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RECEPT NA KOUZELNÝ LEKTVAR

Každý se něčeho bojí

ČASOVÁ NÁROČNOST:
15 min
MÍSTO:
Třída
POMŮCKY PRO KAŽDÉHO: vytištěný list Recept na kouzelný lektvar,
plastový kelímek/sklenička.
ÚVOD
DO
ÚKOLU
POMŮCKY DO SKUPINY:
kotlík/hrnec s vodou, plátky sušeného jablka,
máta, cukr, med, celá skořice

Liška má hlad a chce sníst myšáka Juliana! Jenže myšák Julian je rychlý. Zmizí včas
ve své noře. A když za ním skočí lišák – uvízne! Myšák Julian se lišky bojí, ale teď
svůj strach může překonat. Z myšáka a lišky se stanou přátelé.
REALIZACE ÚKOLU
Myšák Julian teď chce, aby se nikdo v celé Knihozemi nebál.
Protože každý se něčeho bojí. Pomůžete si navzájem?
1) Přečtěte dětem dodaný úryvek z knihy Harry Potter: Cesta dějinami
čar a kouzel.

NÁROČNOST:
let na kouzelný lektvar.
2) Přečtěte 				4—8
dětem úvod do úkolu Recept
3) Rozdejte
listy s receptem na kouzelný lektvar mezi všechny cestovatele.
MÍSTO:
					Knihovna
4) Dejte cestovatelům pár minut na rozluštění receptu.
POMŮCKY
PRO KAŽDÉHO:
Prostor pro utvoření dvojic

5) Společně čtěte rozluštěný recept – děti se hlásí, vy je vyvoláváte.
6) Během čtení receptu připravujte lektvar.
Prášek z rohu jednorožce = cukr
Tekuté zlato = med
Dřívko ze stromu
= skořice
REALIZACE
ÚKOLU:
7) Hotový lektvar (čaj) rozlijte do sklenic a nabídněte každému cestovateli.

1. Ukažte dětem knihu a řekněte jim příběh o myšákovi Juliánovi (úvod do
úkolu)
2. Děti se roztřídí do dvojic
ÚVOD DO ÚKOLU
RECEPT
NA KOUZELNÝ
3. Každý
v dvojici LEKTVAR
řekne tomu druhému, čeho se bojí. Druhý mu pomůže
a vysvětlí, proč se toho nemusí bát (uveďte příklad)

V knihovně v Bradavicích byla nedávno objevena tajemná kniha plná receptů na kouzelné lektvary.
Když ji4.
alePoté
mladíse
kouzelníci
otevřeli,
že i kniha
samařekne,
je začarovaná.
Vše
co jekamarád
v ní napsáno,
děti posadí
dozjistili,
kroužku
a každý
čeho se
jeho
je třeba nejdříve rozluštit. Dokážete to? Pokud ano, budete prvními mudly na světě, kteří ochutnají
bojí a jak mu poradil, aby se přestal bát. Ostatní mohou pomoci.
kouzelný lektvar.

ÚKÁZKA Z KNIHY

POMOZTE NAJÍT TAJEMNÉHO VLKOVOUSE

Když nemůžeš, přidej!

ČASOVÁ NÁROČNOST:
20 min
MÍSTO:
Třída
POMŮCKY PRO KAŽDÉHO: čistý list papíru, kreslící potřeby.

ÚVOD DO ÚKOLU
Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed džungle. Představte
REALIZACE ÚKOLU
si to. Skamarádí se sice s místními domorodci, ale taky chce domů. Kdo z Vás jí
pomůže
vybloudit
se nejrychleji
zpátky?
1) Přečtěte
dětem
dodaný úryvek
z knihy Proktorova senzační sbírka zvířat.
2) Přečtěte dětem úvod do úkolu Pomozte najít tajemného vlkovouse.

NÁROČNOST:
let
3) Rozdejte 				4—8
dětem papíry a kreslící potřeby.
4) Dejte
dětem 10 minut na nakreslení vlkovouse.
MÍSTO:
					Knihovna
5) Vysbírejte výkresy a vystavte je po třídě.
POMŮCKY
PRO KAŽDÉHO:
Pracovní list, psací pomůcky
6) Na konci putování po Knihozemi si každý cestovatel může vzít
svůj obrázek vlkovouse.

ÚVOD DO ÚKOLU
REALIZACE
ÚKOLU: VLKOVOUSE
POMOZTE
NAJÍT TAJEMNÉHO

1. zePřečtěte
společně
ukázku
z knihy.
Každý
přečteJejednu
větu
nahlas.
Jedním
zvířat, kterými
se Proktor
zabývá,
je i tajemný
vlkovous.
to zvíře
divoké
a nebezpečné
tak, že každému kdo ho spatří, naskočí husí kůže. Asi i proto vlkovouse ještě nikdy nikdo nevyfotil.
Rozdejte
dětem
pracovní
listy
a psací
pomůcky.
Kdo ho2.viděl,
vzal totiž
raději hned
nohy na
ramena.
Koluje
však mnoho pověr o tom, jak vlkovous
vypadá. Pomozte Proktorovi v jeho pátrání a nakreslete vlkovouse, aby ho podle vaší kresby mohl
konečně
3. najít.
Nechte je vyřešit bludiště.
A jak že tedy vlkovous vypadá? Je to zvíře podobné vlkovi, ale je přinejmenším 2x tak veliké. Na kaž4. má
Kdo
budedrápy
hotový,
se.Chlupy má dlouhé a na hřbetu zježené. Chundelatý ocas
dé tlapě
dlouhé
ostrépřihlásí
jako břitvy.
tahá po zemi, asi aby za sebou zametal stopy. A ta jeho tlama. Ta je tak veliká, člověk by řekl, že ji
má od ucha k uchu. A nad tou velkou tlamou má zatočené vousy, podle kterých mu lidé začali říkat
vlkovous. Někteří tvrdí, že má pronikavé žluté oči. Jiní zase přísahali, že má zorničky jako had.

ÚKÁZKA Z KNIHY

VILMA BĚŽÍ O ŽIVOT
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Z kruhu tančících mužů se najednou odpojili další dva.
Jeden měl masku, která představovala tygra, druhý zase
masku buvola. Muž, který předtím tančil sám, odložil
hořící pochodně a vzal do ruky oštěp. Jako první se
k němu připojil muž v masce tygra a začal kolem něho
divoce poskakovat a útočit na něho. Jejich tanec opravdu
připomínal hon na divokou šelmu. Muž s oštěpem vyvíjel
při svém vystoupení neuvěřitelnou rychlost a obratnost.
Kličkovali kolem sebe, vrhali se jeden na druhého,
uskakovali, obratně se vyhýbali a vyskakovali do výšky.
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Myslím, že pomocí toho tance
předváděli skutečný boj mezi
zvířetem a lovcem a určitě nebylo
dopředu jisté, kdo ho vyhraje.
Mezitím vstaly i ženy a za neustálého
zpěvu vytleskávaly a vydupávaly rytmus, který
stále určovali bubeníci. Boj se stupňoval a spolu s ním
i napětí všech zúčastněných. Uvědomila jsem si, že křičím
s nimi a srdce mi přitom divoce buší. Podívala jsem se
na Kauuvu, ale ten mě vůbec nevnímal. Fascinovaně zíral
před sebe a pohupoval se v divokém rytmu, který udávali
bubeníci, a do rytmu opakoval stále jedno slovo.
Z muže s oštěpem vyzařovala obrovská síla a energie,
kterou cítili všichni přítomní, a především muž v tygří
masce, jemuž začaly ubývat síly. Nakonec ještě jednou
vyskočil, a když dopadl, muž s oštěpem se k němu přitočil,
oběma rukama ho chytil za ramena a tlačil
dolů. Muž Tygr se ještě chvíli snažil
bránit, ale nakonec se svezl k zemi
a skulil se na bok. Bojovník mu
ke stehnu přiložil špičku
oštěpu a z obou kruhů –
mužského i ženského, se
ozval výbuch oslavného
jásotu.

PRACOVNÍ LIST

PŘEKRESLI VILMU DO PRAVÉHO ČTVERCE

FRANKLINOVI ČTENÁŘI

Zachraňte tým vědců
v nesnázích

ČASOVÁ NÁROČNOST:
10 min
MÍSTO:
Třída
POMŮCKY PRO KAŽDÉHO: vytištěný list Franklinovi čtenáři.

ÚVOD DO ÚKOLU

Planeta Země existuje už asi 4,6 miliardy let. Za tu dobu zde žilo mnoho zvířat.
S příchodem
člověka
vyhynulo jeho přičiněním mnoho dalších zvířat. Tým vědců
REALIZACE
ÚKOLU
potřebuje pomoc. Hledá řešení, jak se lidé mají chovat, aby už žádné další zvíře kvůli
nim 1)
nevyhynulo.
jim? listy Franklinovi čtenáři.
Rozdejte Pomůžete
dětem vytištěné
Jenže
není všechno.
vědců
čas od
času cestuje
do Knihozemě. Knihozem
2) toPřečtěte
dětemTým
úvod
do úkolu
Franklinovi
čtenáři.
je plná fantazie a bájných tvorů. Ale fantazii má každý jinou. Zkuste pro Knihozem
3) Dejte dětem cca 5 – 8 min na splnění úkolu.
vymyslet, pojmenovat a nakreslit živočicha, kterého ještě nikdy nikdo neviděl?
4) Ukažte dětem správné řešení úkolu.
5) Přečtěte dětem doporučený úryvek z knihy Franklinova létající knihovna.

NÁROČNOST: 		

6—10 let

MÍSTO: 			

Knihovna

POMŮCKY:
		
ÚVOD DO ÚKOLU

pracovní list, psací pomůcky (ideálně pastelky)

FRANKLINOVI ČTENÁŘI
Franklin je drak, který zbožňuje knížky. Čtení má rádtak moc, že se společně se svou kamarádkou,
holčičkou Lunou, rozhodne otevřít si knihovnu. Knihovna to ovšem není jen tak ledajaká. Je to
ÚKOLU:
létajícíREALIZACE
knihovna, která je
přímo na Franklinových zádech!
Franklin se svou knihovnou pravidelně létá Knihozemí a půjčuje své knihy nejen dětem, ale také
všem zvířátkům,
které
stejně jako
on, rády čtou. Možná vás to překvapí, ale takových zvířat je
1. Rozdejte
pracovní
listy
opravdu hodně. Proto Luna připravila seznam všech zvířat, za kterými by měl Franklin zaletět,
aby se2.
na Prohlédněte
nikoho nezapomnělo.
si ukázku z Atlasu vyhynulých zvířat
Během letu nad Knihozemí však vanul tak silný vítr, že v seznamu všechna písmena přeházel
3. Dětem zadejte úkol, aby každý napsal na jednu stranu své nápady, jak
a chudák Frankllin teď neví, ke komu se svou knihovnou letět. Pomůžete mu dát seznam opět
můžeme
pomoci
přírodě
a ke
volně
zvířatům, aby nevyhynula – jak
do pořádku,
aby se všechny
knihy
dostaly
svýmžijícím
čtenářům?

se každý může k přírodě chovat lépe
Zvířata, která mají děti v písmenkové „křížovce“ najít:
–

4. Kolektivní úkol: Vyzvěte děti, aby postupně každý řekl alespoň jeden
Zajíc nápad nahlas

–

Sova
5. Individuální

–
–
–

–

Kohout

–
Ondatra
úkol: Nyní
vyzvěte děti, aby každý na druhou stranu
–
Kozelvymyšlené zvíře a pojmenoval jej
pracovního listu nakreslil

Veverka
Jelen

6. Z výkresů
Prasátko

–

Medvěd

můžete –udělat
Sojkavýstavu: atlas dosud neexistujících zvířat

ÚKÁZKA Z KNIHY

PRACOVNÍ LIST

Zapiš své nápady, co může každý udělat,
aby ochránil přírodu a volně žijící zvířata

PRACOVNÍ LIST

Vymysli, nakresli a pojmenuj živočicha,
kterého ještě nikdy nikdo neviděl
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