
JAK VYZRÁT NA KOMIKSOVOU SOUTĚŽ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací program Varianty již od roku 2011 každoročně pořádá komiksovou soutěž Bohouš a Dáša 

mění svět, která podporuje žáky základních a středních škol v aktivním zájmu o dění kolem nich na 

lokální i globální úrovni. Soutěž se zaměřuje na globálně-rozvojová témata, která žáci zpracovávají do 

krátkých komiksových příběhů. Komiks, jakožto atraktivní umělecké médium, má velký potenciál 

posilovat zájem a motivaci žáků o obsah výuky. Díky vizualizaci, zkratce a vtipu dokáže zprostředkovat 

i náročná a komplexní témata.  

Ze zkušeností našich spolupracujících učitelů víme, že je efektivní s žáky nejprve krátce probrat 

k jakému tématu se soutěž vztahuje a teprve poté začít s tvorbou komiksů nebo využít komiks jako 

výstup a shrnutí probraného tematického bloku. 

Chcete se s žáky přihlásit a zapojit do letošní komiksové soutěže a přemýšlíte, jak jim zadat práci? 

Jak s nimi pracovat? Přinášíme několik tipů, jak začít.  

 

 Zjistěte, jakému tématu se v letošním roce soutěž věnuje a představte toto téma žákům. 

 

 Diskutujte o tématu společně se žáky. Ptejte se a sdílejte, jak tématu rozumí, co si pod ním 

představí. 

 

 K otevření tématu můžete využít komiksovou kresbu, která každý rok téma soutěže doprovází. 

Poproste žáky o sdílení, co v nich kresba evokuje, jaké téma se k ní podle nich zřejmě pojí? 

 

 Nebo na tabuli napište celé znění tématu soutěže a vyzvěte žáky, ať samostatně nebo ve 

skupinách vytvoří myšlenkovou mapu, co je k tématu napadá.  

 

 Pro bližší tematické zaměření a upřesnění poté využijte doprovodné otázky, které jsou vždy 

součástí vyhlášení tématu komiksové soutěže.  

 

 Důležité je s žáky dostatečně prozkoumat téma, aby měli později při tvorbě komiksů přehled a 

inspiraci. Můžete zkusit společně vyhlášené téma přiřadit k některému z Cílů udržitelného 

rozvoje a inspirovat se jím při tvorbě komiksu.  
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 Pracujte s tématem v hodině nezávisle na soutěži a využijte tvorbu komiksu jako výstup, skrze 

který budou mít žáci za úkol téma zpracovat. 

 

 Tvorbu komiksu můžete zadat také jako dobrovolnou domácí práci po společné hodině na dané 

téma.  

 

 Žáci mohou komiksy vytvářet samostatně nebo ve skupinách. 

 

 Práci se žáky můžete začít filmem, nasdílením obrázku nebo zajímavým textem, který se 

nějakým způsobem k tématu vztahuje. V komiksu pak žáci zpracují, jak na téma nahlíží nebo 

jak by se dalo přispět k řešení dané problematiky. 

 

 Do soutěže se můžete zapojit se svými žáky samostatně. Nebojte se však oslovit některého z 

kolegů ke spolupráci. Práci na soutěži si tak budete moci rozdělit a získáte více času na realizaci.  

 

 Soutěž lze zařadit do celé škály předmětů. Doporučujeme například spolupráci učitele základů 

společenských věd, který téma se žáky prozkoumá, s učitelem výtvarné výchovy, v jehož 

hodinách žáci získají řemeslné základy tvorby komiksu a třeba i komiksy vytvoří. Do tandemu 

se bude hodit mimo jiné učitel českého jazyka, který pomůže s vystavěním příběhu a pointy 

komiksu. Zapojením angličtináře si žáci osvojí využití jazyka v praxi. A nabízí se i další předměty: 

zeměpis, pokud se téma bude týkat environmentálních otázek, pak jistě také biologie, chemie, 

informatika, dějepis atd.  

 

 Komiksovou soutěž můžete žákům zprostředkovat také skrze třídní či školní projekty nebo 

tematické dny. 

 

Předtím než se pustíte se žáky do práce si určitě prostudujte Pravidla soutěže na aktuální rok, která 

naleznete na webu www.clovekvtisni.cz/varianty. 

Desatero dobrého komiksu s konkrétními tipy, jak komiks vytvořit, naleznete taktéž na webu 

www.clovekvtisni.cz/varianty. 

Více inspirace a nápadů, jak s komiksem pracovat ve výuce přinášíme v metodické příručce Bohouš a 

Dáša: Jak vyzrát na komiks?!. V této publikaci se dozvíte nejen další informace o tom, jak lze ve výuce 

komiks využít, ale především získáte připravené pracovní listy, které pomohou se řemeslnými základy 

tvorby komiksu (tvar bublin, pořadí panelů, barevnost atd.). Kromě pracovních listů pro žáky najdete 

v publikaci také čtyři konkrétní návrhy na využití komiksu ve výuce se zaměřením na konkrétní globální 

témata jako je migrace, klimatická změna, udržitelná spotřeba apod. 

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit soutez.varianty@clovekvtisni.cz.  
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