


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vítejte v našem kouzelném ctení. 

Tento díl chceme venovat 

kouzelnym knihám, carodejnému 

varení a tvorení. S kouzly si také 

zalustíte a pobavíte se u 

omalovánek. 

 

 

Hezké ctení preje redakce Stromnícku. 



 
Série Harry Potter a podrobný popis 

Vítejte v našem čarodějném článku   Dozvíte se, kdo je a co je ten Harry 
Potter. Příjemnou zábavu   

Joanne K. Rowlingová 

Joanne je jedna ze známých spisovatelek. 

Je autorkou knih: Smrtící bílá, Prázdné místo, Volání kukačky, Bradavická 
knihovna (doplněk Harryho Pottera), Hedvábník, Ve službách zla, je také 
autorkou našeho Harryho, o němž se budeme dnes bavit. Má také děti, které se 
jmenují: David Gordon Rowling Murray, Mackenzie Jean Rowling Murray, Jessica 
Isabel Rowling Arantes.  

Děj 1.dílu: Harry Potter a Kámen mudrců 
 

Harry Potter je chlapec, kterému zemřeli rodiče, spíše je zabil Voldemort(zlí 
černokněžník). Harry tedy vyrůstal v Zobí ulici, v domě číslo 4, kde žil se svou 

tetou, strýčkem a bratrancem. Jednoho dne mu přišel dopis z Bradavic, neboli ze 
školy čar a kouzel. Nakoupil pomůcky a vyrazil spěšným vlakem do Bradavic, kde 
ho Moudrý klobouk zařadil do Nebelvíru, koleji statečnosti. Pomalu začínal školní 
rok a seznamoval se s učiteli, hodně ho zaujal profesor Quirrell. Byl totiž divný a 
Harry tušil, že chystá něco zlého. Za pomocí svých kamarádů Hermiony a Rona, 

vypátrali co tají. 

A to se vy dozvíte, když si přečtete tuto knihu   Pokud vás neváhejte a čtěte. 

 

Napsaly Eli Tenenková a Zuzka Blažková. 







i                    Kouzelný diamant      

 
Žila, byla jedna čarodějnice jménem Xenie a bydlela ve velkém zámku.  
Bydlela tam i její matka čarodějnice jménem Cecília, tatínka už neměli, 
protože zemřel. Jednoho krásného rána si vyšly, matka a dcera, do 
velkých skal. Chtěly tam najít jeden drahý diamant. Chtěly ho mít do 
sbírky, měly takových diamantů spoustu. Musely překonat několik 
velkých překážek - třeba jako padající balvany, veliký proud vody nebo 
zlé obry. Došly až na konec skály a tam kutaly a kutaly, až drahokam 
vykutaly. Samým štěstím křičely. Diamant zářil tak nádherně, že rozzářil 
celou jeskyni. Čarodějnice se rozhodly, že ho pošlou na oblohu, aby 
svítil lidem pro štěstí. Když se večer podíváte na hvězdy, tak ta 
nejjasnější bude svítit jen a jen pro vás. 

 
                    
                                   (Napsala Markéta Toncrová) 
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Kouzelnická tajenka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. na čem lítá čarodějnice? 
2. Co spí hlavou dolů? 
3. Ředitel bradavic  
4. Kolej z Harryho Potter 
5. Čím se kouzlí   
6. Co vaří čarodějové 

 

  

                                                                                                
Tajenka_______ 

 

 

 (vytvořil Kryštof Janyška) 
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ČARODĚJNÉ VYRÁBĚNÍ

1) Klobouk na malý dárek nebo poklad

Náročnost:🔮 🔮 🔮

Pomůcky: dijamanty, černý papír, nůžky, tužka, lepící páska

a sklenička

Postup:

1. Z černého papíru si ustřihněte malý obdélník.

2. Obdélník srolujte do špičky a zajistěte lepící páskou.

3. Zastřihněte spodní kraj špičky klobouku do roviny.

4. Na zbytek papíru obkreslete skleničku a vystřihněte

kolečko na klobouk .

5. Přilepte špičku klobouku ke kolečku na jedné straně lepící páskou.

6. Dozdobte klobouk podle fantazie dijamanty nebo hvězdičkami ze žlutého papíru.

7. Do špičky klobouku můžete schovat malý poklad nebo dárek.

2) Nakreslete si svou čarodějnici

Náročnost:🔮 🔮

Pomůcky: papír, tužka nebo fixa

Postup: kreslete podle obrázkového návodu





Rozhovor s Eliškou
Dnes jsme pro vás nachystali rozhovor s Eliškou Havelkovou. Příjemnou Zábavu😊

1. Kde jste dříve pracovala?

V Hradci Králové, kde jsem i studovala. Začala jsem při posledním ročníku 
vysoké školy, kdy jsem zároveň učila pátou třídu. Vloni jsem dostala 
prvňáčky, což se letos na naší škole zopakovalo :). Byla to klasická základní 
škola.

2. Jaké pocity máte dnes?

Jsem moc nadšená z toho, že mám příležitost tady učit. Hlavně cítím vděk, že
mám tak skvělé kolegy, kteří umí pomoci a jsou mými kamarády, jsem 
obklopena parádními dětmi a můžu učit tak, aby to bavilo mě i děti.

3. Proč jste si vybrala Začít Spolu?

Nebavila mě klasická, frontální výuka, “tupé“ vyplňování pracovních sešitů a 
učebnic. Pamatuji si, jak mé minulé prvňáčky moc trápilo, že musí vypisovat 
písanky, měli jsme jich tolik, že museli psát víc jak 1 stránku denně. Začít 
Spolu nabízí příležitost učit děti zážitkem, zábavu a za mě je to nejlepší volba
:). Taky se mi moc líbí zapojení rodičů.

4. Co máte za oblíbené zájmy, či koníčky?

Nejčastěji trávím svůj volný čas s mým pejskem, Eliškou, protože má v sobě 
trochu borderkolie, potřebuje hodně pohybu, tak jsme často venku. Třeba u 
vás u Lanškrounských rybníků je krásně :). Obecně mám ráda turistiku, 
cestování a četbu, nejoblíbenější žánr jsou pro mě severské detektivky.

5. Jaká je vaše vtipná historka z této školy?

Nevím, jestli je publikovatelná, ale jedna holčička ze třídy zapomněla, že má 
na sobě ještě bačkůrky, a došla s nimi až k bazénu na Dobráku.

        (napsala Eliška Tenenková)



Rozhovor s Evou Hufovou
Udělali jsme rozhovor s Evičkou, která tento rok začala učit prvňáčky. 

Příjemnou zábavu při čtení 😊 

Kde jste dřív pracovala? 

Tak jsem pracovala v malé firmě v kanceláři.

Proč začít spolu?

Protože se cítím lépe.

Máš nějakou zábavnou historku?

Ještě ne, ale jsem tu chviličku. Myslím, že ještě budou.

Máš koníčky? 

Mám moc ráda přírodu a ráda chodím na procházky. 

Co se ti tady nejvíc líbí? 

Nejvíc se mi líbí, jak se máme všichni rádi a jsme kamarádi.

(Napsala Kačka Holečková)



Kouzelnické koláčky

Suroviny:

350g polohrubé mouky
250g Hery (másla)
2 kostky taveného sýra
náplň: marmeláda nebo povidla 
cukr moučka a vanilkový cukr

Postup

Mouku,  Heru  a  sýr  spojíme  v  těsto.  Z  těsta  tvoříme  kuličky  ,do
kterých  uděláme  dolíčky.  Pokládáme  na  plech  vyložený  pečícím
papírem a plníme nádivkou dle chuti. Pečeme ve vyhřáté troubě na
180°C asi 15–20 minut.  Po vyjmutí  z horké trouby obalujeme nebo
sypeme cukrem moučkou smíchaným s vanilkovým cukrem.

(Vytvořil Ondra Štěpánek)




