
NEPOVEDENÉ KOUZLO 

 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Potřebujete chuť přečíst si příběh o tom, jak to občas dopadá při čarování. 

POSTUP: 
Pojďme si přečíst příběh o nepovedeném kouzlu. Potom zkuste příběh převyprávět nebo 

přeznakovat někomu ve svém okolí.  

CO PROCVIČUJETE: 
Při čtení procvičujeme naší pozornost, soustředění a porozumění psanému textu.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Zaměříme se na porozumění celého příběhu.  

 

ZDROJ NÁPADU:  

web: http://www.ctenizdarma.cz/povidky.html  

ZDROJ OBRÁZKU: 

web:  https://booom.tiscali.cz/naucte-se-vsechna-kouzla-z-harryho-pottera-282840  

ZDROJ TEXTU: 

web: http://www.ctenizdarma.cz/povidky.html  
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PŘÍLOHA: 

 
Na kouzlení je nejzajímavější to, že nikdy dopředu nedokážete odhadnout, jak to dopadne. A 

to, ani když jste zkušený kouzelník. Já se teprve kouzlit učím. Od přeříkávání zaklínadel 

z kouzelnických knih jsem přešla rovnou ke složitějším kouzlům.  

Vzpomněla jsem si na jedno kouzlo, které jsem četla, když jsem se rozhodla pro kouzlení. 

Chcete vědět, jak budete vypadat, až budete staří? Potřebujete k tomu jen dvě věci. 

Zapálenou svíci a zrcadlo.  

Kouzlo provádíme zásadně v noci. Stoupneme si zády k zrcadlu a před sebe položíme 

zapálenou svíci.  Svíčka musí být ve stejné výšce jako máme oči, jinak se nám kouzlo nemusí 

povést.  

Řekneme nahlas kouzlo: „ ČÁRY MÁRY, ZOŠKLIVI SE HEZKÁ TVÁŘI, POZNEJ HOLKA, CO JE 

STÁŘÍ!“ Potom se prudce otočíme k zrcadlu. Na několik okamžiků bysme měli spatřit svoji 

zestárlou tvář. Bavila jsem se o možném vysvětlení. Jeden rozumný člověk mi to vysvětlil tím, 

že ve tmě se svící za zády a s oslněnýma očima vidíte v zrcadle svoji tvář s výraznějšími 

vráskami a stíny. To ve vás budí pocit, že vidíte člověka jako starého dědečka nebo babičku.  

Kdo nic nezkusí, nic nezjistí a tak jsem se rozhodla kouzlo vyzkoušet. Počkala jsem si až bude 

tma. Připravila jsem si zrcadlo. Na vysoký stoleček jsem postavila vysokou svíčku a zapálila 

jsem jí. Zrcadlo jsem pověsila na trám a připravila se na provedení kouzla. Chvíli jsem koukala 

do plamínku svíce a řekla jsem zaklínadlo. Jak jsem ho dořekla, prudce jsem se otočila.  

V zrcadle jsem viděla svoji tvář a nad hlavou – svatozář. Během několika vteřin jsem si 

myslela, že jsem vznešená, božská. Pak se svatozář změnila v plameny! Jak jsem prudce 

otočila hlavu, chytly mi vlasy od plamene svíčky. Plácala jsem je okamžitě rukama! Naštěstí 

to šlo rychle a svoje vlasy jsem zachránila. Ale moje ješitnost utrpěla. No, i zkušenému 

kouzelníkovi se občas nějaké kouzlo nepovede.  

Pokud někdo budete tohle kouzlo zkoušet, dejte mi, prosím, vědět jak to dopadlo. Já už to 

opakovat nehodlám. 


