
 

MAS Mohelnicko, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Mohelnice 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126  

pořádají aktivitu s názvem:  

 

Komiksománie 

Vážené a milé děti, rodiče, veřejnosti, 

připravili jsme pro vás další čtenářskou výzvu, tentokrát spojenou s tvorbou komiksu. Vašim úkolem 

bude přečíst jakoukoli knihu, kterou máte doma nebo si ji poslechnete v audio verzi nebo přečtete 

v rámci internetové nabídky a po jejím přečtení vytvořit krátký komiks, který by ostatním čtenářům 

přiblížil obsah vámi přečtené knihy. Cílem této aktivity je vzájemně se motivovat a inspirovat ke čtení 

dalších zajímavých knih a také společné sdílení a tvoření. 

 

Termín: 1.4.2020 – 1.6.2020 

Informace k výběru knihy:  

Kniha může být jakákoli, kterou:  

a) máte doma 

b) si můžete poslechnout v audio verzi (např. zde: http://www.audioknihy-online.cz/  

nebo https://www.webrangers.cz/audioknihy-ke-stazeni-zdarma/) 

c) si stáhnete z internetu (např. zde: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  

nebo https://www.kosmas.cz/vyklad/43/e-knihy-zdarma/) 

d) případně seženete jinde. 

Kniha může být dětská, dospělácká, v češtině nebo cizím jazyce atd. 

 

Informace k tvorbě komiksu: 

Komiks by měl vystihovat obsah knihy nebo může popisovat část děje v knize. Měl by mít min. 2 
komiksová okna.  

Komiks může každý tvořit sám nebo ho můžete tvořit doma společně (děti, rodiče a děti atd.). Při 
zasílání komiksu, vždy uveďte všechny osoby, které se na jeho tvorbě podílely. 

Při tvorbě komiksu můžete využít jakoukoli techniku, tedy kreslit, fotografovat nebo tvořit pomocí 
různých on-line creatorů (např. zde: http://stripgenerator.com/strip/create/ nebo 
https://www.pixton.com/). Můžete také využít prostor, figurky, maňásky apod. Fantazii se meze 
nekladou. 
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR 

 

MAS Mohelnicko, z.s., U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 226 70 157 
www.masmohelnicko.cz 
 

 

Organizace Komiksománie: 

Fotografie, skeny (formát jpg., png.) nebo přímo elektronické verze svých komiksů můžete posílat na 

e-mail: map@masmohelnicko.cz do 1.6.2020. Všechny zaslané výtvory, resp. jejich fotografie či 

skeny, budou zveřejněny na Facebooku s uvedením křestního jména a věku autora. 

 

Komiksy budeme pravidelně zveřejňovat včetně uvedení autorů na facebookové stránce události 

Komiksománie.  

Odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/1052776475108704/ 

 

Všechny přispěvatele odměníme drobnou pozorností. Nejpovedenější komiksy budou se souhlasem 

autorů otištěny v místních periodikách. Odborná porota skládající se ze členů pracovní skupiny pro 

rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti projektu MAP Mohelnicko II vybere 3 nejpovedenější práce, jejichž 

autoři obdrží hodnotné komiksové knihy. 

 

Kontaktní osoba pro dotazy k tvorbě komiksu: Adéla Hulmanová, e-mail: hulmanovaa@mohelnice.cz 

Těšíme se na vaše komiksy    

Za tým MAP Mohelnicko II Jana Rozsypalová. 
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