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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY 
POTTEROVI 

Díl sedmý: Sirius Black 
 
Sirius Black 
Sírius je hubený a má tmavě hnědé 

rozčepýřené vlasy. Jako zvěromág se může 

přeměnit ve velkého černého psa. Je 

kouzelníkem čisté krve a byl nejlepším 

přítelem Jamese Pottera. Jelikož byl 

strážcem tajemství Jamese a Lily, všichni se 

domnívali, že je zodpovědný za jejich smrt. 

Navzdory tomu, že Harrymu prokázal svou 

nevinu, Ministerstvo kouzel jej stále 

obviňovalo z masové vraždy. Před svým 

uvězněním byl členem Fénixova řádu a po 

útěku dovolil používat své rodinné sídlo 

v domě číslo dvanáct na Grimmauldově 

náměstí jako hlavní sídlo Fénixova řádu. 

Sírius byl po létech strávených ve vězení a 

kvůli nemožnosti volného pohybu zahořklý a 

zlostný, avšak vždy měl rád svého kmotřence 

a pomáhal mu. Právě on dal Harrymu Kulový 

blesk, který mu všichni záviděli, a propustku 

pro návštěvu Prasinek. Později zemře, když 

Harryho brání před Voldemortem. 

 

 

 

 
Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.  

Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005. 



JAZYKOLAMY 
3.část 

 

 

 

 

 

v Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu. 

v Královna Klára na klavír hrála. 

v Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si 

játra? 

v Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li 

mu ji? 

v Náš pan kaplan v kapli plakal. 

v Poslal posel posla pro slámu. 

v Čistý s čistou čistili činčilový čepec. 

v Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. 

v Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími. 

v Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu. 

v U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky. 

v Šla Prokopka pro Prokopa, pojd Prokope pojíst oukropa. 

v V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. 

v Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. 

v Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole. 



VÍTE, ŽE…. (ZAJÍMAVOSTI, KURIOZITY) 
2. DÍL 

 

Hep-čík! 

Donna Griffithsová, jedenáctiletá anglická 

dívka,kýchala bez přestání od ledna 1981 

do září 1983,celkem asi milionkrát 

 
Tenis 

Nejdelší utkání v mezinárodních tenisových 

soutěžích sehráli Boris Becker a John 

McEnroe v roce 1987 při Davis 

Cupu.Utkání trvalo 6 hodin,39 minut a 27 

sekund. 

 

Král tunelářů 

Evropský krtek dokáže za jeden den vyhrabat díru dlouhou až 20m,tedy 300x 

tolik,než sám měří.Kdyby se mu chtěl člověk vyrovnat,musel by za stejnou dobu 

vykopat tunel 2 a půl kilometrů dlouhý.Za hodinu vyhrabe krtek asi 15kg hlíny.Člověk 

by musel za stejnou dobu vykopat 10 tun hlíny. 

 
Iglú 

Co tě první napadne,když se mluví o Eskymácích?Jistěže iglú.Ale pozor,to je 

pověra!Při sčítání lidu totiž vyšlo najevo,že iglú ve skutečnosti vidělo méně než 2 % 

všech Eskymáků,natož pak,aby v něm žili. 

 

Automat 

Veřejné automaty znali již před více než 2500 lety v některých chrámech v Alexandrii 

ve starém Egyptě.Po vložení malé mince si tu mohli věřící nabrat trochu svěcené 

vody. 

 

 



Neoficiální průvodce Harry Potterem – Fakta a zajímavosti, které 

musíte znát –– kuriozity ze vzniku knihy, z natáčení filmu a další… 

4. díl 
 

v Když se chtěl Alfonso Claro dozvědět co nejvíc o svých hlavních 

představitelích, požádal je, aby napsali krátkou esej o svých povahách. Daniel 

Radcliffe napsal jednu stránku. Emma Watsonová mu předala 

jedenáctistránkovou práci a Ruppert Grint mu nedonesl vůbec nic. Přesně 

totéž by udělal i Ron. 

 

v Inspirován Harryho neviditelným pláštěm vynalezl  profesor Tokijské univerzity 

svůj vlastní kouzelný plášť. Pomocí 

hledáčku se promítají obrazy objektů, 

které se nacházejí ha člověkem, jenž 

si plášť oblékne, na vnější stranu 

pláště. Vypadá pak jako neviditelný 

 

v Jedny z nejoblíbenějších sladkostí 

světa kouzel, Bertíkovy lentilky 

tisíckrát jinak, mohou nyní ochutnat i 

mudlové. Americká firma vyrábějící 

cukrovinky Jelly Belly prodává 

bonbóny s příchutí opékaných 

pěnových pusinek, špenátu, špíny 

nebo horších věcí.  

 

v Fanoušci v Německu se nemohli dočkat vydání knihy Harry Potter a Ohnivý 

pohár, a tak si ji sami přeložili do němčiny. Více než tisíc fanoušků si rozdělilo 

kapitoly a zasílalo překlady na určené internetové stránky. Další části si mohli 

přečíst pouze po odevzdání vlastního překladu. Nakladatelství Carlsen, které 

vydávalo oficiální německou verzi knihy, trvalo na zrušení této internetové 

stránky. Fanoušci se však nepoučili a stejným způsobem přeložili i knihu Harry 

Potter a Fénixův řád.. 



ŽIVOT V ČÍSLECH 
aneb 

Přemýšleli jste někdy o tom,  

co všechno můžete na světě zvládnout?  
Díl první: obdivuhodné lidské tělo 

 

Srdce tluče několik desítek let nepřetržitě, vytrvale  

pracují plíce, ledviny a ostatní orgány. Proženou se 

jimi řeky krve a hory odpadu 

v Srdce zvládne za život až 3 miliardy úderů a 

přečerpá 190 miliónů litrů krve (asi 18 000 

cisteren)! 

v Plícemi projde 511 miliónů litrů vzduchu. 

v Ledviny přefiltrují 40 miliónů litrů krve 

v Vyloučíme 38 325 litrů moči (tedy asi 38 

zahradních bazénů). 

v Mrknutí by se napočítalo až 450 miliónů! 

v Vypotíme 20 000 litrů tekutin. 

                      SRDCE 
 

 
 

 

 

 
 

     LEDVINA                                      PLÍCE 



RYBÁŘI ULOVILI OBŘÍ OLIHEŇ 

Novozélandští rybáři ulovili u Antarktidy pravděpodobně největší obří oliheň, 
jaká kdy byla spatřena.  

Ministr pro rybolov Nového Zélandu Jim Anderton uvedl, že oliheň vážila přibližně 

450 kg a její výlov z antarktických vod trval dvě hodiny. Jedná se o první úlovek 

zachovalého dospělého jedince 

tohoto druhu.  

Jedná se o exemplář Kalmara 

Hamiltonova (Mesonychoteuthis 

hamiltoni), který je podle současných 

znalostí největší známý hlavonožec. 

Je dokonce větší než krakatice 

obrovská.  

Tento druh byl poprvé identifikován v 

roce 1925, ale až do dneška bylo 

spatřeno pouze několik jeho 

exemplářů a nikdy nebyl uloven 

žádný dospělý jedinec. Proto byl 

také tento ojedinělý úlovek okamžitě 

zmrazen ještě na lodi a dovezen na 

Nový Zéland na vědecké pozorování. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 červenec je: - namaluj nějakou mořskou příšeru – buď 
existující, a nebo si jakoukoliv obludu sám (sama) vymysli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


