
 

Autorské čtení - Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! 

V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, registrační 

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862, proběhlo dne 12.4.2021 online autorské čtení, 

kterého se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale i žáci ze spolupracující 4. ZŠ Kolín.  

A proč jsme k tomuto způsobu přistoupili? Už rok žijeme a učíme se ve virtuálnu. Chybí nám 

společnost, potkávání se, sdílení, živé povídání, kultura. Všechno to dnes nahradil internet. Ale jak se 

v něm správně vyznat? Jakým zprávám věřit, co číst, co nečíst, protože je to fake? Fake news, ba 

dokonce hoax?! 

Na tyto otázky si leckdy neumí odpovědět mnohý dospělý, natož pak mladí lidé, děti, které nemají tolik 

životních zkušeností a jsou proto snadnými cíli pro všechny „fejky“ kolem nás. 

A protože už dlouho se snažíme na naší škole zvyšovat čtenářskou gramotnost studentů a různými 

metodami chceme změnit nechuť dnešních dětí cokoliv si přečíst, padl nám do oka projekt pod názvem 

Listování. 

Je to projekt zaměřený na autorské čtení, kdy profesionální herci přibližují knihy dětem formou 

atraktivního scénického čtení. Když dnes nemůžeme my za divadlem a kulturou, přijdou herci za námi! 

I když zase jen virtuálně. 

A to se právě odehrálo 12. 4. 2021 na naší škole, kdy jsme měli možnost živě zalistovat se známým 

hercem Lukášem Hejlíkem, autorem projektu Listování, v knize pod názvem „Nejlepší kniha o fake 

news, dezinformacích a manipulacích!!!“  

Brněnští herci, Alan Novotný a Jiří Ressler spolu s Lukášem Hejlíkem, vysvětlili velmi zábavnou formou 

jevištní talk-show ono závažné téma knihy - co jsou to vlastně ta fake news, jak se šíří, jak fungují a proč 

se mnohým dezinformacím v mediálním světě tak daří. Ale co je hlavní, jestli se vůbec můžeme proti 

nim bránit a hlavně jak? 

Pořad byl přínosným rozptýlením v naší nekonečné online výuce a našli se i tací, kteří se hned ptali, kde 

si knihu mohou zakoupit. Určitě jsme se neviděli s herci z Listování naposledy, protože podle ohlasů se 

pořad většině velmi líbil a věříme, že i přispěl k získání dovednosti nás všech, jak veškerým těm 

dezinformacím a manipulacím v médiích a na sociálních sítích úspěšně nepodléhat. 

 



 

 

 

 

 

  

 


