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Města a jejich superhrdinové   

Markéta Hossingerová 

Anotace 

Slohová aktivita pro starší žáky s podtitulem „probuď v sobě svoji 
superschopnost“. 

Inspirací pro námět na psaní akčního příběhu se staly známé a oblíbené 
komiksy o superhrdinech. Takového tajemného zachránce by totiž mělo 
 mít každé město a dokonce i každé městečko, protože nekalé živly bují, 
kdekoliv se jim naskytne příležitost.  

Co kdyby vám někdo takovou pozici nabídl? Být superhrdinou...  

Stačí si vybrat, nebo dokonce vymyslet superschopnost a vzhůru  
na obhlídku města. 

Pracovní list 

Aktivita vhodná pro distanční výuku, případně jak dobrovolný úkol  
přes prázdniny nebo na dlouhé zimní večery.  

Vlastnímu slohu předchází cvičení k rozvoji slovní zásoby. 

Pro práci ve třídě je vhodnější spíš skupinová organizace práce. Úvodní 
abecední hra může být pojata jakou soutěž. Místo textu mohou žáci  
ve skupině tvořit komiks.   
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Tvůrčí psaní pro Pilíř II

Většina spisovatelů má velkou slovní zásobu. On totiž příběh, kde 
se stále opakují stejná slova není moc zajímavý, natož zábavný. 
Zajímá tě, jak si svou slovní zásobu zvětšit? Třeba tak, že vyplníš 
tabulku na druhé straně. Nejprve doplň první sloupec a pak zkus 
i ten druhý.
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počáteční 
písmeno 
slova

teď to bude složitější – pokus 
se vymyslet slovo se stejným 
počátečním písmenem, ale 
zároveň, aby bylo možné to, 
co označuje, nalézt ve městě
(např. E – erb – znak města)

vymysli a napiš libovolné 
slovo začínající počáteč-
ním písmenem  
(např. E – ementál – sýr, 
který si dávám k snídani)
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Jestli se ti nepovede vymyslet k některému písmenu 
slovo, vůbec to nevadí. K jiným písmenům zase vymyslíš 
slov jistě více. Je to tak?

Nyní si znovu přečti všechna slova ve sloupci, který 
souvisí s městem. Kdyby sis mohl/a vymyslet své město, 
co z těchto slov by v něm určitě mělo být? Zakroužkuj ta 
slova.

Nakresli mapu svého vymyšleného města a pak ho 
zkus popsat. Můžeš si vybrat, jestli začneš psát o tom 
nejdůležitějším, nebo jestli ho budeš popisovat od jeho 
středu k okrajům. Můžeš zkusit oba způsoby a pak 
zvolit, který je lepší.

A teď to přijde! Možná víš, že některá města mají svého 
superhrdinu. Jednoho z obyvatel, který používá svou 
superschopnost k tomu, aby pomáhal, když je třeba. 
Někdy proti zločincům, jindy proti živelným pohromám, 
například při povodních nebo při požáru.

O známých superhrdinech se kreslí a píšou komiksy 
a natáčí seriály i filmy. Znáš některého? Co kdyby ses 
stal/a takovým superhrdinou nebo superhrdinkou ve 
svém městě ty? V čem jsi dobrý nebo dobrá? Co by byla 
tvoje superschopnost?

Představ si život ve svém vymyšleném městě a sebe 
jako jeho superhrdin(k)u. Popiš, jak by vypadal jeden 
tvůj celý den.


