
MŮJ KULTURNÍ DENÍK  

Co je to kulturní deník? 

Slouží mi k zaznamenání knih, které jsem četl/a a zážitků, které jsem prožil/a. Učím se knihy hodnotit, 
rozvíjím svůj styl vyjadřování a můžu si vyměňovat rady se spolužáky. Zároveň si zaznamenávám své 
zážitky z oblasti kulturního života. 

Deník prezentuji vždy ve čtvrtletí a v pololetí před třídou. Na každou prezentaci mám připravenou a v 
deníku zaznamenanou minimálně jednu přečtenou knihu a pokud se to povede, jeden zážitek. 

 

Jak zaznamenat knihu do deníku? Nejprve si vytvořím „medailonek knihy“. Můžu jej udělat i do 
rámečku. Následuji tuto osnovu: 

• Autor (jméno, příjmení, mohu uvést i národnost) 

• Název knihy 

• Nakladatelství a rok vydání 

• Počet stran 

• Ilustrátor (jméno, příjmení) 

• Druh a žánr – (příběh s dětským hrdinou, fantasy, sci-fi, detektivka, horor, dívčí román, se 
zvířecím hrdinou apod.) 

• Následně odpovím na otázky: 
o Kdy a kde se odehrává děj knihy? 
o Stručný děj knihy (shrnout do pěti vět) 
o Hlavní postavy knihy a jejich vlastnosti. 
o Můj názor na knihu: Co se mi na knize líbilo a co ne? Zasmál/a jsem se u něčeho? 

Dozvěděl/a jsem se něco nového? Líbilo se mi chování postav? Jsem nějak podobný/á 
hlavnímu hrdinovi/hrdince nebo mi někoho připomíná? 

o Můj názor na ilustrace: Proč se mi líbí a proč ne. Co bych případně změnil/a. 
o Můj názor na styl psaní autora: Jakým jazykem píše autor, rozuměl/a jsem všemu? 

Používá cizí slova a těžké věty? 
o Napíšu si jednu větu, která se mi nejvíce líbila. Například nějaký vtip, zajímavou 

informaci, slovní spojení…). Uvedu stránku, ze které jsem větu použil/a. 
o Vytvořím si vlastní ilustraci ke knize. (nepovinné) 
o Připíšu hvězdičkové hodnocení. (1 sž 5 hvězdiček) 

Jak zaznamenat zážitek do deníku? 

Mezi zážitky se počítá například návštěva divadla (muzikál, balet, opera, činohra…), kina, muzea 
(přírodovědná výstava, výstava obrazů, zvířat, vojenská výstava aj.), také mohu zhodnotit prohlídku 
hradu, zámku, kostela či jiné zajímavé památky. Mohu si také zaznamenat kulturní zážitek, který prožiji 
se třídou (Vánoční akademie, beseda v knihovně). Mohu popovídat i o sportovním zážitku (můj 
sportovní výkon, navštívený zápas – pozor ale, abys nesklouznul/a k pouze "hokejovým utkáním ve Zlíně"). 

• Kde jsem byl/a a kdy? (př. Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo, Golden Apple Cinema, 
Muzeum JV Moravy ve Zlíně aj.) + datum návštěvy. 

• S kým jsem zážitek prožil/a? 

• Název divadelního představení/filmu a jméno jeho režiséra 

• Co mi zážitek přinesl? Co se mi líbilo a nelíbilo? Doporučil/a bych jej kamarádům? 

• Připíšu hvězdičkové hodnocení.  

• Mohu přidat (nalepit) divadelní program, nebo letáčky, vstupenky, pohlednice aj. 

• Udělám vlastní ilustraci nebo nalepím například fotografii. 


