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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl šestý: Severus Snape

Severus Snape
Profesor Snape má černé zplihlé mastné vlasy, orlí nos a chladné černé oči.
Představuje mnoho typických vlastností Zmijozelu. Jeho vztah k Harrymu je, dá se
říci, nejednoznačný. Odráží se v něm minulost, která jej spojuje s jeho rodiči. James
Potter jej na škole neustále popichoval, ale později mu zachránil život. Říká se také,
že Snape možná miloval Lily. Už od mládí jej fascinovala černá magie. Stal se jedním
z Voldemortových Smrtijedů. Na levém předloktí má Znamení zla. Už před domnělou
porážkou Voldemorta a jeho zmizením je však opustil a stal se členem Fénixova
řádu, který proti Pánu zla bojoval. Vrátil se do školy a byl pověřen vyučováním
lektvarů. Snape však touží být učitelem obrany proto černé magii navzdory faktu, že
se tento post zdá být prokletý. Po smrti Brumbála se opravdu stane v pořadí šestým
učitelem obrany proti černé magii, dokud jeho učitelská kariéra náhle neskončí.

Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.
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Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005.

JAZYKOLAMY
2.část

v “O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi
lyžař!
v Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
v Ještě štěstí, že se nesešli!
v Sazeč dnes všecko nevysází.
v Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
v Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
v Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
v Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
v Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
v Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
v Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest
švestek, …
v Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
v Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
v V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára
Králová.
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VÍTE, ŽE…. (ZAJÍMAVOSTI, KURIOZITY)
1. DÍL
Maxi zrcadla
Už dnes je možné osvětlovat"noční" území Země pomocí zrcadel umístěných na
Měsíci.Bylo vypočteno,že jedno zrcadlo o průměru 1 m by mohlo osvětlit území asi o
průměru 3500km!

Všude stříbro
Voda ve stříbrných nádobách nezkazí.To bylo zjištěno už dávno a např. křtitelnice se
proto dělaly ze stříbra.Do nově vykopané studny se házela stříbrná mince.Dokonce i
dnes pijí kosmonauti vodu se stopami stříbra.
Zvláštní přistání
Zvláštním skokanem je jistý pan Adolf Chytil.Přeskočil 4 židle a přistál na tvrdé
kamenné podlaze,aniž se přitom dotkl rukama země.
Jednooká armáda
Ani v Egyptě nebyla v 19.století vojenská služba procházkou rajskou zahradou,takže
mnozí Egypťané se jí snažili vyhnout.Někteří se při tom chovali přímo drastickyvypíchli si oko! To se však stalo tak častým a nápadným jevem,že egyptská armáda
zřídila zvláštní rotu pro jednooké.

Přijela k nám pouť
K tomu aby ses stal světovým
rekordmanem

v

jízdě

na

kolotoči,musel by ses točit dokola
najednou více než 3962 km.Teprve
pak bys překonal platný světový
rekord.

4

Neoficiální průvodce Harry Potterem – Fakta a zajímavosti, které
musíte znát –– kuriozity ze vzniku knihy, z natáčení filmu a další…

3. díl
v Stejně jako první díl, i ten druhý režíroval Chris
Columbus,

který

opět

zůstal

věrný

knižní

předloze. Nicméně přidal navíc na závěr scénu,
na kterém profesor Lockhart nese následky
zpětného zásahu paměťového kouzla. Všechny
scény,

ve

kterých

byla

postava

profesora

Brumbála, byly s ohledem na zhoršující se
zdraví Richarda Hartuse natočený jako první.
Richard zemřel na Hodkinsovu nemoc 25. října
2002, krátce před uvedením filmu „Harry Potter a
Tajemná komnata“.
v Alfonsu Cuaronovi trvalo šest měsíců, když se pro film pokoušel vytvořit
Mozkomory, protože chtěl mít loutky, které by bylo možné filmovat pod vodou.
Tento nápad však byl příliš složitý, proto jej museli opustit. Namísto toho byli
vytvořeni pomocí počítačové technologie. Jako připomínka původní myšlenky
hraje na pozadí scény s Mozkomorem ve vlaku éterická hudba, která zní, jak
oby byla nahraná pod vodou.
v Děti mají větší moc, než si uvědomují. Několik nakladatelství, včetně Penguin
a Harper Colins, nejprve odmítlo knihu vydat a rukopis vrátilo. Až osmiletá
Alice Newtonová přesvědčila svého otce Nigela Newtona, výkonného ředitele
nakladatelství Bloomsbury, aby jí obstaral ke čtení další kapitoly. Také Richard
Harriss vzal roli ve filmu, až když mu jeho jedenáctiletá vnučka pohrozila, že
s ním jinak už nikdy nepromluví.
v Harry Potter, jeho představitel Daniel Radcliffe i J. K. Rowlingová slaví
narozeniny v červenci.
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JAK LIŠKA NAPÁLILA MEDVÍDKY
Jiří Žáček
V jednom lese žila máma medvědice s dvěma medvíďaty.
Medvídkové skotačili, rošťačili, honili se po lese. A při tom
skotačení objevili lesní cestu, která vede rovnou k městu. Jel
tudy zrovna sedlák na trh.
Žene koně, zvedá bič: „Vijé, ať jsme z lesa pryč!“ Vůz
poskakoval po kamení, a v tom se to stalo. Bochník sýra
spadl z vozu, skutálel se do úvozu.
Když vůz odjel, běželi se medvídkové podívat, co to je.
Jeden zírá, druhý zírá: „To je přece bochník sýra!“ „To je
vůně, čmuchy čmuch, voní líp než lesní vzduch!“ „Dřív než
ten sýr s chutí sníme, pěkně si ho rozdělíme!“
Rozlomili bochník sýra, ale spokojeni nejsou. Jeden vrčí, druhý ječí: „Tenhle kus je o kus větší!“
Ještě že kolem běží kmotra liška. Poprosili ji: „Kmotro liško, rozděl nám ten bochník sýra! Spravedlivě,
jen to zkus – ať má každý stejný kus!“
Liška řekla: „Pročpak ne? Jestli je to vaše vůle, ukousnu si z větší půle.“
Ukousla si z větší půle, ale medvídkové ještě nejsou spokojeni.
Jeden vrčí, druhý ječí: „Tamten kus je o kus větší!“ Liška si ukousla z druhé půle, pěkně kousek po
kousku ukusuje kmotra liška, netřeba jí ubrousku.
Až z toho sýra nezbylo vůbec nic.
Poměla se liščí tlama – bochník sýra snědla sama. Liška
se zasmála: „Už je konec dělení, medvídkové střelení!“
Mávla ohonem a byla pryč.
Teprve teď medvídkové poznali, že je liška napálila. Ale
co měli dělat? Sami přece chtěli, aby liška kousala. A že
měli velký hlad, udělali čelem vzad. Utíkali domů k
mámě, najedli se a šli spát. Stulili se u mámy – pohádka
je za námi.
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JAK SI SPRÁVNĚ VYBÍRAT KAMARÁDKY?
Toto je povídání o tom, jak poznáte kamarádku…

Kamarádku poznáte podle toho, že vám ve všem pomůže. Když jste nemocní, přinese vám
úkoly. Nikdy by vám neublížila a nikdy by na tebe nekřičela. Eliška z naší třídy nemá žádnou
kamarádku a proto si s ní povídám. Jako obvykle s ní chodím domů a někdy zase Eliška
chodí se mnou domů. Když jí někdo nadává, zastanu se jí.
Chodíváme spolu na oběd,pokud nejdu do družiny, protože
Eliška do družiny vůbec nechodí. Hrajeme si, až když máme
hotové úkoly. Chodíme ven a je-li zima, jdu já k nim a
hrajeme si s počítačem. Jde-li ona ke mně, tak si hrajeme na
školu nebo na piloty. To je moje nejlepší kamarádka. Přítel,
je ten, co vás nikdy nezradí.

ANOREXIE
Jíst a být tlustá nebo nejíst a být hubená? Tak tohle zajímá většinu dívek mezi
deseti a patnácti lety.
Ano, je to tak. Dívky okolo patnácti let jsou často oběťmi
škaredé nemoci jménem Anorexie. Myslí si, že jsou tlusté!
Stačí, když se o jejich váze někdo jenom zmíní a hned je to
tady. Začnou méně jíst, ve škole vyhazují svačiny a klesá
jim váha. Časem jim dokonce mohou začít vypadávat
vlasy, bude jím čím dál hůře zdravotně a při nejhorším
mohou i zemřít. V poslední fázi nemoci jim budou vidět
kosti po celém těle. Je i spousta celebrit, které touto
nemocí trpí. Patří mezi ně třeba Mary Kate Olsen nebo
Victoria Beckham. Tato nemoc jde samozřejmě léčit.
Návštěva psychiatra může nemocnému velmi pomoct. Ale
někdy i ne! Myslím si, že by nikdo nechtěl vypadat jako
kostra, a tak radši jezte, než abyste měli zemřít.
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Chceš, aby Tvůj obrázek visel na nástěnce v knihovně?
Není nic jednoduššího!
Namaluj svůj obrázek do rámečku, připiš svoje jméno, příjmení a věk,
a odevzdej obrázek při své příští návštěvě v knihovně.
Téma obrázku na měsíc červen je: zkus namalovat cokoliv z knih či z filmů o
Harry Potterovi….
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