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Jak to vše vzniklo? 

Vybrané pobočky Městské knihovny v Praze (dále jen MKP) se již několik let 

aktivně podílejí na účasti v evropském projektu Noc s Andersenem1. V pobočce 

Školská proběhly před letošní Nocí 2 ročníky (2017 – Steampunková detektivka, 

2018 – Piráti), kterých  se  účastnili  místní  dětští  návštěvníci  různého  věku.   

V roce 2019 jsme na přání dětí zvolili téma Harry Potter. S kolegou Tomášem 

Kohlem jsme přišli na nápad oslovit pro 3. ročník celou třídu, a tak jsme začali 

již v červnu 2018 aktivně jednat s paní  učitelkou  Kešnerovou,  která  chodila  

do knihovny na lekce se svou třídou. Kolega Kohl je letitým pasivním a aktivním 

účastníkem Nocí s Andersenem a Nocí bez Andersena (neoficiální pokračování 

pro starší děti/mládež) na pobočce Smíchov, takže má za sebou mnohaleté 

zkušenosti. Rozhodl se, že NsA na pobočce Školská budou slavnostním 

zakončením půlroční aktivity dětských účastníků. Přes letní prázdniny v roce 

2018 jsme dali ještě společně s kolegyní Lenkou Hofbauerovou dohromady 

program návštěv (1 beseda za měsíc na určité téma z prostředí kouzelnického 

světa). Na konci srpna 2018 jsem s kolegou Kohlem došla do školy prezentovat 

akci  paní  učitelce Kešnerové, se kterou jsme se  pak  dohodli  na  návštěvách   

a také na tom, že žáci by si měli do konce roku 2018 přečíst 1. díl – Harry Potter 

a kámen mudrců. Naše dobrodružství mohlo začít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Akce na podporu čtenářské gramotnosti u malých dětí z mateřských a 1. stupně ZŠ. První NsA proběhla v ČR 
v roce 2000 v Uherském Hradišti. Zapojené bývají většinou MŠ, ZŠ a knihovny. Obrázek na úvodní stránce je 
oficiálním logem akce. Autorem je František Petrák. Více viz http://www.nocsandersenem.cz/ 

http://www.nocsandersenem.cz/
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Návštěvy v knihovně 

 
Žáci dostali na začátku září přijímací dopisy do kouzelnické školy, ve kterých byl 

uveden i seznam školních pomůcek a dalších nezbytných věcí,  které si  měli  

pro studium pořídit (černý hábit, hůlka, amulety, ad.) a které měli nosit i při 

každé návštěvě knihovny. Při první návštěvě jsme žáky rozdělili do třech 

bradavických kolejí (Nebelvír, Mrzimor a Havraspár). Zmijozelské studenty měli 

představovat přihlášení dětští návštěvníci knihovny, kteří se našich setkání 

neúčastnili. 

Knihovníci představovali postavy ze světa Harryho Pottera – knihovnice Madam 

Pinceová (D. Šourková); klíčník, šafář a profesor Rubeus Hagrid (T. Kohl), 

zmijozelská prefektka (L. Hofbauerová). V průběhu roku se ještě připojila 

ošetřovatelka Madam Pomfreyová (Jana Rolfová). Pomohli nám taktéž 

dobrovolníci v rolích trola/školníka Filche a obchodnice slečny Tyrkysové (Petr  

a Eraya). V tabulce níže uvádím seznam absolvovaných lekcí a jejich náplň. 
 

Termín 
návštěvy 

Téma lekce Aktivita žáků 

září Seznámení 
se světem HP 

Vymýšlení postav – žáci si vymysleli své alter 
ego, kterým vstoupili do kouzelného světa. 

říjen Kreatury 
a pověsti 

Hodina Péče o kouzelné tvory. Tvorba eseje 
o 3 kouzelných tvorech – vlkodlak, jednorožec 
a fénix. Kouzlo Wingardium leviosa. Souboj 
s trolem. 

říjen/listopad Dušičky 
a Halloween 

Hra famfrpál, zápasy mezi týmy. 

listopad Vánoce 
v Bradavicích 

Dohrávání famfrpálového zápasu, skládání 
vánočního stromu. 

prosinec Vánoce 
ve světě 

Mimo oficiální program, tvorba pracovního 
listu. 

leden Školní časopis Rozdělení rubrik a tvorba článků do školního 
časopisu. Hra Kouzelnické aktivity. 

únor Hodina 
Madame 
Pinceové 

Společné čtení úryvku z knihy Harry Potter a 
Kámen mudrců. Vyplňování pracovního listu. 

březen Příprava 
na NsA 

Dodělávání chybějících úkolů, pracovní list 
potterovská abeceda 
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konec března Noc s 
Andersenem 

Plnění rozličných úkolů, objevení Nicolase 
Flamela a Kamene mudrců 

 

 

Podrobnější informace o jednotlivých návštěvách jsou společně s fotografiemi 

umístěny na webových stránkách školy. Je také třeba zmínit, že žáci dostávali za 

tvorbu úkolů a další aktivitu v hodinách body, které jsme vyvěšovali na 

skleněnou část posuvných dveří. Body sbírali pro celou kolej. 

 

 
Při jedné z posledních návštěv  jsme  předali  paní  učitelce  přihlášky  na  NsA  a 

prohlášení o bezinfekčnosti, které vyplnili a podepsali rodiče. 

 
 

 
Noc s Andersenem v duchu Harryho Pottera 

 
Letošní ročník Noci s Andersenem probíhal ve dnech 29. března až 30. března. 

Oficiální téma Noci bylo Andersen známý, neznámý, ale účastníci mají možnost 

zvolit i  vlastní  téma.  U  nás  vyhrál  již  zmíněný  Harry  Potter.  Program  začal 

v pátek ve 20 hodin. Nakonec se sešlo v knihovně 12 dětí, 3 knihovnice, 

3 dobrovolníci a paní učitelka Konaševská jako dozor.  Z důvodu 

nedostatečného počtu zmijozelských studentů jsme museli přiřadit studenty 

této koleje do zbylých kolejí, ale vše proběhlo hladce. 

Na začátku si studenti došli nakoupit ingredience do kouzelného krámku slečny 

Tyrkysové. Poté je čekala dobrodružná cesta bradavickými chodbami, při které 

se museli vyhnout školníku Filchovi a jeho kočce paní Norrisové. Školníka mohli 

žáci uplatit sladkostmi. V případě, že porušili školní řád, čekala je Madam 

Pomfreyová na ošetřovně. Zde jí pomáhali obvazovat zraněnou stonožku. Další 

úkol si pro žáky připravil Hagrid. Tento obdivovatel veškerých prapodivných 

zvířat si pořídil vajíčka draků a nutně potřeboval postavit pro budoucí dráčky 

kvalitní hnízda. Poté se studenti museli potichoučku a nepozorovaně proplížit 

kolem knihovnice Madam Pinceové do knihovnického oddělení s omezeným 

přístupem, kde je  čekala  překážková  dráha.  Po  jejím  zdolání  je  čekala  šifra 

s knihami. Měli uhádnout a složit slovo nesmrtelnost, které je přivedlo 
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ke slavnému čaroději Nicolasi Flamelovi a jeho vynálezu  –  kameni  mudrců. 

Ten se objevil i v knihovně. 

Poté studenty čekala volná zábava ve společenské místnosti (hraní famfrpálu, 

deskových  her,  křížovek,…).  Před  spaním  jim  přečetl  Hagrid  jednu  bajku   

ze sbírky Bajky barda Beedleho. Ráno jsme společně posnídali. Studentům jsme 

předali diplomy za účast a v pořádku je v 8 hodin předali rodičům. 

 
Závěr 

 
Podle slov dětí a paní učitelky Konaševské, která byla přítomna, se celá akce 

podařila. Chtěla bych dodat, že veškerou výzdobu knihovny a materiály, se 

kterými jsme po celý půlrok pracovali, jsme vytvořili sami, pokud není uvedeno 

jinak – např. inspirace z webových stránek pedagogů2 a metodických materiálů 

od vydavatelství Albatros.3 

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní učitelce Kešnerové, která 

zprostředkovala veškerý kontakt mezi školou, knihovnou a rodiči. Také vedení 

ZŠ Vodičkova, které umožnilo dětem absolvovat lekce. Paní učitelce Konaševské 

za pomoc s hlídáním dětí při Noci. Velký dík patří i již bývalému kolegovi Tomáši 

Kohlovi, za jeho cenné rady a nápady a organizační vedení Noci. Nedílnou 

součástí týmu byly i kolegyně Hofbauerová a Rolfová, které se rovněž podílely 

na hladkém průběhu akce. Kolegyním z pobočky, které nám umožnily účastnit 

se v klidu všech lekcí a samotné Noci s Andersenem, patří velké poděkování     

za trpělivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Digitální učební materiály, dostupné z: www.dumy.cz, Metodický portál RVP, dostupný z: www.rvp.cz 

3 
Pro věkovou skupinu 3.-5. třída, dostupné z: https://www.kmc.cz/metodicke-materialy/ 

http://www.dumy.cz/
http://www.rvp.cz/
https://www.kmc.cz/metodicke-materialy/
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Doporučená literatura 

 
ROWLING, J. K. Bajky barda Beedleho. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00- 

02284-0. 

ROWLING, J. K. Famfrpál v průběhu věků. 2. vyd. V Praze: Albatros, 2013. ISBN 

978-80-00-03253-5. 

ROWLING, J. K. a Newt SCAMANDER. Fantastická zvířata a kde je najít. 2. vyd. V 

Praze: Albatros, 2013. ISBN 978-80-00-03254-2. 

ROWLING, J. K. Harry Potter a kámen mudrců. 2. vyd. tohoto souboru. Praha: 

Albatros, 2013. ISBN 978-80-00-03437-9. 
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Přílohy 

 

V příloze přikládám výběr z aktivit, které děti během návštěv plnily. 
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První úkol, který je jedním z nejtěžších. 

Dokaž, že do Bradavic skutečně patříš. 

Napiš, co dělají tvoji rodiče a je jedno, zda 

jsou kouzelníci či mudlové. 

Popiš, jak vypadáš, v čem jsi dobrý, čeho se 

bojíš. 

Vyprávěj své první zkušenosti s kouzlením. 

Pokud si nebudeš vědět rady, zajdi za 

Rubeusem Hagridem, šafářem  a  klíčníkem  

v Bradavicích. 

Můžeš také zajít za knihovnicí paní 

Pinceovou, buď však potichu. Nemá ráda 

hluk! 

Mimo školu poznáš své spolužáky snadno. 

Mají placky z Bradavic! Pozdrav je, zapiš si 

jejich jméno, zjisti, kdo jsou jejich rodiče. 

Nicméně placky nemají jen studenti, ale i 

některé další osoby. Možná od tebe budou 

něco chtít. I za to můžeš získat body navíc. 
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ÚKOL ČÍSLO 2. - KOUZELNÍ TVOROVÉ 

Napiš esej o jednom tvoru, který se nachází 

v našem kouzelnickém světě. 

Minimální délka je 10 palců. 

V eseji by nemělo chybět, čím se tvor živí, kde 

žije, jak vypadá (obrázek není součást textu!), 

co jej dělá neobyčejným, srovnejte jej 

s nejpodobnějším tvorem z mudlovského světa. 

Dále uveď, jaké má využití v běžném životě, 

či materiály, pro které se chová. Pokud si 

vybereš tvora, který nebyl ve filmu, nakresli, 

jak si jej představuješ. 

 
Vhodná literatura ke studiu: 

Fantastická zvířata a kde je najít 

Lexikon Harryho Pottera 

Bestiář Harryho Pottera 

1. - 7. díl Harryho Pottera 



11     

Famfrpál je hra jen pro odvážné! Nejmladším 

chytačem za sto let byl Harry Pottter. Můžeš si 

to zkusit během tréninku s madam 

Hoochovou. 

Pravidla nejsou snadná. Nejprve se podívej do 

knihy „Famfrpál v průběhu věků“ než půjdeš 

na trénink. 

Tento kouzelnický sport vyzkouší tvé 

vědomosti i postřeh, ale zejména rychlost. Kdo 

první chytne Zlatonku vyhrává! 
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 Famfrpál samostatná práce pro chytače 
 

Otázky: 

1) Kdo napsal knihu Famfrpál v průběhu věků? 

a. Kdo si jí půjčil naposledy? 

2) Vypiš názvy míčů: 

a. A k čemu ve hře slouží? 

3) Vypiš názvy hráčských pozic: 

a. Kdo je madam Hoochová? 

4) Vypiš názvy 4 britských a irských famfrpálových mužstev: 

a. Kolik má jedno mužstvo hráčů? 

5) Která země z Asie si jako jediná oblíbila famfrpál? 

a. Co mají ve zvyku udělat, když prohrají? 

Odpovědi: 

1) Kennilworthy Whisp 

a. Harry Potter 

2) Camrál, Potlouk, Zlatonka 

a. Camrálem se střílejí góly, Potlouk znesnadňuje hru tím, že se snaží 

srazit hráče z koštěte (s menším přispěním odrážečů), Zlatonka má 

za úkol nenechat se snadno chytit, při jejím chycení končí hra 

3) Střelec, odrážeč, brankář, chytač 

a. Učitelka létání na koštěti a rozhodčí ve famrpálu v Bradavicích 

4) Applebyské šípy, Ballycastelští netopýři, Caerphillské katapulty, 

Falmouthští sokoli, Holyheadské harpyje, Kenmarská káňata, Kudleyští 

kanonýřiMontroseské straky, Puddlemerští spojenci, Pýcha Portree, 

Tutshillská tornáda, Wigtownští tuláci, Wimbournské vosy 

a. 7 (3 střelci, 2 odrážeci, brankář a chytač) 

5) Japonsko 

a. Zapálí svoje košťata 
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I v Bradavicích se slaví Vánoce, přestože 

trochu jinak než u mudlů. Dobrá nálada a 

spoustu jídla k tomu patří také! 

 

Pokud zůstaneš na svátky ve škole, můžeš si 

pořídit kluběnku jako milého a chlupatého 

domácího mazlíčka. Také si můžete vyrobit 

vlastní pohár na Vánoční hostinu. 

Pod stromečkem leží dárek Harryho Pottera, 

možná by bylo dobré si přečíst věnování. 

Jestliže zůstanete doma, přečtěte si kapitolu 

„Famfrpál“ a „Zrcadlo z Erisedu“ v knize 

Harry Potter a Kámen mudrců. (str. 175-185) 

Tím pádem už víš, co nyní hledáme! 
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Správný člen kouzelnického světa je rád 

informovaný – hodně čte kouzelnické noviny 

(Denního věštce nebo Jinotaj). Bradavičtí 

studenti si vytváří vlastní noviny - Braďák. 

Tvým   úkolem    je    napsat    3    články    

z kouzelnického světa. Vyber si z rubrik: 

1) Z domova 

2) Z ciziny 

3) Recepty 

4) Drbna z Bradavic 

5) Pohled z okna 

6) Sport 

7) Kultura – hudba a divadlo 

8) Kuriozity 

9) Ministerstvo 

10) Seznamka 

11) Zahrada 
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Šestý úkol tě zavede do bradavické knihovny, 

kde si pro tebe knihovnice madame Pinceová 

připravila   otázky   k přečtenému    úryvku 

z jedné tuze zajímavé knihy. Vyžaduje to 

řádné čtení, žádné zbrklé prolítnutí stránek 

nebude tolerováno! 

Nezapomeň, že v knihovně se nekřičí a vstup 

do oddělení s omezeným přístupem je 

zapovězen pod hrozbou školního trestu. 
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Harry Potter 

 
,,Vezmi si párek, nejsou špatný ani za studena – a docela bych si dal i kousek 

toho tvýho narozeninovýho dortu.“ 

„Copak kouzelníci mají banky?“ 

„Jenom tu jednu. U Gringottovejch. Vedou ji skřetové.“ 

Harrymu upadl kousek uzenky, kterou držel v ruce. 

„Skřetové?“ 

„Jo – takže bys musel bejt na hlavu, kdyby ses ji pokoušel vykrást, to ti říkám. 

Se skřetama si nikdy nezačínej, Harry. Gringottovic banka je to nejbezpečnější 

místo na světě, když si chceš něco spolehlivě uložit – kromě snad Bradavic. A já 

tam  stejně  musím;  posílá  mě  tam  Brumbál,  zařídit  něco   pro   Bradavice,“  

a Hagrid se hrdě napřímil. „Vobvykle mě posílá zařizovat důležitý věci. Doject 

pro tebe – vyzvednout něco u Gringottovejch – poněvač ví, že se na mě může 

spolehnout. 

Vzal sis všecko? Tak deme.“ 

Harry vyšel za Hagridem ven na útes. Obloha teď byla úplně jasná a moře se 

lesklo ve sluneční záři. Veslice pronajatá strýcem Vernonem se tam ještě 

pohupovala; po bouřce měla na dně spoustu vody. 

„Jak ses sem dostal?“ zeptal se Harry a rozhlížel se, kde je ještě jeden člun. 

„Přiletěl jsem,“ vysvětlil Hagrid. 
 

„Přiletěl?“ 

„Jo – ale nazpátek pojedem tímdletím. Teď, když seš se mnou, už žádný 

kouzla dělat nesmím.“  Usadili  se  v  loďce,  Harry  však  ještě  upřeně  hleděl  

na Hagrida a pokoušel se představit si ho, jak letí. „To bude votrava, veslovat 

takovou dálku,“ řekl Hagrid a zas jednou se na Harryho podíval úkosem. 

„Kdybych – ehm – kdybych tu kocábku  malinko popohnal, myslíš, že bys to       

v Bradavicích nemusel nikomu vykládat?“ 



17     

„Samozřejmě,“ ujistil ho Harry, nadšený při pomyšlení, že uvidí další kouzlo. 

Hagrid znovu vytáhl růžový deštník, dvakrát jím zaklepal na bok veslice – a v tu 

ránu se už řítili k pobřeží. 

„Proč by někdo musel být padlý na hlavu aby se pokoušel vyloupit 

Gringottovy?“ zeptal se Harry. 

„Poněvač je to tam začarovaný,“ vysvětlil Hagrid a při těch slovech si roztáhl 

noviny. „Ty obzvlášť bezpečný trezory prej hlídaj draci. A potom by ses eště 

musel dostat ven – jejich sklepení totiž jsou stovky mil pod Londýnem. Hluboko 

pod podzemkou. I kdybys dokázal něco ukrást, hledal bys cestu tak dlouho, až 

bys vod hladu umřel.“ 

Harry seděl a přemýšlel o tom, zatímco Hagrid si četl noviny, Denního věštce. 

Od strýce Vernona Harry věděl, že lidé nemají rádi, když je při čtení někdo 

vyrušuje, stálo ho však velkou námahu mlčet, poněvadž v životě ho ještě 

nepálilo tolik otázek. 

„Ministerstvo kouzel už zas něco zbabralo,“ zamumlal Hagrid a obrátil 

stránku. 

„Copak ono je nějaké ministerstvo kouzel?“ vyhrkl Harry, už se nestačil 

zarazit. 

„No jistě,“ řekl Hagrid. „Samosebou chtěli, aby ministrem byl Brumbál, 

jenomže ten by z Bradavic nešel, tak to dostal starej Kornelius Popletal. Většího 

packala bys nenašel.  Takže  každý  ráno  posílá  k  Brumbálovi  celý  hejno  sov 

a chce po něm rady.“ 

„A co to ministerstvo kouzel dělá?“ 

„Hlavně musí před mudly udržet v tajnosti, že po celý Anglii eště jsou 

čarodějky a kouzelníci.“ 

„Ale proč?“ 

„Proč? Mordyjé, Harry, poněvač jinak by každej chtěl, aby mu nějakým 

kouzlem pomohli z jeho starostí. To teda ne, líp, když nás nechaj na pokoji.“ 

V tu chvíli loďka lehce narazila do přístavní zdi. Hagrid složil noviny a 

vystoupili po kamenných schodech na ulici. 
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Jak šli městečkem k nádraží, mnoho chodců se po Hagridovi ohlíželo. Harry  

se tomu ani nedivil. Nejenže Hagrid byl dvakrát tak vysoký jako kdokoliv jiný; 

ještě k tomu ukazoval na úplně obyčejné věci, jako třeba parkovací hodiny, a 

hlasitě prohlašoval: „Vidíš todle, Harry? Co si ty mudlové všecko nevymyslej, 

viď?“ 

„Hagride,“ ozval se Harry a trochu supěl, jak musel utíkat, aby mu stačil, 

„říkal jsi, že u Gringottových jsou draci?“ 

„No, aspoň se to tvrdí,“ odpověděl Hagrid. „Jémine, já bych takovýho draka 

chtěl mít!“ 

„Ty bys ho chtěl?“ 

„Přál sem si ho vod samýho dětství – už jsme tu.“ 

Dorazili na nádraží. Vlak do Londýna jel za pět minut. Hagrid, který 

nerozuměl „mudlovskejm penězům“, jak jim říkal, dal bankovky Harrymu, aby 

koupil lístky. 

Lidé ve vlaku na ně třeštili oči ještě víc. Hagrid si zabral dvě sedadla, seděl a 

pletl cosi, co vypadalo jako kanárkově žlutý cirkusový stan. 

„Máš eště ten dopis, Harry?“ zeptal se, jak počítal oka. 

Harry vytáhl z kapsy pergamenovou obálku. 

„Výborně,“ řekl Hagrid. „je tam seznam všeho, co potřebuješ.“ 

Harry rozložil druhý list papíru, kterého si včera večer nevšiml, a četl: 

 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH 
 

 
Stejnokroj 

 

Žáci prvního ročníku budou potřebovat: 

tři jednobarevné pracovní hábity (černé) 

jednu jednobarevnou špičatou čapku (černou na každodenní nošení) 

jeden pár ochranných rukavic (z dračí kůže nebo podobné) 
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jeden zimní plášť (černý, se stříbrnými sponami) 
 

Upozorňujeme, že žáci by měli veškeré oblečení mít opatřeno jmenovkou. 
 

 
Předepsané knihy 

Každý žák bude potřebovat tyto učebnice: 

Miranda Jestřábová: Příručka kouzelných slov a zaklínadel (1. stupeň) 

Batylda Bagshotová: Dějiny čar a kouzel 

Adalbert Waffling: Teorie kouzelnického umění 

Emeric Cvak: Úvod do přeměňování 

Phyllida Výtrusová: Tisíc kouzelnických bylin a hub 

Arsenius Stopečka: Kouzelnické odvary a lektvary 

Mlok Scamander: Fantastická zvířata a kde je najít 

Quentin Trimble: Černá magie – příručka sebeobrany 

Další vybavení 

1 hůlka 

1 kotlík (cínový, standardní velikost 2) 

1 sada skleněných nebo křišťálových lahviček 

1 dalekohled 

1 mosazné váhy 
 

Žáci si s sebou mohou rovněž přivézt sovu NEBO kočku NEBO žábu 
 

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE ŽÁKŮM PRVNÍHO ROČNÍKU NEJSOU 

POVOLENA JEJICH VLASTNÍ KOŠŤATA!4 
 

4 
Rowlingová, J.K.: Harry Potter a kámen mudrců. 3. vydání tohoto souboru. V Praze: Albatros, 2016, s. 64-67. 

ISBN 978-80-00-04489-7. 
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Pracovní list – Harry Potter5 
 

1. Dokážete poznat, z kterého dílu je výše uvedená ukázka? Proč? 
 

2. Můžeme poznat, v jaké skutečné zemi se příběh odehrává? 

 
Příběh se odehrává v……………………………, protože…………………………………… 

 
3. Jak se jmenuje kouzelnická banka a kdo ji vede? 

 
4. Kdo hlídá v kouzelnické bance trezory? 

 

 
5. Hagrid používá ke kouzlení zvláštní předmět. Jaký? 

 

6. Kterou učebnici žáci potřebují k předmětu Péče o kouzelné tvory? 
 
 

7. Čím se Hagrid liší od ostatních lidí? 
 

8. Jaký předmět nesmí vlastnit studenti 1. ročníku? 
 
 

9. Hlavním úkolem Ministerstva kouzel je 
a) tvořit nová kouzla 
b) zatajovat existenci kouzelníků 
c) boj s černokněžníky. 

 
 

10. Jakou barvu mělo oblečení, které Hagrid pletl? 
 

11. V textu se objevuje slovo packal (tučně označené), pokuste se ho 
vysvětlit, nebo nahradit podobným slovem. 

 

 
 

5 
Autorem pracovního listu je Mgr. Jiří Hnilička ze ZŠ Klášterec nad Ohří 
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ABECEDA S HARRYM POTTEREM 
A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

CH  

I  

J  

K  

L  

M  

N  

O  

P  

R/Ř  

S/Š  

T  

U  

V  

Z/Ž  

 
 
 

Doplň ke každému písmenku slovo, které na něj začíná a můžeme se s ním 

setkat v příbězích a filmech o HP (postava, jméno, předmět,…). 


