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Pracovní list - Harry Potter
Soutěž
1. Z jakého dílu knihy je tato ukázka?

2. Proč Harry oslovuje Voldemorta: Raddle? Se kterým dílem knihy to souvisí?

3. Co je to patron, o kterém se Harry zmiňuje? A jakého má sám patrona?

4. Jakou zvláštnost měla Harryho první hůlka?

5. Objasněte část výchozího textu, kdy Voldemort popisuje Harryhi matku jako Snapeovu lásku, bylo tomu
skutečně tak?

6. Pojmenuj jazykový prostředek, který je užit ve výchozím textu: Dál kolem sebe kroužili jako vlci…

7. Napište, jaká byla nejhorší urážka, kterou velmi často slýchávala Hermiona.

8. Z jakého nástupiště odjížděl vlak do Bradavic?

9. Zamyslete se nad tím, zda jsou knihy o Harry Potterovi jen pouhou pohádkou. Pokud si myslíte, že na, svůj
názor odůvodněte.
Klíč k řešení
Učitel si vybere 5. Dil Harryho Pottera a přečte ukázku na straně 348

1. Z jakého dílu knihy je tato ukázka?

- 5. Díl – Harry Potter a relikvie smrti

2. Proč Harry oslovuje Voldemorta: Raddle? Se kterým dílem knihy to souvisí?

- v běžném životě se tak jmenoval. Vychází ze 3. Dílu, kdy Ginny najde tajný deník
3. Co je to patron, o kterém se Harry zmiňuje?

-patron chrání svého kouzelníka

4. Jakou zvláštnost měla Harryho první hůlka?

- obsahovala péro ptáka fénixe

5. Objasněte část výchozího textu, kdy Voldemort popisuje Harryho matku jako Snapeovu lásku, bylo tomu
skutečně tak?
- Byl do ní zamilován, ale ona jej nasnášela
6. Pojmenuj jazykový prostředek, který je užit ve výchozím textu: Dál kolem sebe kroužili jako vlci…

- přirovnání
7. Napište, jaká byla nejhorší urážka, kterou velmi často slýchávala Hermiona.

- mudlovská šmejdka
8. Z jakého nástupiště odjížděl vlak do Bradavic?
- Tři a třičtvrtě
9. Zamyslete se nad tím, zda jsou knihy o Harry Potterovi jen pouhou pohádkou. Pokud si myslíte, že na, svůj
názor odůvodněte.

- není to jen pohádka. Spisovatelka ukazuje velké nedostatky anglické společnosti – rozpadající se rodiny a
děti, které tím trpí…

