
Lekce Informačního vzdělávání  

Detektivní hra s Pánem prstenů 

Vazba na RVP: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (žáci 6. – 9. ročníku) 

Anotace lekce: 

Lekce je tematicky zaměřená na fantasy literaturu, zejména na Tolkienův svět Pána prstenů. 

Žáci pracují s množstvím informací, které využívají při plnění úkolů „bojové detektivní hry“. 

Seznamují se s postavami a místy této slavné ságy, pracují s textem, využívají dostupné 

informační kanály pro plnění zadaných úkolů.  

Cílová skupina: 

 Žáci ZŠ – 6. – 9. třída (úkoly se dají přizpůsobit věku, znalostem a schopnostem 

účastníků) 

Časová dotace: 

 2 vyučovací hodiny = 90 minut 

Cíle lekce: 

 seznámit účastníky s kvalitní, populární a současnou fantasy tvorbou 

 doporučit zajímavé knižní tituly ze žánru fantasy 

 učit orientaci v knize a jejích částech 

 samostatné vyhledávání informací z dostupných zdrojů (knihy a internet) 

 rozvoj logického uvažování, kombinatoriky 

 porovnávat informace a poznatky z různých informačních zdrojů 

 
Žák v průběhu lekce rozvíjí: 

 

 čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, 
porovnávání podobných textů a určování nesmyslů,  

  schopnost práce s informačními zdroji: vyhledávání v různých informačních zdrojích, 
vyhodnocení získaných informací, praktické využití informací 

 logické uvažování: řešení hádanek, šifer, luštěnek 
 sociální kompetence: spolupráce ve skupině, dělba práce, týmové role 

 
Využité metody: 

 
 práce ve skupině 

 pracovní listy 



 

METODICKÁ OPORA PRO REALIZÁTORY LEKCE 

 
1. Úvod 

Seznámení účastníků s postavami a světem knižní i filmové trilogie Pána prstenů 

(porovnání filmových postav s ilustracemi z vybraných knih, úlohy jednotlivých postav 

v ději apod.) 

2. Seznámení s pravidly hry a s herním mechanismem 

a) Vysvětlení pravidel detektivní hry 

Detektivní hra je inspirovaná společenskou hrou Cluedo. Hráč má za úkol zjistit kdo se 

s kým, kdy a kde sešel. Každá skupina získá dva seznamy knih z daného oddělení 

v knihovně. Jeden seznam je tematický (př. „Najdi knihu s tématem DRACI.“), druhý 

seznam obsahuje konkrétní knihy, které má skupina nalézt. Za každou nalezenou 

knihu podle tematického seznamu skupina získa jedno herní platidlo (stopu), za 

každou konkrétní knihu získá skupina stopy dvě. Nalezené knihy dokladují vedoucímu 

hry, který za nález vyplatí zástupce skupiny jednou, či dvěma stopami. 

Každá skupina získá tyto materiály: 

- list s tematickým seznamem a seznamem konkrétních knih 

- list s seznamem jmen, míst a časů (podle kterého budou tvořit vlastní dedukci – Kdo 

s kým, kdy a kde) 

- záznamový arch na dedukce 

- listy s šiframi a luštěnkami a ukázkami z knih (k získání indicie na rychlejší tvorbu 

dedukce) 

Žáci na základě daných pracovních listů (či naslepo) začínají tvořit vlastní dedukce a 

přicházejí s nimi za vedoucím, který za jednu stopu označí vždy jednu část dedukce, 

která je špatně. 

Př. Skupina ve svém záznamovém archu bude mít tuto dedukci: „Galadriel se sešla 

s Gandalfem na první hlídce u Stromovousova kopce“ 

Vedoucí má před sebou řešení a ví, že Galadriel, první hlídka a Stromovousův kopec 

jsou vybrány špatně. Za jednu stopu zaplacenou zástupcem skupiny vedoucí označí 

jednu část, kterou uvedla skupina nesprávně, např. jméno Galadriel. 

Stejná praxe se opakuje do té doby, dokud skupina nedojde ke správnému řešení. 

Celou trilogii Pána prstenů má vedoucí hry u sebe (tato hra je na organizaci náročná a 

v této tzv. „celé verzi“ je vhodnější, aby byl přítomen více než jeden vedoucí.) 

 

b) ukázka vyhledávání knih v katalogu 

Seznámení účastníků s uživatelským rozhraní digitální katalogu knihovny a seznámení 

s prostorem, v kterém se hra bude odehrávat. Ukázat všechna možná místa, v kterých 

se hráči budou pohybovat a v jakých regálech knihy budou hledat. Vedoucí hry 

zároveň prezentuje jednotlivé literární žánry, které jsou v oddělení k dispozici skrze 

populární a slavná díla (např. zastaví se v sekci Dívčí romány a jako modelovou knihu 



krátce představí a ukáže knihu Elita od Kiery Cassové, či jinou vhodnou pro danou 

věkovou skupinu). 

c) ukázka klíčů k šifrám a ukázka jedné z hádanek 

(šifry do lekce vstupují pouze v obtížnějších variantách pro žáky závěrečných ročníků 

ZŠ) 

Podle rozdělení skupin (každá skupina má vlastní řešení hry, případně několikero 

řešení) se rozdají také listy s nápovědami a úryvky z knihy, které si musí přečíst pro 

to, aby skupina mohla zvolit přesnější dedukci. 

Ukázka hádanky: 

Skupina má stejné řešení jaké v příkladu výše, tedy „Galadriel se sešla s Gandalfem na 

první hlídce u Stromovousova kopce“ 

První hádanka: 

„Šedý šat a klobouk obnošený, žádný vandrák to ale není. S půlčíky tabák kouřívá a 

nikdy nechodí pozdě.“ 

- na základě úryvku z knihy a bedlivému čtení mohou hráči poznat, že se zde jedná o 

postavu čaroděje Gandalfa (hádanky jsou vždy vztažené k obsahu knižních ukázek). 

Šifry jsou vždy komplikovanější návod na určení konkrétní části dedukce a vždy 

odkazují na tu část knihy z trilogie, kde se daná postava či místo objevuje. 

Řešení šifry je vždy ve formátu: 

Úkol – název knihy – číslo stránky – spodní/horní polovina 

př. Řešení 

Trakařem na konec a zpět – Dvě věže – str. 219 – h. polovina 

Vedoucí na základě provedeného úkolu skupině vypůjčí knihu z trilogie, o kterou si 

sami řeknou a skupina sama v knize hledá odkaz na postavu či místo. 

Šifry se mohou využívat následující (nutné vhodně zvolit podle věku a schopností 

účastníků): 

A = ? 

Do první řádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá. Pod 

písmeno A se napíše to písmeno o které je to posunuto ( např. A=M znamená, že a v 

šifře se rovná M ve skutečnosti). Při šifrování se hledá ve spodní řádce a do šifry se 

píše to z horní řádky a při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je 

písmeno ze zprávy. 

Posun abecedy pomocným slovem 

Na první řádek si napíšeme abecedu. Do spodního řádku pak napíšeme nejprve klíč a 

po něm po řadě písmena, která se v klíči nevyskytují. Tím získáme převodní tabulku. 

Musí se použít slovo, ve kterém se neopakují písmena, nejlépe co nejdelší aby 

písmena byla víc zpřeházená. 

  

První zepředu druhé zezadu 



Písmena se čtou střídavě z obou konců zprávy. První písmeno je první druhé je 

poslední třetí je druhé a čtvrté předposlední a tak až doprostřed. 

3. Závěr  

a) evaluace aktivity 

b) seznámení s dalšími oblíbenými a hodnotnými fantasy knihami a fantasy sériemi 

c) diskuse nad oblíbenými fantasy knihami a jejich filmovým zpracováním 

 

 

 

 


