
Pojďme si zopakovat vaše úkoly: 
• Vytvořte lapbook1 nebo knihu Atlas strašidel – nakreslete, nafoťte, nebo 

nalepte různá strašidla, popište jejich vlastnosti a způsob ochrany před nimi. 
• Napište závěr příběhu Krvavé planety2 –  a sami rozhodněte, jak moc je konec 

děsivý, jestli to Stráša zvládne, nebo ne. Text vložte do obálky a na ni napište buď 
Pro Strášu, nebo Stráša - neotvírat. Obálku vložte do Atlasu strašidel. 

• Vařte, foťte děsivé pokrmy (česnekovou pomazánku proti upírům, horkou 
čokoládu s plovoucíma očima a jiné) – obrázky přiložte k Atlasu strašidel. Tvořte 
z toho, co doma najdete, vařte ze zásob.  

• Vyfoťte nejstrašidelnější místo ve městě (v místě vašeho bydliště) a popište, kde 
se nachází – fotku vložte do Atlasu strašidel, nebo zašlete na 
detske@mekvalmez.cz 

• Získejte a věnujte aspoň 50,- Kč pro projekt S knížkou do života na webu Čtení 
pomáhá 

• Přeložte do češtiny tato valašská slova a slovníček vložte do Atlasu: 
o širáň 
o župica 
o snět lidský 
o bukotať 
o kútek 
o počúvať/čuť 

 překladem vám pomůže třeba web: https://www.valassky.cz/ 
• Hádanky: 

Po smrti se někdy zjeví.  
Jak? To nikdo přesně neví.  
Ve starých domech čeří vzduch.  
Ptáte se kdo? Přece…………….     

 
Připlíží se pomaličku, 
shodí hrnek, sfoukne svíčku… 
Tak nás děsí zlobidlo –  
strašidelné ………………………      
 
V chaloupce naší 
občas pěkně straší, 
když si vleze do komína, 
ukvílená …………………….. 
 
Žádné maso, svaly, kůže, 
zato chrastit kostmi může. 
Na hřbitově známá věc – 
postraší nás ………………….                                                           (duch, strašidlo, meluzína, kostlivec) 

 
1 http://zakatedrou.cz/?p=1033 
2 Markéta Šimková: Krvavá planeta  



• Nezapomeňte Atlas podepsat, ať víme, kdo má nárok na odměnu, připište, do 
které třídy chodíte a vaše hodnocení letošního Strašidlení. Můžete vybrat třeba 
některé z těchto možností, nebo vymyslet vlastní:  
o bál jsem se 
o smál jsem se 
o tvořil jsem s chutí 
o vylekal jsem se 
o jen jsem poslouchal 
o nudil jsem se 

 
 

Atlas strašidel vložte do obálky, nebo zabalte a přineste do biblioboxu před knihovnou. Čas 
máte do konce listopadu. Když bude některý z úkolů chybět, nevadí. 
Nezapomeňte sami dojít k plechovým dveřím za kostelem, poznáte je podle obrázku Stráši – 
zabouchejte na ně a křídou udělejte křížek, abychom věděli, že jste tam byli. 
A až nás opět otevřou, tak se za námi stavte na oddělení pro děti a vyzvedněte si malou 
odměnu. 

Hodně štěstí! 

O čem jsme ještě mluvily: 
 

• MORNŠTAJNOVÁ, Alena. Strašidýlko Stráša. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05048-5 
https://www.databazeknih.cz/knihy/strasidylko-strasa-373973 
 

• GAIMAN, Neil. Koralina. Frenštát p. R.: Polaris, 2003. ISBN 80-733-2019-3. 
https://www.databazeknih.cz/knihy/koralina-1180 
nebo filmová verze 
https://www.youtube.com/watch?v=HfmHr2bKtrY 
 

• Kobzáň, Jan. O zbojníkoch a pokladoch. 3. vyd. Ostrava: Profil, 1980. 125 s. 
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-zbojnikoch-a-o-pokladoch-58868 
 

• 12 malých hororů. Praha: Baobab, 2013. ISBN 978-80-87060-80-3. 
https://www.databazeknih.cz/knihy/12-malych-hororu-179891 
 

• Čtení pomáhá – charita S knížkou do života: 
https://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart 
 

• Další tipy na strašidelné knihy i filmy:  
Strach má velké oči - https://youtu.be/90ikHngpWmE 
Norman a duchové - https://youtu.be/7NLlMf1kdIc 
Čarodějův učeň - https://youtu.be/WH_37ClHgjw 



seznam dalších knih zde: 
https://www.martinus.cz/l?categories%5B0%5D=6003&characteristics%5B0%5D=259927&t
opics%5B0%5D=259925 
 

Atlas strašidel:                                                                      Lampička 

 

 
 

Lapbook: 

Jak ho vytvořit -     https://www.youtube.com/watch?v=X4h8VKRjuSU 

- http://zakatedrou.cz/?p=1033 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipy na děsivé pokrmy: J 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 


