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TVOŘILI JSME  S LUCIÍ SEIFERTOVOU – 29. 3. 2017 
 

Středeční dopoledne bylo ve znamení tvoření. Do naší školy zavítala paní Lucie 

Seifertová, česká spisovatelka a ilustrátorka.  

Nejdříve se žáci seznámili s tím, co vše obnáší práce autora a ilustrátora knih, jak 

vůbec samotná kniha či ilustrace vzniká. Ve druhé části dílny paní Seifertová vyprávěla o 

Karlu IV., což bylo později využito ve výrobě vlastní knihy. Ve dvojicích děti vyráběly 

jednotlivé části knihy o našem panovníkovi, které se pak daly dohromady, a každá třída si  

vytvořila vlastní knihu. Dílna měla velký úspěch a poznatky z ní budou určitě využity ve 

výuce na naší škole! 

Petra Souchová 
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 Moc se mi to líbilo, protože miluji historii. Chtěl bych, aby p. Lucie Seifertová přijela 

ještě jednou. Petr V. 

 

 Dělali jsme leporelo. Moc se mi to 

líbilo. Já jsem dělala titulní stránku, bylo to 

fajn. Vyrobili jsme knížku o Karlu IV. Chtěla 

bych, aby přijeli znovu. Byla to legrace.  Julča 

 

 Mohli jsme si zkusit, jak se taková 

knížka dělá. Pracovali jsme ve dvojicích. Moc 

se mi to líbilo. Dokonce jsem dostala i podpis 

a mám ho doma v rámečku.  Lucka 

 

 Moc se mi líbily obrázky od p. 

Seifertové. Mohli jsme si prohlédnout i její knihy. Celá akce byla moc fajn.  Vlaďka 

 

 Bylo to skvělé. Moc mě bavilo vyrábět 

stránku do leporela. P. Seifertová nám ukázala 

svoje náčrtky a nakonec nám dávala i podpisy. 

Rozložila svoje nejdelší leporelo – Dějiny českého 

národa.      Anička  

 

 Moc se mi to líbilo. Byla to zábava. 

Obdivuji p. Seifertovou, že si s tím dá tolik práce. 

Je moc šikovná. Doufám, že zase někdy přijede. 

Budu se těšit. Děkuji p. uč. Levíčkové, že tuto akci 

zajistila. Děkuji moc.      Kája 


