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PRACOVNÍ LIST č. 2 – NOC S ANDERSENEM 

Výchozí text 

Harry Potter a kámen mudrců Harry zakrátko zjistil, že čáry a kouzla obnášely daleko víc než 

jenom mávnout hůlkou a pronést několik podivných slov. Každou středu o půlnoci museli svými 

dalekohledy zkoumat noční oblohu a učit se názvy různých hvězd a pohyby planet. Třikrát týdně 

chodili do skleníků vzadu za hradem a pod vedením obtloustlé malé čarodějky, profesorky Prýtové, 

studovali bylinkářství: učili se, jak zacházet se všemi těmi podivnými rostlinami a houbami, a 

dozvídali se, k čemu se jich používá.  

Rozhodně nejnudnější ze všech předmětů byly dějiny čar a kouzel, jediný předmět, na který měli 

ducha. Profesor Binns byl už opravdu velice starý. Jednou usnul před krbem ve sborovně, a když 

příštího dne ráno vstal a šel na hodinu, své tělo tam nechal. Profesor Binns jednotvárně mumlal a 

žáci si zapisovali jména a data, ovšem Emerich Zlý a Uric Podivný se jím pořád pletli dohromady. 

Profesor Kratiknot, který je měl učit kouzelné formule, byl maličký hubený kouzelník, který se 

vždycky musel postavit na hromádku knih, aby viděl přes stůl. Na začátku první hodiny si udělal 

seznam studentů, a když se dostal k Harryho jménu, vzrušeně zapištěl a zmizel jim z očí. 

 Profesorka McGonagallová byla zase úplně jiná. Harry měl úplnou pravdu, když si říkal, že by 

nebylo dobré dostat se s ní do sporu. Byla přísná a chytrá, a sotva se při její první hodině posadili, 

řekla jim svoje. „K přeměňování patří některá z nejsložitějších a nejnebezpečnějších kouzel, kterým 

se v Bradavicích budete učit,“ prohlásila. „Každý, kdo by si při mých hodinách chtěl nějak 

zahrávat, půjde a už se nevrátí.“ Berte to jako první a poslední varování.“ Pak proměnila svůj psací 

stůl v prase a to zase zpátky v psací stůl. Na všechny to udělalo veliký dojem a nemohli se dočkat, 

kdy začnou také, brzy však zjistili, že ještě dlouho nebudou měnit kusy nábytku ve zvířata.  

Předmět, na který se všichni těšili, byla obrana proti černé magii, ukázalo se však, že hodiny 

profesora Quirrella jsou spíš legrační. V jeho učebně to úporně páchlo česnekem a všichni tvrdili, 

že má odehnat, upíra, se kterým se Quirrell kdysi setkal v Rumunsku, a že prý se obává, že se 

jednoho dne vrátí, aby ho přece dostal. O svém turbanu jim profesor navykládal, že jej dostal od 

jistého afrického vladaře z vděčnosti za to, že ho zbavil oživlého nebožtíka, jenž řádil v jeho říši, 

studenti tomu však příliš nevěřili. Když totiž Seamus Finnigan dychtivě požádal, aby jim Quirrell 

vypravoval, jak toho zloducha přemohl, profesor se začervenal a začal mluvit o počasí. Navíc si 

všimli, že turban podivně zapáchá, a Weasleyova dvojčata prohlašovala, že je také napěchovaný 

česnekem, takže Quirrell se ochraňuje na každém kroku. 
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1. Doplň údaje, které chybí v tabulce: 

NÁZEV 

PŘEDMĚTU, 

VYUČOVANÉHO 

BRADAVICÍCH. 

JMÉNO 

PROFESORA, 

KTERÝ PŘEDMĚT 

VYUČUJE. 

ZAJÍMAVÉ 

POZNÁMKY K 

DANÉMU 

PŘEDMĚTU. 

(Vyhledej v textu.) 

TVÉ POSTŘEHY, 

DOMNĚNKY, 

KOMENTÁŘE 

BYLINKÁŘSTVÍ Profesorka Prýtová Učili se, jak zacházet se 

všemi podivnými 

rostlinami a houbami, a 

dozvídali se, k čemu se 

používají. 

Zajímaly by mne názvy 

kouzelných rostlin. 

Tento předmět by mne 

určitě moc bavil. 

OBRANA PROTI 

ČERNÉ MAGII 

   

PŘEMĚŇOVÁNÍ    

 Profesor Binns   

  Na začátku první 

hodiny si udělal 

profesor seznam 

studentů, a když se 

dostal k Harryho 

jménu, vzrušeně 

zapištěl a zmizel jim z 

očí. 

 

 

2. Popiš papír formátu A5. V souvislém textu rozděleném na odstavce napiš, jak 

si představuješ vlastní hodinu čar a kouzel v Bradavicích. Můžeš přidat 

nějakou „vzpomínku“ na tuto hodinu. 


