
C aro děj nÍcké rryučov ání zažili v B ělotíně
Posledni dubnový pátek

čekalo děti 1' 3. třidy bělo.
tinské Školy čarodějnické
vyučování. Po škole se pro'
háně1o nespočet nosatých
přÍŠer s košťaty, pavouky a
hady. Zv|ášté pro ty
nejmladši byl tento den sil-
ným záŽitkem' Trocha stra.
chu a obav rázem přerostla v
obrovské zaujetí, jakmile
Začali vymýšlet různá zaklí.
nadla nad plamenem svíčky.
své dovednosti prvňáčci

prokazovali při dokreslová.
ní obráZku čarodějnice podle
napsaných instrukcí, např. V
levém rohu nakresli oŠkli.
vého pavouka' v jeho pavu'
čině uvízly 3 mouchy, nebo
na okně se vyhřivá černý
kocour se Žlutýma očima''.

svou fantazii popustili při
připravě receptu kouzelné-
ho lektvaru na chytrost. Ta-
dy je: hadi jed, vraní oko,
muchomúrky, žižaly' ještěr.
ka. Lektvar se však musí ne.
chat uleŽet několik hodin,
dnú, rokú, aby Začal púso.
bit... ve třÍdě děti hledaly 15
Zapomenutých Věci' které
kaŽdá Čarodějnice nutně po
třebuje'

Dále skládaly Z písmen ča
rodějná Slova, která navlé.
kaly na šňůrku. samozřejmě
nechybélo malování pavu.

čin s pavoukem nebo obráZ-
ky čarodějnic. Druháci si na
čaroděje a čarodějnice při.
mo Zahráli. Nejprve vyrobili

pozvánky na carodějnické
vyučovánÍ. KaŽdý si vymys.
lel své čarodéjné jméno, věk,
misto bydlenÍ a strašeni, po'

.' hPí

vÍdal o svých kouzlech a tvo'
řil svůj strašidelný portrét
při Čarodějnické písničce.
ve svém doupěti společně

hledali slovní druhy a nako'
nec vÍvořili koiáŽ sletu ča.
rodějnic a čarodějú.

Ťo třeťáci se uŽ na caro.
dějnické vyuČování připra'
vovali trochu vědecky. Fne.
dali v knihách a encyklope.
diich informace o původu
z'vyku páleni čarodějnic v
cechách, a1e i zajimavosti o
čarodějnicich ze světa' stu.
dovali jejich vzNed, nápad'
né znaky' chováni, aby je
dokázali popsat i v angličti.
né.
vymýšleli si svou VlastnÍ

čarodějnici a připisovali jÍ
růZné vlastnosti. vymýšleli
Zaklinadla, recepty na ča.
rovné lektvary a skládali ča'
rodějnické zkoušky. Á to
nejen Ze znalostÍ, ďe i z po.
hybových dovedností.
Prokazovali zdatnost při

letu na koŠtěti a moderním
výfuku, v běhu S magickou
kouli, v chytání dětí do sítě.
vrchni čarodějnice obludi
míra je potom všechny pa.
sovala na zdatné čaroděje a
čarodějnice'
zábavné vyučování si po.

chvalovaly děti i pani uči
telky, kterým rok od roku
jde maskovánÍ lépe' Á podle
slov těch nejmladŠÍch to byl
nejlepší denve škole!
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