
Beseda s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou v Krajské knihovně v Pardubicích 
 

Naše třída 2. A se ve čtvrtek 7. 10. 2021 těšila do knihovny. Čekala nás tam beseda s paní 

spisovatelkou Lucií Seifertovou. Od školy jsme pěšky vyrazili směrem na Pernštýnské 

náměstí. Bylo krásné slunečné podzimní počasí a cesta nám podél řeky Chrudimky rychle 

utíkala.  

Na Pernštýnském náměstí jsme si chvíli povídali a ukazovali významné budovy našeho města 

jako je radnice, Zelená brána nebo budova naší krajské knihovny.  

V knihovně nás přivítala paní knihovnice a uvedla nás do sálu, kde jsme se pohodlně usadili a 

s napětím jsme sledovali paní spisovatelku s doprovodem, kterým byl její nakladatel a 

zároveň manžel Petr Pancha Prchal.  

A už to začalo! Paní spisovatelka nám vyprávěla, jak se nejdříve stala ilustrátorkou a pak 

teprve spisovatelkou. Rozprostřela před nás část své nejslavnější knihy Dějiny udatného 

národa českého. Je to devět metrů dlouhé prostorové leporelo, které vás zábavnou formou 

seznámí s naší historií. Je určeno nejen pro děti, ale i pro dospělé. A že vám to něco říká? 

Určitě, protože s Českou televizí vznikl stojedenáctidílný stejnojmenný animovaný seriál, 

který získal cenu Trilobit za nejlepší animovaný projekt.  

Nám se taky moc líbil! Musí to být pořádná dřina vymyslet takové krásné zajímavé 

prostorové dílo! Paní spisovatelka Lucie Seifertová se rozhodla naučit nás první malé krůčky 

k výrobě prostorové skládanky o J. A. Komenském. Nejdříve nás s touto významnou 

osobností seznámila pomocí ukázky ze své knihy, která se jmenuje Pohádka O Janu Amosu 

Komenském. Kousek nám přečetla a promítala nám obrázky z knihy. A pak nám ukázala, jak 

si udělat svou vlastní skládanku. A tak jsme skládali, stříhali, kreslili a lepili. A každému 

z nás se skládanka povedla. A každá skládanka byla úžasným originálem. Však jsme také 

všichni dostali od paní spisovatelky 1 s hvězdičkou s jejím vlastnoručním podpisem.  

A nakonec jsme se na památku s paní spisovatelkou vyfotili. Poděkovali jsme jí i panu 

nakladateli za krásnou besedu a odnášeli jsme si skládanku a úžasný zážitek z příjemného 

prostředí krajské knihovny. 

 Děkujeme také organizátorkám z knihovny za krásnou vzdělávací akci. Moc se nám líbila a 

moc rádi se zase do knihovny vrátíme.  

Na zpáteční cestě jsme pozorovali změny v přírodě na podzim a ani jsme se nenadáli a byli 

jsme před jídelnou. Po příjemné procházce nás čekal vydatný oběd a odpočinek ve školní 

družině.  

Děkujeme za pomoc při organizaci a uskutečnění akce paní asistentce Pavle Ďurišíkové.  

Mgr. Lenka Holíková 

 



 

 

 



 


