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FANTASY 
 
Napište legendu  O ječící Mořské panně Která najednou 

zmizela 
Přepište klasickou 
pohádku 

O elegantní  Obr (strašák) Který cestuje na 
létajícím koberci 

Napište tajuplný 
příběh 

O nesnesitelné(m) Čarodějce  Jejíž ochranný štít 
blokuje každou zbraň 

Napište pověst O odvážné(m) Ničema Která má hypnotické 
oči 

Napište příběh v 1. 
osobě 

O křehkém, slabém Skřítek Jejíž rubínová dýka 
byla ukradena 

Napište báji  O zlomyslném Víla Která ukradla 
posvátnou knihu 

Napište o magické 
události 

O ctihodné(m), 
vážené(m) 

Dobyvatel  Která unikla 
z dračího doupěte 

Napište zprávu O okouzlené(m) Stařec  Která vaří kouzelné 
lektvary  

Napište o hledání Arogantní  Prokletá solnička Který má neviditelný 
plášť 

Záznam z deníku Domýšlivý  Šaman  Který hledá 
neviditelné dveře 

Příběh o snovém 
světě 

Ušlechtilý  Poustevník  Jehož okřídlené boty 
uletěly 
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SCI-FI 
 
Napište příběh o sobě 
jako o…  

Legrační  Vynálezce Nikdy neviděl slunce 

Napište příběh o 
sobě, jak jste 
potkali… 

Děsivý Mluvící delfín  Který žije na 
vesmírné stanici 

Napište, proč chcete 
znovu potkat… 

Lehoučkém  Čtenáři myšlenek  Který sbírá vesmírné 
odpadky 

Napište zprávu o … Zábavném  Programátorovi  Který může být na 
dvou místech 
současně 

Napište o tom, co 
zábavného by se 
mohlo stát … 

Populární  Badatel, výzkumník Který kolonizuje 
Měsíc 

Napište, jak jste byli 
na obědě s … 

Rozzlobeném  Inženýrovi  Který najde krystaly, 
které umožní 
rychlejší pohyb 

Napište dopis domů 
o … 

Dobře informovaný Cestovatel  Který vymyslí 
nejchytřejší počítač 
na světě 

Napište o tom, jak 
jste našli nákupní 
seznam … 

Blábolícím  Vesmírný policista Který nouzově přistál 
na ještěrčí planetě 

Napište napínavý 
příběh o … 

Neohrabaný  Vesmírném turistovi  Který unikl z černé 
díry 

Napište o tom, jak se 
objevil … 

Vzdělaný  Génius  Který navštěvuje cizí 
galaxie 

 
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/  
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Napište legendu  
Přepište klasickou 
pohádku 
Napište tajuplný příběh 
Napište pověst 
Napište příběh v 1. 
osobě 
Napište báji  
Napište o magické 
události 
Napište zprávu 
Napište o hledání 
Záznam z deníku 
Příběh o snovém světě 
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O ječící 
O elegantní  
O nesnesitelné(m) 
O odvážné(m) 
O křehkém, slabém 
O zlomyslném 
O ctihodné(m), 
vážené(m) 
O okouzlené(m) 
Arogantní  
Domýšlivý  
Ušlechtilý  
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Mořské panně 
Obr (strašák) 
Čarodějce  
Ničema 
Skřítek 
Víla 
Dobyvatel  
Stařec  
Prokletá solnička 
Šaman  
Poustevník  
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Která najednou zmizela 
Který cestuje na létajícím 
koberci 
Jejíž ochranný štít blokuje 
každou zbraň 
Která má hypnotické oči 
Jejíž rubínová dýka byla 
ukradena 
Která ukradla posvátnou 
knihu 
Která unikla z dračího 
doupěte 
Která vaří kouzelné lektvary  
Který má neviditelný plášť 
Který hledá neviditelné 
dveře 
Jehož okřídlené boty uletěly 
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Napište příběh o sobě 
jako o…  
Napište příběh o sobě, 
jak jste potkali… 
Napište, proč chcete 
znovu potkat… 
Napište zprávu o … 
Napište o tom, co 
zábavného by se 
mohlo stát … 
Napište, jak jste byli 
na obědě s … 
Napište dopis domů o 
… 
Napište o tom, jak jste 
našli nákupní seznam 
… 
Napište napínavý 
příběh o … 
Napište o tom, jak se 
objevil … 
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Legrační  
Děsivý 
Lehoučkém  
Zábavném  
Populární  
Rozzlobeném  
Dobře 
informovaný 
Blábolícím  
Neohrabaný  
Vzdělaný  
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Vynálezce 
Mluvící delfín  
Čtenáři myšlenek  
Programátorovi  
Badatel, výzkumník 
Inženýrovi  
Cestovatel  
Vesmírný policista 
Vesmírném turistovi  
Génius  
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Nikdy neviděl slunce 
Který žije na vesmírné 
stanici 
Který sbírá vesmírné 
odpadky 
Který může být na dvou 
místech současně 
Který kolonizuje Měsíc 
Který najde krystaly, 
které umožní rychlejší 
pohyb 
Který vymyslí 
nejchytřejší počítač na 
světě 
Který nouzově přistál na 
ještěrčí planetě 
Který unikl z černé díry 
Který navštěvuje cizí 
galaxie 
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http://www.teachingideas.co.uk/english/contents_writingfiction.htm 

Plán příběhu 
 
Otevření příběhu – popište postavy a prostředí. Vytvořte náladu příběhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počátek – napište, jaké události se staly a jak vedly k problému postav 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problém – něco se pokazilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení – problém je vyřešen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakončení – přemýšlej o tom, co se stalo. Co jsme se naučili? Jak se postavy 
změnily? 
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http://www.teachingideas.co.uk/english/files/storyplan2.pdf

Plán 

příběhu 

Postavy   Vzhled, charakteristika, věk, chování 

 

 

 

 

Prostředí 

Zápletka  Jak příběh začne? 

Jak příběh skončí? 
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 Žánr: 

Postavy Prostředí 

Zápletka  

Vyvrcholení  

Rozuzlení  
 
 
 
 
 
http://www.teachingideas.co.uk/english/files/storyplan1.pdf 


