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Milí hráči, i  za této mimořádné situace máme 
ručník a nepropadáme panice. Druhý úkol je za-
tím odložen (dáme se do něj, jen co to půjde), 
třetí (komiksová dílna) zrovna tak. A aby vás to 
nemrzelo a  měli jste doma ke školním úkolům 
a televizním seriálům nějakou pořádnou zábavu, 
je tu čtrtý úkol: oblíbený literární hrdina.

„Slib mi, že si vždy budeš pamatovat,
že jsi odvážnější, než věříš, silnější, 
než se zdáš, a chytřejší, než si myslíš.“
Medvídek Pú

Vyberte si jednu z  možností a  napište text (ru-
kou, v  počítači) – nezáleží na délce, záleží na 
kvalitě! Výsledek pak pošlete ofocený nebo v pdf 
Janě na známou adresu... Kdo by nechtěl psát, 
může natočit i krátné video nebo podcast*), fan-
tazii se meze nekladou.

1. Kdyby to šlo, jaké tři otázky bys rád položil 
svému oblíbenému literárnímu hrdinovi? A vy-
světli, proč zrovna tyhle?
2. Kdyby to šlo, jaké tři otázky bys rád položil 
svému oblíbenému literárnímu hrdinovi a jak by 
na ně asi odpověděl?
3. Tvůj oblíbený hrdina zažil řadu situací a mu-
sel se v nich nějak rozhodovat a chovat. Vyber si 
nějakou, kde by ses rozhodně zachoval jinak než 
on, a napiš jak.
4. Chtěl bych žít v době na místě a v čase, kde 
žije můj hrdina?
5. Vymysli příběh, kde tvůj oblíbený hrdina vy-
stoupí ze své knihy a stane se tvým parťákem za 
současné situace (karanténa, vzájemná mezilid-
ská pomoc) – jak by to asi vypadalo? Co byste 
spolu dělali? (Dá se zpracovat i jako komiks!)

Tak co, vyberete si? Těšíme se na čtení! Držte 
se a buďte všichni zdraví – na těle i na duchu!

..........................
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Záchranné lano 
Emil a detektivové, 
Hraničářův učeň, 
Sirotčinec slečny 
Pellegrinové, 
Kocour Mikeš, 
Odysseus, Sherlock 
Holmes, Tobiáš 

Lolness, Pán prstenů, Podivný případ 
se psem, Babička, Mag, Jana Eyrová, 
Pán much, knihy s Herculem Poirotem, 
Kno� íková válka, Na západní frontě klid, 
Zaklínač, Harry Potter, Zátopek, Malý princ, 
knihy s Lisbeth Salanderovou atd. atd.

  šmankote, kdes   
 to vzal? není to 
 snad nový kniho-
    mol???

honem, musíme 
to roznést po 
stínadlech!

Tip --------->
JAK SE DOSTAT KE KNIHÁM, KDYŽ NEJSOU 
DOMA A VŠECHNO JE ZAVŘENÉ? NĚKOLIK TIPŮ 
(KDO MÁ LEPŠÍ, AŤ SE PODĚLÍ S OSTATNÍMI):

1. MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁ K DISPOZICI 
STOVKY E-KNIH ZDARMA: WWW.MLP.CZ/CZ/
KATALOG-ON-LINE/EKNIHY/

2. NĚKTERÉ ANTIKVARIÁTY RUŠÍ 
POŠTOVNÉ U ZAKÁZEK UŽ NAD 500 KČ: 
WWW.ANTIKVARIATY.CZ

3. ČESKÝ ROZHLAS NABÍZÍ STOVKY AUDIOKNIH 
ZDARMA: HTTPS://TEMATA.ROZHLAS.CZ/
CTENARSKYDENIK*) Nevíš, co to je? Googluj! :)

www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
www.antikvariaty.cz
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
https://www.google.cz/search?client=opera&q=co+to+je+podcast&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://cdn.xsd.cz/resize/c6753ec3371e3dd7bf9b4c021806094b_resize=680,383_.jpg?hash=0330e4e4df36b3e73e7610fa4bb30c9d



