Kouzelník Hemakrex
Autor: Mgr. Lucie Pilařová
Pracovní list č. 1

Pracovní list

KAPITOLAprvní
PRVNÍ
Kapitola
Společně si přečtěte první kapitolu pohádky

Odpověz na otázky nebo společně hledejte v textu.

1) Pamatuješ si postavy, které v pohádce vystupují?
2) Jací byli princové? (Pamatuješ si jejich jména?)

_____________________

_____________________________

____________________

___________________________

_____________________

____________________________
____________________________

3) Víš, co znamená slovo audience? _______________________________________________
4) Oč přišli žádat trhovci a selky? ________________________________________________
5) Co požadovali vojáci po panu králi? _____________________________________________
6) Proč přišel kouzelník? Co nabízel? ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7) Napiš jméno kouzelníka.

_____________________________________________________

8) Vyprávějte si, jaké sny se vám zdají.
Namaluj obrázek z příběhu.
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Pracovní list

KAPITOLA DRUHÁ

Kapitola druhá

Před čtením: připomeň si jména princů a přiřaď dary, které přinesli princezně Ludmile.

Přiřaď správně:
Heřman z Klackova
Svatoslav ze Staromilova
princ Vladan

ovoce a květiny, které vydává jeho země
šperk
kniha o historii jejich rodu
Nyní si polečně přečtěte druhou kapitolu.

Odpověz na otázky nebo společně hledejte v textu
1) Kterého z princů si princezna nejvíc oblíbila? ___________________________________
2) Král řešil několik problémů. Jakých? ___________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Proč zavolal kouzelníka? ______________________________________________________
4) Měli i ostatní takové starosti? Proč volali kouzelníka oni? _______________________
________________________________________________________________________________
5) Co si povídali kouzelník s rádcem? _____________________________________________
________________________________________________________________________________

Prášek, který kouzelník sypal,
představuje skutečné látky – tabák, alkohol, drogy.
Tyto látky na člověka zprvu také působí příjemně,
ale později způsobují závislost.

Namaluj obrázek z příběhu.
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KAPITOLAtřetí
TŘETÍ
Kapitola

Před čtením: připomeň si, co se děje na zámku.

Vládne král Drahoslav?
Co se děje s princeznou Ludmilou a ostatními?
Kde je rádce?
Kdo je vládcem království?

Nyní si polečně přečtěte třetí kapitolu.

Odpověz na otázky nebo společně hledejte v textu
1) Co musel Vladan splnit, aby prášek ztratil svou kouzelnou moc?
________________________________________________________________________________
2) Co při tom bylo nejtěžší? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Jak se choval král a princezna? _______________________________________________
________________________________________________________________________________
4) Co ostatní princové? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pokud se člověk stane závislý na nějaké droze, jediná cesta ven je,
že se bude drogám navždy vyhýbat.
Namaluj obrázek z příběhu.
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POSTAVA
KRÁLE
DRAHOSLAVA
Postava
krále
Drahoslava
Přečtěte si první úryvek o králi.

Společně odpovězte na otázky.
Byl král Drahoslav dobrým panovníkem?
Kralování mu přineslo více radostí nebo starostí?
Je kralování náročné?
Chtěli byste být panovníkem?
Vyberte vlastnosti krále Drahoslava.
dobrotivý, důvěřivý, netrpělivý, moudrý, nechal se snadno ošálit,
slabý, přátelský, lakomý, pyšný, panovačný, pracovitý,

Každý z nás je panovníkem nad vlastním životem.
Když zažíváme různé nepříjemnosti, nepomohou nám od nich drogy ani
jiné návykové látky.
Poskytují jen falešnou úlevu.

Přečtěte si druhý a třetí úryvek o králi.
Společně odpovězte na otázky.
Myslel král na blaho království?
Proč podruhé kouzelníkův prášek nefungoval?
Proč bylo králi čím dál hůř?
Mohl nyní lépe panovat?

Když někdo propadne drogám, jeho život se postupně zhoršuje.
Namalujte obrázek k některému úryvku a povídejte si o něm.
Poraďte králi, jak dál kralovat.

4

Kouzelník Hemakrex
Autor: Mgr. Lucie Pilařová
Pracovní list č. 5

Pracovní list

POSTAVA RÁDCE
Postava
rádce
Přečtěte si první a druhý úryvek o rádci

Jaký byl rádce?
byl skromný, staral se o dobro království,
staral se o svůj prospěch,

byl chamtivý,

pomáhal nezištně králi,

chtěl krále nenápadně ovládnout,

byl kouzelníkův kamarád

Proč přivedl na hrad kouzelníka Hemakrexe?
________________________________________________________
____________________________________________________________________

Přečtete si třetí úryvek o rádci

Byl rádce opravdu kouzelníkovým přítelem?
Jak nakonec dopadl?

Rádcova hamižnost vedla k jeho záhubě.
Předávkování drogami může způsobit i smrt.
Kouzelník dokázal ovládnout nejen krále, ale i ostatní obyvatele království.

Zahrajte si scénku, jak Hemakrex nabízí rádci svou skříňku a rádce podléhá.

Různé reklamy nabízejí zboží, které obsahuje alkohol, tabák či léky, které
ve velkém množství způsobují závislost. Nikdy nevíme, jak bude naše tělo
na tyto látky reagovat.
Zahrajte si scénku, jak kamarádi nabízejí jinému alkohol.
Může i alkohol způsobit smrt? Namalujte obrázek k některému úryvku a povídejte si
o něm.
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POSTAVA
PRINCEVladana
VLADANA
Postava
prince
Přečtete si první a druhý úryvek o Vladanovi

Vyber, co se hodí k Vladanovi a co o něm víte.

nepoctivý, hloupý, rozvážný, rozumný, statečný,

měl rád Ludmilu, měl rád třpytivý prášek, bojácný, zbrklý,
vážil si svého otce, chtěl být rychle králem, čestný

Jak se změnilo království, když se Vladan vrátil?
_____________________________________________________________

Co všechno říkal kouzelník Vladanovi?
________________________________________________________________
Dokázal Vladan odolat?

Každý z nás má v životě různá pokušení.
Větší statečnost prokáže ten, kdo se nenechá zviklat
a stojí za správným názorem, i když by byl jediný.
Přečtěte si třetí úryvek o Vladanovi.

Jak se Vladan cítil při hlídání skříňky?

Proč se obyvatelé království chovali tak zle?

Pokud se člověk dostane do závislosti, je nemocný.
Poškozené je tělo i mysl.
Když tělo nedostane drogu, na kterou přivyklo,
je nemocnému velmi špatně a trpí do té doby, než se od drog úplně očistí.
Proto potřebuje odbornou péči.
Jak se cítil, když odmítl princeznu?

Lidé, kteří žijí se závislými, také trpí. Než se jejich blízcí úplně uzdraví, může
uplynout dlouhá doba.

Zahrajte si některý z úryvků jako scénku.

Přemýšlejte nad tím, zda je rozumné přátelit se s někým, kdo upadl do nějaké
závislosti.
Namalujte obrázek k některému úryvku.
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POSTAVAprincezny
PRINCEZNYLudmily
LUDMILY
Postava
Přečtěte si první a druhý úryvek o princezně.

Vyber, co se hodí k Ludmile a co o ní víte.
lehkomyslná, zlá, milá, hodná, nešťastná, skromná,
měla šaška ráda, panovačná,

krutá, měla ráda Vladana,

lítostivá, nenáviděla Vladana
Přečtěte si třetí úryvek o princezně.

Proč Ludmila žádala kouzelný prášek?

rozhodněte -měla trápení
-byla to móda
Uvědomovala si, v jakém je nebezpečí?

To, co zpočátku vypadá jako nevinná hra, může mít nedobré následky.
Příklad ostatních nás nesmí odvést od rozumného úsudku.

Přečtěte si čtvrtý úryvek o princezně.
Vzpomeňte si, jak se Ludmila chovala k Vladanovi, když hlídal skříňku.
Proč byla na Vladana tolik zlá? _________________________________________

Žádný člověk není jen špatný nebo pouze dobrý. Když princezna poznala svou
chybu, dokázala se upřímně omluvit.
Namalujte princeznu v zajetí zlých snů a poté při svatbě s Vladanem.

Člověk, který upadne do závislosti,
se musí sám pevně rozhodnout, že se jí zbaví.
To není jednoduché.
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POSTAVA
ŠAŠKA
Postava
šaška

Vyber, co se hodí k šaškovi a co už o něm víte.
smutný,

prozíravý, veselý, rozumný, drzý,

moudrý,

uměl včas rozeznat nebezpečí, lehkomyslný, ustrašený,
zlobivý, zbabělý,

nudný,

statečný
Přečtěte si první úryvek o šaškovi.

Byl šašek zbabělý, když utekl? _________________________________
Podle čeho poznal, že je království v nebezpečí?

________________________________________________________________
Může být člověk veselý i bez umělých snů? ____________________________________________

Každý člověk je zranitelný, a proto je lépe se vyhýbat prostředí,
kde jsou návykové látky zneužívány.
Přečtěte si druhý úryvek o šaškovi.
Proč šašek vyhnal prince Heřmana a Svatoslava?
________________________________________________________________
Proč chtěli princové na zámku zůstat?
________________________________________________________________
Nebyl šašek příliš rázný?

Přečtěte si třetí úryvek o šaškovi.

Zahrajte si tento úryvek jako scénku.
Jaká je tato scénka?

napínavá,

Co si Vladan myslel o šaškovi?

strašidelná, veselá,

vážná

Společně odpovězte.

Zahrajte si scénku, jak můžou ostatní nabízet drogu vám.
Člověk, který odmítne nabízenou drogu je zbabělý nebo statečný?

Zachovat se správně v nebezpečných situacích vyžaduje odvahu.
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POSTAVA
KOUZELNÍKA
HEMAKREXE
Postava
kouzelníka
Hemakrexe
Přečtěte si první a druhý úryvek o kouzelníkovi.
Na jaké starosti zapomněl král, když ho kouzelník posypal práškem?
Jak se změnilo kouzelníkovo chování v prvním a druhém úryvku?
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Jméno HEMAKREX se skládá z několika druhů velmi nebezpečných drog.
Přiřaďte slabiky k názvům nebezpečných látek.

Co znamená slovo závislost? Povídejte si.
Pomůže vám, když si vybavíte postavu kouzelníka

Jak se choval na začátku příběhu?
Jaké byly jeho skutečné úmysly?
Jak se změnili ti, které kouzelník uspal?
Byl to zdravý, posilující spánek?
Byly sny vždy jen krásné?

Přečtěte si třetí úryvek o kouzelníkovi.
Jaká slova řekl kouzelník naposledy?_____________________________________________________

Nebezpečí závislosti nás obklopuje celý život, a proto musíme být
prozíraví.
Přečtěte si závěrečný úryvek.

Ani po vysvobození od kouzelníka se král nezbavil svých povinností.
S těmi se musí vyrovnat každý z nás.
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SHRNUTÍ

Shrnutí

Vyberte si jednu z postav a napište, jaké obtíže musela překonávat.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Dokázali byste se zachovat správně v téže situaci?
Kde můžete v reálném životě potkat kouzelníka Hemakrexe?

Přečtěte si znovu všechny zelené věty z pracovních listů 2 – 9.

Z předešlých obrázků sestavte koláž, která sleduje děj celého příběhu. Obrázky
můžete vystavit.

Scénky, které jste hráli, můžete nahrát jako videonahrávku a povídat si o nich.
Zkuste nacvičit celou pohádku jako divadelní představení, které můžete zahrát a
natočit.

Zjistěte něco o škodlivých látkách obsažených v tabáku, alkoholu a jiných drogách.
Napište informace na samostatný papír a přiložte k obrázkům.
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Zde můžeš malovat obrázky:
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Zde můžeš malovat obrázky nebo zapsat důležité informace:
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