: Země
:Venuše
: žlutá a růžová
: citrín, růženín, jantar, turmalín, topas
: ženská
• Býci jsou ovlivňováni živlem země a to jim dává
smysl pro praktické a materiální záležitosti.
• Mají klidnou a vyrovnanou povahu a hlavním
smyslem jejich života bývá práce. Když se
nadchnou pro nějakou myšlenku, rádi budou
tvrdě a neúnavně pracovat na jejím
uskutečnění.
• K životu se staví velmi zodpovědně. Hodně
důležité je pro ně hmotné zázemí, rádi se
obklopují hezkými věcmi a dokážou ocenit
luxus.

• Eragon žije ve vesnici Carvahall v království, jemuž
vládne krutý Galbatorix. Odpradávna v něm stojí na
straně dobra Dračí jezdci, ochránci země vládnoucí
kouzly, která jejich bojovému umění dodávají větší sílu.
• Eragon, který nemá otce, jednoho dne najde v lese
naleštěné kamenné vejce, z nějž se vylíhne dračice
Safira. Právě ona je jedním z prostředníků, kteří mají
Eragona dovést k poznání, kdo je jeho otec i jaký
osudový úkol byl pro něj před lety vybrán. Patnáctiletý
Eragon zjistí, že je Dračím jezdcem, na kterého čeká boj
ze zlem.
Kniha Eragon má velice napínavý konec, který se zdá
neurčitý.

• Úkol pro tebe: Kolik vyšlo dílů a jak se jmenují?

český básník a prozaik.
Proslavil se jak svým
životem, tak dílem, jemuž
dominuje lyrickoepická
skladba Máj , jedna z
nejvydávanějších českých
knih.

český historik, právník,
archivář, spisovatel,
básník, překladatel a
sběratel českých lidových
písní a pohádek, autor
Kytice

byl český prozaik, dramatik a
politik, autor řady historických
románů , autor Starých pověstí
českých

• 11. června proběhne na naší škole
tradiční

• Zapoj se i Ty 

Další neznámý není opět z české historie.

Spisovatel, filolog a univerzitní profesor, nejznámější jako autor Hobita
a Pána prstenů.
Na Univerzitě v Oxfordu působil v letech 1925–1945 jako profesor staré
angličtiny, v letech 1945–1959 pak jako profesor anglického jazyka a
literatury.
Byl význačným jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a staré
severštiny.
28. března 1972 obdržel od královny Alžběty II. Řád britského
impéria.

.

• Ráda bych využila tuto stránku jako poděkování
jedné z bystrých návštěvnic klubu, kterou je
Terezka Barillová.
• Terezka nejen, že ví odpověď na každou
soutěžní otázku, ale pravidelně přispívá články
do školního časopisu. Děkujeme 

Český král, římský král a císař se narodil 14. května 1316
v Praze. Byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.
V r. 1323 byl vyslán na vychování k francouzskému dvoru do
Paříže. Původním jménem Václav o rok později při biřmování
přijal jméno svého kmotra Karla IV. Sličného.
Českým králem se stal až smrtí svého otce 26.8.1346.
2 .9.1347 byl slavnostně korunován a přijal mnoho zásadních
rozhodnutí, které zásadně ovlivnily vývoj v Českém království.
České království se stalo centrem římské říše, Praha se stala
Karlovým sídelním městem .
Bylo založeno Nové město pražské, začal se stavět nový most
přes Vltavu (dnes Karlův), započala výstavba reprezentativního
hradu pro uložení říšských korunovačních klenotů (Karlštejn)..
V r. 1355 byl Karel IV. korunován římským císařem.
Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378 v Praze, jeho ostatky byly
uloženy v královské hrobce, v chrámu sv. Víta na Pražském
hradě. Karel IV. patří k našim nejvýznamnějším panovníkům.
V pohřební řeči po jeho smrti byl císař Karel IV. poprvé nazván
Otcem vlasti.

Černé historky
• DVA MRTVÍ
• Zadání – Dva mrtví muži seděli u stolu. Na stole se
nacházely šachy a revolver.

• Řešení – Oba muži byli na palubě ponorky, která
ztroskotala. Vzduchu zbývalo již pouze na několik
hodin. Protože měli v revolveru jen jeden náboj, hráli o
to, kdo se smí zastřelit a kdo se musí udusit.
• PĚT PŘÁTEL
• Zadání – Pět přátel skočilo do moře. Po několika
hodinách už nikdo z nich nebyl naživu.
• Řešení - ???
•
•
• Tak hodně štěstí, Columbové
•
• Janina
•

•

Amsterdamsche Football Club Ajax NV, zkráceně AFC Ajax, je
nizozemský fotbalový klub hrající nejvyšší nizozemskou soutěž
Eredivisii, kterou devětadvacetkrát vyhrál.

•

Klub patří podle historických tabulek k deseti nejlepším na světě a
je jedním ze tří klubů, které už léta ovládají holandský fotbal. Jeho
největšími konkurenty jsou PSV Eindhoven a Feyenoord
Rotterdam.

•

Ajax je jedním ze čtyř klubů, který vyhrál všechny hlavní evropské
trofeje (PMEZ, Liga Mistrů, Pohár UEFA. Je proslulý svou širokou
základnou talentů, k nejznámějším základnám patří Ajax Cape
Town a Orlando Ajax.

•

Klub byl založen 18. března 1900 Florisem Stempelem, Carelem
Reeselem a bratry Hanem a Johanem Dadeovými. Původní dresy
Ajaxu byly černé s červenou páskou kolem pasu, tento dres však
byl brzy nahrazen červeno-bílou pruhovanou košilí a červenými
kraťasy.

•

Červená, černá a bílá jsou dodnes barvy vlajky Amsterdamu

•

Tuhle otázku jsme položili našim umělcům, kteří si vlastního
chameleona nádherně namalovali 

•

Iris 7.A - Neviditelná bych chtěla být při zkoušení z Aj.

•

Míša 4.B – Chtěl bych být neviditelný, když musím ven se psem.

Vojta 5.B – Chtěl bych být neviditelný vždy, když do
třídy přijde paní učitelka a řekne „Posaďte se, děti“.

Kryštof
4.A- Chci být neviděn, když do místnosti přijde Vojta
a začne „prudit“.

Tom 4.B – Chtěl bych být neviditelný jedině, kdyby mě chtěl
někdo okrást.

•

A žili šťastně až do smrti? V reálné každodenní realitě by to tak pro
postavy, které vykročily z Disneyho pohádek, rozhodně nefungovalo.
Malíř animačních storyboardů Jeff Hong se to pokusil ukázat v
následující sérii koláží! Zamyslete se nad problémy, které jsou
skutečně kolem nás!

•

Kvůli znečištění a ropě, která uniká z tankerů, by Ariel měla
ještě větší problémy dostat se na souši. Co s tím a jak pomoci?
ZKUSTE ŠETŘIT BENZÍN A OBČAS CHODIT PĚŠKY.

•

Zdá se to kruté, ale Medvídek Pú by asi stejně jako mnohá
další zvířata přišel o svůj příbytek. Co s tím a jak pomoci?
RECYKLUJTE- TISKNĚTE Z OBOU STRAN A TŘIĎTE ODPAD.

Simba by skončil jako mnoho dalších lvíčat
- ve výběhu v ZOO.

To ale stále není nic proti Bambimu, který by se nejspíš
stal jednou z trofejí na stěně výstředního milionáře.

Pokud jste někdy byli v cirkuse a nenechali se zaslepit
laciným pozlátkem, jistě tušíte, jak vypadá život malých
slůňat, jako je Dumbo. Co s tím a jak pomoci?
NENAVŠTĚVUJTE CIRKUS, CVIČENÍ A TRÉNOVÁNÍ ZVÍŘAT
PROBÍHÁ VELMI NÁSILNĚ.

Vypadá to, že by Belle potřebovala plastickou operaci.
Musí přece dostát svému jménu! Co s tím a jak pomoci?
MĚJTE SE RÁDI.

Tiana by to kdysi v období největšího rasismu a
segregace neměla zrovna jednoduché. Co s tím a jak
pomoci? NENADÁVEJTE LIDEM JINÉ BARVY PLETI.

Mulan kvůli znečištění v Pekingu skoro nemůže dýchat.
Co s tím a jak pomoci? OPĚT – ZKUSTE TŘÍDIT ODPAD A
OBČAS SE PROJÍT PĚŠKY.

