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ZŠ VELKÝ OŘECHOV 

 

 V rámci celorepublikové akce, která se koná každý rok pod názvem Noc 

s Andersenem na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, jsme si pro naši 

potřebu vybrali knihy o osudu mladého kouzelníka Harryho Pottera známé 

spisovatelky J. K. Rowlingové. Já osobně jsem během svého studijního pobytu 

v Londýně navštívila proslulé nástupiště 9 ¾ na nádraží King´s  Cross.  

 
Nejen knihu, ale i filmy žáci dobře znali, a proto se naše ZŠ mohla proměnit na 

školu čar a kouzel známou jako Bradavice, a to v pátek 1. dubna. Pozor!!! Nebyl to 

žádný APRÍL, jak by na první pohled napovídalo datum. Stalo se to doopravdy.  

 Akce byla uspořádána pro žáky 5. ročníku a pro děvčata 6. ročníku, celkem 

bylo do Bradavic pozváno 19 budoucích kouzelníků a kouzelnic. Každý ráno v den 

akce obdržel jízdenku spolu se zvacím dopisem k nástupu do známé kouzelnické 

školy. 

 
 

 

 

http://www.trictvrte.cz/%c2%be-berkakasakovakijonkaveverka/


Všech 19 budoucích kouzelníků dorazilo do Bradavic kolem 18. hodiny 

večerní, kde je přivítal ředitel školy.  

 
Po přivítání a ověření znalostí o škole a jejich kolejí, jsme mohli přejít  

ke slavnostnímu aktu rozřazování kouzelníků do jednotlivých kolejí. Z provozních 

a finančních důvodů jsme byli nuceni zrušit zmijozelskou kolej, jistě všichni 

chápete proč. Kouzelníci tedy byli rozřazeni kouzelným kloboukem na tři 

následující koleje: 

 

Havraspár: Vojta, Marťa, Natka S., Anetka, Kristýnka a Verča 

   

 
 

 

 

 

 

 



Mrzimor: Radek, Adélka, Libuška, Klárka, Eliška, Deniska a Natka P. 

 
 

 

 

 

 

Nebelvír: Franta, Stela, Zuzka, Anička, Nikča a Nelča 

 



 
 

 Po rozřazení kouzelníci měli první hodinu lektvarů. Jejich úkolem bylo 

správně namíchat lektvar. Každá kolej dostala seznam ingrediencí a jejich počet, 

bylo tedy jen na kouzelnících opatřit je. Přikládám některé ingredience, abyste 

měli představu: Strouhané liščí chlupy, Žabí sliny, Lesní vánek, Ježčí funění, 

Rozemletý roh lidožravého dvojrožce, atd. Opravdu nelehký úkol, ale poprali se 

s ním se ctí, i když namíchat ho dokázala jen jedna kolej. Klobouk dolů!! 

 

 
  

 Jako další se kouzelníci naučili zhášecí kouzlo, které využijí hlavně 

v souboji s draky. S tímto úkolem se někteří poprali dobře, jiní hůř. Draka by 

jistě zvládli všichni společně . 



 Vyčerpaní kouzelníci se těžko něco naučí, že? Před dalšími úkoly jsme se 

všichni společně posilnili chutnou hostinou z domácích zásob. 

 
Během večeře dostaly všechny koleje studijní podklady k hodině obrany proti 

černé magii, aby si mohly pečlivě nastudovat zaklínadla ke zkouškám. Po večeři 

následovala sportovní chvilka a další sbírání bodů do školního poháru.  

Všechny koleje proti sobě nastoupily v turnaji ve vybíjené a štafetových 

soutěžích. Nejlépe si vedla mrzimorská kolej. 

 
 

  

 

Předposlední úkol byl před námi, zkoušky z obrany proti černé magii. Zde hrála 

největší roli rychlost a paměť. Do Zapovězeného lesa byli vždy zváni tři 

kouzelníci, z každé koleje jeden, ten který nejrychleji použil správné zaklínadlo 

na tvora, který se právě objevil, získal bod. Byl to velmi krásný a napínavý boj, 

jak mezi kouzelníky, tak mezi kolejemi. 

 
 



 
 

 Posledním úkolem naší dlouhé kouzelnické cesty bylo rozluštění kouzelného 

písma. Ale jak na to? Dobrá otázka. Na začátku jsme měli jen obyčejný bílý 

papír. Nám kouzelníkům však stačí jen hořící svíčka a obyčejný papír nám odhalí 

svá tajemství, když máme trpělivost! Po přidržení papíru nad hořící svíčkou 

(Všechny hasicí přístroje byly v pohotovostním režimu, navíc jsme měli zvládnuté 

zhášecí kouzlo ) se nám pomalu začala odkrývat písmena a spolu s nimi i záhadný 

text: 

Jen silní, odvážní, chytří a vytrvalí zažijí slastný pocit vítěze 

školního poháru. 

 



A já osobně za nás za všechny si myslím, že to byl opravdu slastný pocit být 

součástí tak skvělého večera a noci. Na závěr byl všem kouzelníkům  

a kouzelnicím předán výuční list kouzelníka 1. stupně a všichni jsme si společně 

připili šampaňským, samozřejmě nealko   

 

 
VŠEM KOUZELNÍKŮM DĚKUJI ZÁ KRÁSNÝ VEČER. 

VÁŠ ALBUS BRUMBÁL 

 
Zpracovala: Mgr. Kovalčíková Kateřina   


