
7. A a komiks 

 

Ve středu 17. 9. jsme se třídou a s paní učitelkou Svobodovou vyrazily do GUD, 

neboli galerie umění pro děti. Hned když jsme vešli, přivítala nás milá paní, která se 

představila jako Tereza. Odložili jsme si věci a sedli si do místnosti, která byla hned u 

vchodu. Řekli jsme si něco krátkého o komiksu a dozvěděli se něco více o tématu 

výstavy. Výstava byla o komiksu ,,Viktorka a vesmírná dobrodružství“ od Kláry a 

Honzy Smolíkových. Poté jsme přešli do další místnosti, kde byly tři plakáty se 

začátky komiksů a pod nimi tablety s pokračováním. Naproti byli tři kameny- 

účinkovaly v jednom z komiksů- do kterých jste se měli strefit míčkem. Další místnost 

byla velice zajímavá. Okna byla polepena barevnými lepenkami a na stropě byla síť s 

třemi velkými nafukovacími míči, kam jste mohli vylézt a vyzkoušet si, jaké to je být 

ve vesmíru. Po zdech byly velké magnetické tabule, na kterých byly různé části 

příšerek. Dostali jsme za úkol vymyslet a postavit si vlastní příšerku. Byly tam také 

další plakáty s komiksy a pod nimi zase tablety s pokračováním. Naproti na zdi byla 

televize, kde se promítal jeden komiks. Pak jsme šli do další místnosti, ve které byla 

tma a svítilo tam UV světlo, takže jsme všichni svítili. Tam byla různá souhvězdí. V 

poslední místnosti byly galaktické stromy, tabule, kam jsme měli nakreslit, co bychom 

mohli vidět ve vesmíru, a velká loď, která byla nakreslená na zdi, a z té zdi trčely 

kolíky, na které jsme mohli dávat trubky a vytvořit tak 3D vesmírnou loď. Pak jsme 

dostali rozchod. Všichni chtěli na tu síť a tam směl pouze jeden člověk, takže se 

udělala fronta. Pak jsme si četli začátky komiksů a domýšleli jsme jim konce. Po 

přečtení každý dostal papír s šesti okýnky a namalovali jsme si svůj komiks. Na závěr 

jsme si udělali vlastní placky, rozloučili se, poděkovali a vyrazili zpět do školy. 
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