WYZWANIE 8
Rozdział ósmy:
Mistrz eliksirów

J

esteś już po lekturze ósmego rozdziału? W takim razie pora
na kolejne wyzwanie. Ile punktów dla swojego domu zdołasz
zgromadzić? I czy podołasz tajnemu zadaniu?

Napisz, o którym nauczycielu w Hogwarcie chciałbyś dowiedzieć się jak najwięcej
i dlaczego. Jakiego ta osoba uczy przedmiotu?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj kociołek, jakiego chciałbyś używać na lekcji eliksirów.
Może być dowolnego koloru – na przykład w barwie Twojego domu.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.
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Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę dotyczącą kolejnego rozdziału. Jaką
nazwę nosi najbardziej popularny sport w świecie czarodziejów? Ron pytał o to
Harry’ego w drodze pociągiem.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: W jakiej lekcji w Szkole magii i czarodziejstwa Hogwart
chciałbyś wziąć udział i dlaczego?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Ten punkt polega na próbie odgadnięcia, co
wydarzy się później w książce. Hagrid opróżnił skrytkę w Banku Gringotta
i ubiegł włamywacza. Jak myślisz, gdzie teraz jest paczka, którą odebrał?
Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,
staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.

Wyobraź sobie, że jesteś portretem w Hogwarcie. W rozdziale pt. Mistrz eliksirów
poznajemy portrety i to, że postaci na nich lubią się wzajemnie odwiedzać. Stań się
portretem u szczytu schodów. Jak masz na imię? Jak wygląda Twój portret? Jak byś
się zachował, gdyby schody postanowiły zmylić uczniów i zaprowadzić ich w inne
miejsce? Pomógłbyś uczniom, czy raczej chciałbyś ich jeszcze bardziej zmylić?
Czy Twoim zdaniem to zabawne?
Wartość tego minizadania to 2 punkty.
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Tajne zadanie: Zorganizuj zebranie domowników, korzystając tylko z tajnych
liścików. W rozdziale ósmym Hagrid zaprasza Harry’ego do swojej chaty, przesyłając
zaproszenie przez Hedwigę. Liścik musi zawierać czas i miejsce zebrania, na przykład:
„przy stole w kuchni” albo „na kanapie”. Ale o tym zebraniu nie wolno mówić!
Jeśli wszyscy się pojawią, wygrywasz!
Wartość tego tajnego zadania to 3 punkty.
LUB
Czas na quiz: Jeśli od tajnego zadania wolisz coś innego, możesz zgromadzić tę samą
liczbę punktów, jeśli odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania z poniższego quizu.

A.
B.
C.
D.

kota
ropuchę
sowę
szczura

2. Kto uczy w Hogwarcie transmutacji?
A.
B.
C.
D.

profesor Snape
profesor McGonagall
profosor Flitwick
profesor Sprout

A.
B.
C.
D.

eliksirów
zaklęć i uroków
historii magii
obrony przed czarną magią

Hermiona Granger
Dean Thomas
Draco Malfoy
Neville Longbottom

5. Harry czyta artykuł w „Proroku
Codziennym” o pewnym włamaniu.
Dokąd się włamano?
A.
B.
C.
D.

3. Nauczycielem czego jest
profesor Flitwick?
A.
B.
C.
D.

4. Kto wydaje się ulubieńcem
profesora Snape’a?

do Hogwartu
do banku Gringotta
do sklepu pana Ollivandera
do domu Dursleyów

odpowiedzi: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

1. Jakie zwierzę posiada Argus Filch?

Czy wyzwanie do rozdziału ósmego już za Tobą? Ile punktów udało Ci się zgromadzić?
Po przeczytaniu rozdziału dziewiątego czeka na Ciebie kolejne wyzwanie!
Pamiętaj! Zgromadzone punkty umieść w klepsydrze. Klepsydrą może być dowolny
pojemnik – butelka, słoik albo pudełko. Za każdym razem, gdy zdobędziesz kolejny
punkt, wytnij z papieru lub tekturki niewielki kwadrat albo kółko, pokoloruj je zgodnie
z barwą Twojego domu i umieść w klepsydrze. Jeśli używasz nożyczek, poproś
o pomoc osobę dorosłą.
Wciąż nie wiesz, do którego domu w Hogwarcie należysz? Odwiedź
stronę z Ceremonią Przydziału albo pobierz aplikację Wizarding World app,
żeby włożyć Tiarę Przydziału i to sprawdzić! Ktoś dorosły będzie Ci potrzebny,
żeby się zarejestrować.
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