
PŘESTÁVKA

ADVENTURY

ETIKETA

EXOSKELET

HOROSKOP

JÍDLO

ČERVEN



Etiketa
Co stále platí a platit jen tak nepřestane:

Přednost:
Vždy má přednost starší před mladším, žena před mužem, služebně výše 
postavený před níže postaveným.

Představování:
Muž se představuje ženě, mladší staršímu. Služebně níže postavený výše 
postavenému.

Pozdrav a podání ruky:
První zdraví muž, mladší jedinec a podřízený. U podání ruky je postup 
opačný, tedy ruku podává žena, starší osoba či nadřízený.

Vcházení:
Do restaurace vchází jako první muž, naopak například do prodejny 
vstoupí jako první žena.

Chůze:
Muž vede ženu po své pravé ruce.

Už Aristoteles si stěžoval na mládež:
„Obecně lze říci, že v současnosti jsou v běžném životě pravidla etikety v 
porovnání s minulostí značně uvolněná. Změny ve společenském chování 
jsou přijímány širokou veřejností, a tím se z nich stávají nová pravidla,“ 
hodnotí dnešní stav Miriam Stern, odbornice na společenské chování.
„Dnešní mládež je nevychovaná, mlaská při jídle, nevstane, když vstoupí 
dospělý, skáče do řeči a nemá k ničemu úctu,“ vzpomíná citát Aristotela 
ze 4. století před naším letopočtem.

Co bylo na začátku minulého století považováno za neslušné, je dnes 
běžné a naopak. Něco z dob první republiky nám už přijde úsměvné.

                                                                                   Vypracoval: D. Hájek



ATLETICKÝ DEN

Dne 5. června pořádali letošní deváťáci atletický den pro žáky z prvního stupně. 
Atletický den začal v osm hodin ráno přivítáním dětí a poté krátkou rozcvičkou. Poté 
někteří deváťáci dostali na starost děti rozdělené do kategorií. Kategorie byly: 1. třída
holky, 1. třída kluci, 2.-3. třída holky, 2.-3. třída kluci, 4.-5. třída holky a 4.-5. třída 
kluci. Děti plnily čtyři disciplíny, ve kterých se soutěžilo o medaile. Když měly vše 
splněno mohly hrát hry, např. plážový volejbal, házenou nebo fotbal. O medaile 
soutěžily v hodu kriketovým míčkem, ve vytrvalostním běhu, běhu na 60 metrů a 
skoku do písku. Celý den bylo horko a proto všichni ocenili hru s kelímky 
naplněnými vodou, kterou se polévali. Celý den měli na starosti deváťáci a hlavně 
organizační tým složený z žáků 9. A i 9. B. Za třídu 9. B  byla Petra Kliková, Marek 
Myška, Jakub Trefný a Adam Šebelík. Za 9.A Sára Kumarová a Ondřej Jeníček. Jako 
první se vyhlašovali žáci prvních tříd. Poté se vyhlásili i ostatní kategorie a celý 
atletický den skončil ve 12:30. Dětem z prvního stupně se atletický den moc líbil a už
se těší na příští rok. Nejvíce se líbila hra s kelímky a vodou, protože se všichni 
osvežili. 

                                                                                                

                                               Zpracovala: Barbora Hochmannová
                                                          foto: Barbora Hochmannová



1. světová válka
První světová válka byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914
do roku 1918. Formální příčinou války byl úspěšný
atentát na arcivévodu a následníka rakousko-
uherského trůnu Františka Ferdinanda d‘Este, v
Sarajevu dne 28. června 1914. Za měsíc poté, 28.
července 1914, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku
Srbsku jako odvetu za atentát. Na základě
předchozích smluv následovala řetězová reakce
ostatních států a během zhruba čtyř týdnů se ve 
válečném konfliktu ocitla většina Evropy. První
světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo
se i  ve světových oceánech.

Válka propukla mezi dvěma koalicemi: Trojdohodou a ústředními 
mocnostmi. Dohodovými mocnostmi byly při vypuknutí války  Francie, 
carské Rusko a Spojené království, které se do války zapojilo v důsledku  
německého vpádu do Belgie. K Dohodě se postupně připojily další státy: 
v roce 1915 Itálie a v roce 1917 Spojené státy americké (USA). Ústředními
mocnostmi byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K ústředním 

mocnostem se přidaly nejprve 
Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. 
Na konci války zůstaly v Evropě 
neutrální pouze Španělsko, Švýcarsko, 
Nizozemsko a státy Skandinávie.

https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_vp%C3%A1d_do_Belgie_(prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nie_a_Irska
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_Francouzsk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_mocnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_mocnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka


Před                                                       Po

Za první světové války se v Evropě bojovalo na několika frontách. Na 
západní frontě boje probíhaly do značné míry v zákopech (zákopová 
válka). V letech 1914 až 1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.

Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11.listopadu 1918, 
kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), 
podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním
vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála 
Ferdinanda Foche v Compiègne. Formálním zakončením války byla 
paříšská mírová konference v roce 1919, na které byly uzavřeny pařížské 
předměstské smlouvy.

Vypracoval: Tomáš
Bacík                       

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9_p%C5%99edm%C4%9Bstsk%C3%A9_smlouvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9_p%C5%99edm%C4%9Bstsk%C3%A9_smlouvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kopov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kopov%C3%A1_v%C3%A1lka


Škola v přírodě Čimelice

Od 4. do 7. června jsme byli s 8.B na Škole v přírodě v malém městě
Čimelice. Odjížděli jsme v úterý vlakem v 9:08 s paní učitelkou Helenou
Moutelíkovou,  Janou  Frýbertovou  a  asistentkou  Simonou  Žoltákovou.
Pobývali jsme v táborové základně, v dřevěných chatkách. Nejhorší bylo
se naskládat s kufry do vagónu. Přijeli jsme na zastávku do Čimelic. Nesli
jsme si kufry až do tábora. Rozdělili jsme si chatky a šli jsme do města.
Koupili jsme si něco malého a v cukrárně jsme si dali zmrzlinu. Každý
den jsme se koupali v rybníce Stejskal. První den jsme měli teplé jídlo k
večeři, měli jsme kaši s kuřecím řízkem. Po večeři jsme se rozdělili do 5-
ti  týmů po  7  lidech.  Hráli  jsme  skupinové  hry  založené  na  důvěře  a
spolupráci. Měli jsme diskotéku. Druhý den jsme vstávali brzy, abychom
stihli vlak do Písku. Vystoupili jsme a šli do Mekáče na jídlo. 8.B měla na
náměstí rozchod. Měli jsme zarezervovaný Laser game. Každý hrál dvě
hry a další hru si mohl každý z nás zaplatit. Po Laser game jsme šli na
vlakové nádraží  v  Písku a  čekali  tam 20 minut.  Další  den jsme hráli
skupinové hry. V pátek jsme odjížděli domů.

Vypracovala: Sabina Skalová, 8.A 



Třídní výlet 
Třídní cyklovýlet na chatu Emilovnu se konal dne 10.6. Vyráželi jsme z 
náměstí ve Zdicích.

Cesta trvala cca 3 hodiny.

Emilovna je hájovna, nacházející se nad Karlovou Vsí uprostřed 
křivoklátských lesů. Jedná se o soubor hájoven na rozlehlé lesní louce s 
rybníčkem a krmelcem. Loveckou chatu Emilovnu nechal zbudovat kníže 
Max Egon Fürtenberk.

                                                 Vypracovali: Dobrohruška, Hubka 



Slavnosti svobody Plzeň 2019

Jako každý rok, i letos si Plzeň první květnový týden připomněla události,
které se odehrály na začátku května roku
1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození
americkou armádou se uskutečnily od pátku 3.
do pondělí 6. května tradičně s bohatým
vojensko-historickým a kulturním
programem. K jejich atmosféře
neodmyslitelně patří setkání s veterány 2.
světové války a pietní akty. Během celých
slavností bylo možno navštívit dva
druhoválečné tábory a jeden aktuální. Atraktivní přehlídka historické 
vojenské techniky Convoy of Liberty projela
Plzní v neděli 5.5. Celý program završil hlavní
vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! V
pondělí 6. 5. tento rok jsme si rovněž spolu s
celou Evropou připomněli 75. výročí otevření
Druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů
o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila
také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii
– Československá samostatná obrněná brigáda, které byla věnována 
výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti. Jedním z veteránů, 
který se každoročně účastní Slavností svobody je pan George E. 
Thompson z Oregonu v USA. Dne 1. října 2019 slaví krásné 95. 
narozeniny. Je to válečný veterán, bývalý příslušník 16. obrněné divize a 
jeden z osvoboditelů Plzně. Já jsem měl tu čest se s ním osobně setkat a 
mluvit s ním.                                    

Vypracoval:   příslušník 612T.D.B Tomáš Bacík  



       Pracovní tábor Vojna
• Památník Vojna u Příbrami je muzejní expozice věnovaná 

obětem komunismu. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od 
Příbrami v prostorách bývalého pracovního tábora Vojna, 
na trojmezí obcí Lešetice a Lazsko a příbramské části 
Zavržice. 

• Tábor byl
pojmenovaný podle
osady Vojna, která leží
asi 0,8 km
severozápadně v
lesích na území
Zavržic. Název Vojna 
nese též nejvyšší
kopec Příbramské
pahorkatiny, asi 1,2
km severozápadně od
tábora. 

• Tábor byl vybudován v letech 1947 až 1949 německými 
válečnými zajatci. Po odchodu válečných zajatců od 
poloviny roku 1949 do roku 1951 začal tábor plnit účel  
nucených prací pro politické vězně nastupujícího 
komunistického režimu. Odsouzena sem byla i řada lidí 
československé elity všech oborů a oblastí, jež spojovalo 
to, že byli nepohodlní pro tehdejší režim. 

• Vězni byli využívání zejména jako pracovní síla při 
těžbě uranové rudy v nedalekých dolech a při rozšiřování 
pracovního tábora. Od roku 1951 do roku 1961 byl tábor 
používán jako vězeňské zařízení. To bylo po amnestii k 
1.6. 1961 zrušeno. Do roku 2000 areál využívala armáda.  

Zpracoval: Jiří Pech 
                 Foto: Jiří Pech.

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zajatec
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbramsk%C3%A1_pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbramsk%C3%A1_pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojna_(Zavr%C5%BEice)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zavr%C5%BEice


• Exoskelet
• Robotický exoskelet (vnější kostra) je zařízení určené k podpoře 

svalů člověka při chůzi nebo práci, například pro zdravotní nebo 
také vojenské účely. Skládá se z vnějšího rámu (kostry), která je 
ovládána člověkem pomocí hydrauliky a motorů.

• Na univerzitě v Michiganu bylo vyvinuto zařízení, které může 
sloužit jako rehabilitace po mozkových mrtvicích, dopravních nehodách 
nebo prostě tam, kde je potřeba obnovit funkčnost končetiny, např. 
pacienti s poškozenou míchou nebo neurologickou poruchou. Používání 
je poměrně jednoduché, přístroj snímá nervové signály vysílané 
mozkem, které určují jaký sval se má smrštit, napnout, o kolik a kam 
apod. Tyto signály poté příjme samotný přístroj a pomocí těchto 
"příkazů" se pohybuje za pomoci válců s písty. Ovšem není až tak 
jednoduché, aby si lidská nervová soustava navykla na používání 
"nového skeletu", a tak průměrná doba, než je člověk schopen ovládat 
přístroj podle jeho potřeby, je 3-4 dny. Podle výzkumů provedených na 
zdravých lidech trvá alespoň 30 minut než se chůze zmírní, protože 
mozek neustále burcuje svaly k výkonu, ale poté si teprve uvědomí, že 
robotický exoskelet vlastně skoro veškerou práci za svaly udělá.

•
•

•
•

•
•

Vytvořil : Tomáš Bacík



• Jaký trest pro ty, kteří   
vyhazují odpadky kolem sebe
na ulici, či je odvážejí do 
lesa, navrhují čtvrťáci??

•
• Kuba 
• -250 000 Kč pokutu a 2 roky vězení
• Štěpánka
• -uklízet ty odpadky a i jiné
• Bety 
• -měl by dostat pokutu a v horším případě jít do vězení
• Karolína
• -měl by jít na prospěšné práce
• Anička 
• -pokuta 2000 Kč a 1 rok prospěšných prací
• Štěpán
• -50 000 Kč pokuta a 2 roky vězení
• Káťa
• -úklid lesa i města
• Honza 
• -5 000 000 Kč pokuta, do vězení, nebo by musel uklízet
• Honza 
• -uklidit to, co tam odhodili
• Nepodepsáno
• -2 roky pracovat u popelářů

•                                                Vypracovala: Kateřina Meškanová
                                                        zdroj: odpovědi žáků ze 4.C ZŠ ZDICE



Lidice

Výlet do Lidic byl zajímavý a mne velmi zaujal. Vyhlazení Lidic se 
odehrálo poměrně nedávno, proto jsem se snažila co nejvíce 
vnímat. Nejprve jsme si prošli areál Lidic. Po prohlídce areálu jsme 
šli do galerie umění, kde nás čekala beseda s paní, která si to vše 
prožila a také přežila. Nacisté jí vybrali na převýchovu do Německa.
V místnosti bylo ticho a každý poslouchal, jak nám paní vyprávěla 
svůj příběh. Většina lidí měla slzy na krajíčku, protože čím si ta 
paní prošla, je neuvěřitelné. Její vyprávění bylo hodně prožité a 
podrobně vysvětlené. Občas jsem si myslela, jako bych tam byla s 
ní. Když vyprávění skončilo předali jsme paní kytičku, vyfotili se s 
ní a jeli domů.

                                                     Zpracovala: Pavlína Šamanová



Pstruzi v parmské šunce
potřebujeme:  4 pstruhy (čerstvé nebo mražené)
                         4 stroužky česneku
                         200 ml olivového oleje
                         2 limetky
                         sůl
                         hrst čerstvých bylinek (rozmarýn, šalvěj, tymián)
                         8 plátků parmské šunky

Postup: Pstruhy očistíme, omyjeme ve vlažné vodě a 
osušíme, máme-li mražené, necháme je zvolna 
rozmrznout v chladničce. Česnek prolisujeme do 
misky a smícháme ho s dvěma lžícemi oleje, lžičkou 
limetkové šťávy a soli. Touto směsí potřeme ryby 
uvnitř i zvenku a břicho ryby naplníme celými stonky 
bylinek. Každého pstruha obalíme dvěma plátky 
šunky, převážeme provázkem a ryby uložíme na 
hodinku do  chladu,  aby si ryby odpočinuly a byla 
pak hezky chutné. Pak je rozložíme na plech, 
přilejeme část olivového oleje, vložíme do trouby 
vyhřáté na 180°C  a pečeme asi 12 až 15 minut 
dozlatova. Hotové pstruhy rozdělíme na talíře, 
pokapeme je zbylým olivovým olejem a šťávou z 
limetky, a můžeme podávat. 

                                 

•

                                                    Zpracovala: Pavlínka Šamanová     
Zdroje: Časopis Květy 33/2018



5 kultovních českých
adventur

• Horké léto (1998-2005)
• Rodinka Majerových vyrazí na dovolenou do Pacifiku, ale zajmou je lidojedi. 

Tedy, kromě výše zmiňovaného Honzy. Ten se rozhodne, že je zachrání a vy mu
samozřejmě musíte pomoct. Příběh byl sice poněkud slabší, ale samozřejmostí 
byly logické hádanky, konverzace a vlastně všechny ty důležité části, bez 
kterých by se adventura neobešla. Navíc tu byl právě vynikající dabing od 
Izera, který si zde střihl všechny postavy. 

Brány Skeldalu 2 (2002)
Příběh hry se odehrával 10 let po událostech prvního dílu. Wahargem, jediný
ze skupiny, který se vydal v předchozím příběhu zničit věž, se začal chovat

jako tyran. Hráč přebral ovládání nad Engeorem, studentem magie, který byl
po hádce a kritice Wahargemem uvězněn. Hlavním úkolem Engeora tak bylo

osvobodit sebe a ostatní lidi z jeho tyranství.



Posel Bohů (1998)
V roli experta na archeologii Stanislava Novotného jsme dostali za úkol

prozkoumat nacistický bunkr v Česku. Vyvine se z toho spletité pátrání, které
hlavního hrdinu zavede do Holandska, na Guatemalu nebo do Mexika. Celé to

vyústí v rozřešení záhady starých Mayů a jejich bohů. 

Polda (1998-2014)
Hlavní postavou byl policista Pankrác, se kterým jste řešili únosy, problémy s

klonováním, cestovali časem a podobně. Jednalo se spíše o vtipnou hru se skvělým
dabingem. Objevily se zde hlasy jako Zdeněk Izer, Luděk Svoboda nebo Jiří Lábus.

Série čítá zatím  6 dílů.

Posel Smrti (2003)
Posel smrti vypráví příběh Samuela Gordona, který se po dvanácti letech vrací
na panství Gordonů v Anglii kvůli smrti svého dědečka. Nevěří však, že to byla
sebevražda, jak tvrdí jeho babička s detektivem a Samuel tak pátrá po vrahovi.
Postupně odkrývá historii rodu Gordonů a kletbu, která postihuje mužské členy

rodu.



Jídlo
Bohatě ilustrovaná Staropražská kuchařka nedávno zesnulého
znalce historické kuchyně Viktora Faktora. Kromě celé řady
zapomenutých receptů přináší i řadu zajímavostí o jídelních

zvycích v Česku. 

Česká kuchyně je specifickým typem kuchyně středoevropské. Jsou
pro ni typické hustší polévky se zavářkou a mnoho druhů omáček s
dušeným masem. V obou případech se základem vařené či dušené

zeleniny, často se smetanou, a pečená masa s přírodními
omáčkami. Mnoho druhů koláčů a pečiva, které jsou populární ve

střední Evropě, pochází z české kuchyně. 

Za národní česká jídla je často považována buďto svíčková a nebo 
vepřo knedlo zelo. Ukázalo se však, že za monarchie byli mnohem

oblíbenější švestkové knedlíky. Tento pokrm jedla jak vysoce
postavená šlechta, tak i prostí občané. Co se týče vepřa knedla zela,
tak tam se jednalo spíše o marketingový tah, kvůli rozrostlé oblibě

piva v českých restauracích. A každý si k pivu dá radši maso než
ovocné knedlíky.

Vypracoval: Michal Burcal



OCHRÁNCI ZEMĚ ČESKÉ 

Čeští světci bývali pomyslnými ochránci národa. Své patrony mají i některé regiony,
místa, kostely. Jde hlavně o někdejší mučedníky.

1. Matka ,,České země“ sv. Ludmila byla 
a) babičkou sv. Václava 
b) matkou Václava IV.
c) manželkou Václava III.
2. Sv. Václav zemřel
a) na hradě Tetín
b) ve Staré Boleslavi 
c) na Moravském poli
3. Po patronovi Prahy sv. Vítovi se jmenuje
a) kapucínský klášter na Hradčanech
b) katedrální chrám 
c) choroba chorea ( Vítův tanec)
4. Ostatky sv. Norberta jsou uloženy
a) V Cáchách
b) ve svatovítské katedrále 
c) v kapli sv. Voršily na Strahově
5. V kryptě chrámu sv. Vavřince v Jablonném jsou ostatky
a) patrona Čech sv. Zikmunda 
b) patronky Čech sv. Zdislavy
c) patrona Moravy sv. Jana Sarkandera
6. Blahoslavený Hroznata je patronem
a) vězňů I. odboje 
b) vězňů svědomí a vězňů pro víru 
c) nemocných vězňů
7. Český patron sv. Vojtěch zemřel
a) v Pomořanech 
b) v Kynžvartu 
c) v Mnichově

5-7 bodů
Historie českých světců vám nedělá žádné problémy.
3-4 body 
Dobrý výsledek, základní přehled v této oblasti máte.
0-2 body
Do české historie zřejmě často nebrousíte, přinejmenším světcům se v ní vyhýbáte.
 

Za odpovědi 1a),2b),3b),4c),5b),6b)  a  7a)  si započítejte po jednom bodu.



Horoskopy na červen

Beran- Už od začátku léta bude Beran ochromen touhou po nových zážitcích, a tak neodmítne 
jedinou příležitost k cestování nebo letnímu flirtu. Červen bude současně velmi emotivním 
obdobím, proto si dejte pozor, abyste si názory druhých nebrali příliš osobně, zejména pak 
kritiku.

Býk- Pokud máte pocit, že jste neustále ve stresu a nestíháte se ani najíst, měli byste zabrzdit. 
Škodíte svým nervům i tělu. Udělejte si seznam úkolů podle důležitosti a postupujte podle něj. 
Uvidíte, že správná organizace vám usnadní spoustu situací. 

Blíženci- Nežijte ve své fantazii. Věnujte více pozornosti realitě a pořádně otevřete oči. Zjistíte,
že to, po čem toužíte, máte třeba přímo před nosem, ale dlouho jste si toho nevšimli a teď už je 
možná pozdě. Zpozorněte mezi svými přáteli. Může se mezi nimi vyskytovat zrádce. S takovým 
člověkem se vypořádejte sami, ukažte, že není radno si z vás dělat „dobrý den“. Raději než 
zpytování svědomí nad včerejším večerem se věnujte sportu. Dejte si pořádně do těla.

Rak- Aniž jste si toho všimli nebo tomu věnovali větší pozornost, hodně jste poslední dobou 
dospěli. Není se také čemu divit, když se toho tolik událo. Využijte svého nově nabitého klidu 
hlavně při zvládání krizových situací. Snažte se být pozitivní a zvednout kamarádovu náladu, 
když mu není nejlépe. Bude vám za to pak neskonale vděčný.

Lev- Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc. Není na tom nic špatného být sebekritický a 
přiznat si porážku. V této chvíli poznáte pravé přátele a navíc ušetříte energii, kterou využijete 
třeba při sportu. Můžete zahájit pokus o postup na vyšší pozici. Cestu máte otevřenu dokořán. 
Nejvyšší čas skončit se zlozvyky. Navíc hvězdy jsou vám opravdu nakloněny.

Panna- Tento den asi není vaším nejlepším. Chcete zalézt někam v klidu do kouta a skrýt se 
pozornosti všech. Nenechte ale depresi převzít nad vámi vládu. Bojujte s ní, usmějte se a vztyčte 
hlavu. Za chvíli na špatnou náladu zapomenete. Svobodným jsou nyní hvězdy nakloněny, proto 
vyrazte do společnosti nebo se klidně seznamujte po internetu.

Váhy- Zjistíte, že jste udělali unáhlený závěr. Ze situace vedlo i jiné východisko, které jste třeba 
opomenuli, nebo o něm vůbec neměli tušení. Naštěstí ještě není nic ztraceno. Rozumnou 
domluvou dokážete vzniklý stav napravit. Raději se vyhněte svým nadřízeným a neprodleně 
splňte všechny resty, ať si zbytečně nezaděláte na další potíže.

Štír- To, že zapomínáte detaily, není nic hrozného. Děje se to všem, dejte ale pozor, abyste 
neprošvihli událost důležitého charakteru a nenadělali si nepřátele. Pokud hlava nestíhá, pořiďte 
si diář. Tak budete mít všechny informace uloženy pospolu. Neangažujte se do něčeho, co vám 
nepřijde smysluplné. Je to ztráta energie a času.

Střelec-Nebojte se být sami. Nevyhledávejte společnost lidí, se kterými si třeba ani tak 
nerozumíte jenom proto, abyste neseděli doma. 

Kozoroh- Tudy cesta nevede. Poučte se z vlastních chyb a nesnažte se o něco zbytečně. Jenom 
byste plýtvali svou energii. Raději otevřete oči a situaci zhodnoťte ze všech stran, zda to má 
opravdu cenu. 



Vodnář- Nebuďte zbrklí. Změna je možná, ale je potřeba vše pečlivě naplánovat. Sestavte si 
plán a zaznamenávejte si pokroky a úspěchy, ale i neúspěchy, abyste se pro příště poučili. Hlavně 
si nedávejte cíle, které byste nemohli splnit. Začněte po malých krůčcích.

Ryby- Vaše kariéra či milostný život můžou v těchto dnech stagnovat. Ale neberte to jako špatné
znamení. Naopak využijte toto období klidu k aktivitám, na které si běžně nezvládnete udělat čas.
Příbuzní vám doposud nevěnovali příliš pozornosti, avšak možná zaslechli nějaké znepokojivé 
informace o vaší osobě. Uveďte vše na pravou míru a předejděte hádkám.

Červen
Červen je šestý měsíc Gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21.června začíná na 
severní polokouli léto. Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například pánové Leška viděli jeho 
původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale pan (Partl), odvozoval slovo od červenosti 
vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují 
jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo.

vytvořila: Pavlína Šamanová                                                                                           zdroj:
internet



                                          Aktuality
• 13.6. - 15.6  se vydá 9.A na třídní výlet do Karlštejna 
• 17.6. - 21.6. jede 9.A a 9.B na vodáckou výpravu na

řeku Berounku
• 24.6. Pedagogická rada
• 28.6. Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019
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	Postup: Pstruhy očistíme, omyjeme ve vlažné vodě a osušíme, máme-li mražené, necháme je zvolna rozmrznout v chladničce. Česnek prolisujeme do misky a smícháme ho s dvěma lžícemi oleje, lžičkou limetkové šťávy a soli. Touto směsí potřeme ryby uvnitř i zvenku a břicho ryby naplníme celými stonky bylinek. Každého pstruha obalíme dvěma plátky šunky, převážeme provázkem a ryby uložíme na hodinku do chladu, aby si ryby odpočinuly a byla pak hezky chutné. Pak je rozložíme na plech, přilejeme část olivového oleje, vložíme do trouby vyhřáté na 180°C a pečeme asi 12 až 15 minut dozlatova. Hotové pstruhy rozdělíme na talíře, pokapeme je zbylým olivovým olejem a šťávou z limetky, a můžeme podávat.
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