. Pracovali jsme ve dvojicích. Pak jsme mohli poprosit o podpis od p. Seifertové.“ 

Adam 

 

 „Mně se nejvíc líbilo, jak jsme dělali ten obrázek do knihy. Bylo to moc zábavné. 

Děkuji, že jsme si to mohli zkusit. Byla to kniha s prostorovými obrázky. A bylo to super.“ 

Jana  

  
                                                                                        Mgr. Romana Ladická – tř. učitelka a žáci  III. třídy
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