ADOLF DUDEK
Dnes k nám do školy přijel ilustrátor Adolf Dudek a místo 3. a 4. vyučovací hodiny nás bavil
malováním a kreslením sprejem a fixem na tabuli.
Dával nám hádanky, co nakreslil. Pak se nám podepisoval, kde jsme chtěli ( na ruku, čelo,
tváře, papír nebo do knížky a památníku).
Na závěr jsme se fotili.
Nikdy jsme se nenudili. Moc se mi to líbilo.
Kateřina Ševčíková, 4. ročník

BESEDA ADOLFA DUDKA
Dnes 15.10. se v naší škole uskutečnila beseda s Adolfem Dudkem.
Tento pán je velice známý ilustrátor, který nakreslil už obrázky do 126 knih. Jeho
ilustrátorská kariéra už trvá 20 let.
Průběh besedy byl velice legrační. Kreslil například sprejem nebo fixami a ukázal nám, že
jestli umíme nakreslit kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník, tak umíme nakreslit všechno na
světě.
Také nám dával hádanky – takové „polochytáky“, ale dalo se u toho moc pobavit.
Moje hodnocení je velice vysoké. Moc mě to bavilo. Jsem rád, že k nám přišel a těším se,
až přijde znovu.
Adam Včelař, 4. ročník

VE ŠKOLE JE HOST
Dnes ve třetí vyučovací hodině k nám do školy přijel Adolf Dudek.
Je to ilustrátor, který vše bere s humorem a rád baví i děti.
Vysvětlil nám, že ke kreslení celého světa musíme umět základní tvary a to jsou: kruh,
trojúhelník, čtverec a obdélník. Potom nám ukázal hry ze svých ilustrovaných knížek. Také
nás naučil kreslit obrázky i z číslic.
Také nastala chvíle, kdy byla reklama. Ten kdo chtěl, tak nám mohl ukázat svou verzi.
Přihlásili se Matyáš Ševčík a Monika Jelínková (podle mě byli odvážní!).
Ke konci jsme kreslili a šla kreslit i paní učitelka Bejčková. Pak se konala autogramiáda
a každému se pan Dudek někam podepsal.
Veliká zásluha patří paní učitelce Švrčinové.
Myslím si, že se každému beseda líbila .I mně!
Adéla Kopáčková, 4. ročník

BESEDA
15.10. proběhla v ZŠ Vysočany beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem.
Ukazoval nám, čím vším se dá kreslit. Pořád nás bavil a byl to opravdový showman.
Ukazoval nám obří pastelky i štětce, kreslil s námi a naučil nás dobrou věc. Když někdo umí
nakreslit obdélník, čtverec, kruh a trojúhelník, umí nakreslit vše na světě.
A na konec byla velká autogramiáda, kde si děti nosily knížky , které ilustroval a každému ji
podepsal. Podepisoval se na čelo nebo na ruku.
I já ještě nosím jeho podpis na čele. Beseda se mi moc líbila a dávám 4 hvězdičky.
Za vše patří poděkování paní učitelce Švrčinové a paní ředitelce.
Jiří Hudec, 5. ročník

ADOLF DUDEK
Dne 15. října v 1O:3O k nám do Základní školy Vysočany přijel ilustrátor Adolf Dudek.
Celou tuhle besedu pro nás vymyslela a uspořádala paní učitelka Soňa Švrčinová.
Všichni jsme se sešli v naší tělocvičně.
Na besedě nás pan Adolf Dudek naučil kreslit různými způsoby a dokonce nám i dosvědčil,
že všichni , kdo umějí nakreslit čtyři geometrické tvary jako jsou čtverec, kruh, obdélník a
trojúhelník, tak umí nakreslit úplně celý svět.
Všichni jsme si besedu krásně užili a všichni jsme se hodně nasmáli. S ilustrátorem Adolfem
Dudkem byla opravdu velká sranda.
Na konci besedy jsme měli dokonce možnost nechat si od pana Dudka udělat i podpis.
Mohl se nám podepsat na ruku, obličej, na papír nebo do památníku.
Celá beseda mě strašně bavila. Klidně bych si tu besedu zopakovala. Dokonce jsem si na
památku odnesla nakresleného dudka na obličeji a podepsal se mi i na papír.
Bylo to prostě úžasné a na tenhle den opravdu nikdy nezapomenu.
Tereza Kalová, 5. ročník

