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Pozor! Toto číslo ti přinese obsáhlý návod, jak si můžeš
doma vyrobit rybičku z cédéček!

NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl osmý: Neville Longbottom

Neville Longbottom
Neville je z rodiny s čistou krví a byl zařazen do Nebelvíru ve stejném roce jako
Harry. Má malý kulatý obličej a velmi nervózní povahu. Má však velký talent na
bylinkářství. Velice se bojí profesora Snapa, protože Snape ho nemá rád téměř
stejně jako Harryho. Díky své statečnosti pomůže v prvním ročníku Nebelvíru vyhrál
pohár. Brání Harryho, když si ostatní myslí, že ten slavný kouzelnický kluk chce být
jen středem pozornosti. Ve snaze zlepšit své schopnosti v obraně proti černé magii
se Neville připojí k Brumbálově armádě a zúčastní se boje proti Voldemortovi na
Ministerstvu kouzel. Neville také odpověděl na volání o pomoc, po kterém následoval
útok Voldemortových služebníků na školu. Žije s babičkou, ale své rodiče navštěvuje
v nemocnici svatého Munga pro poškození a úrazy způsobené kouzly. Rodiče Nevilla
byli Aurors (bystrozorové) a členové
původního Fénixova řádu. Byli umučeni
až

k šílenství

(kletbou

Voldemortovými

Cruciatus)

následovníky.

Vzhledem k tomu, že se Neville narodil
v červenci a jeho rodiče se třikrát utkali
s Voldemortem, mohl by být osobou, o
níž

se

zmiňuje

věštba

profesorky

Trelawneyové, Voldemort však viděl
větší hrozbu v chlapci s nečistou krví a
zaútočil na Harryho.

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

VÍTE, ŽE…. (ZAJÍMAVOSTI, KURIOZITY)
3. DÍL
Zvoneček pro kočky
Jedna americká firma montuje dveřní zvonky pro pejsky a kočky.Když jde čtyřnohý
přítel domů,jednoduše si stoupne na zvonek,umístěný na zemi.

Včely do boje
Anglický král Richard lví srdce známý z pověsti o Robinu Hoodovi,rozkázal při
dobývání pevnosti vrhnout přes hradby několik úlů se včelami.Rozzuřené včely
napadly obránce tak divoce,že ti se museli ukrýt do sklepení.Král a jeho rytíři,proti
včelám dobře chráněni brněním,pevnost snadno dobyli.
Hromy a blesky
Do Američana Roye Sullivana již sedmkrát uhodil blesk.Jednou mu shořely
vlasy,jindy ztratil nehet palce u nohy,ale pokaždé přežil.
Pozor tchoř
Požární poplach se ve velkých dolech vyvolává
pomocí

uměle

vyrobeného

pachu

tchoře.Tato

smrdutá látka se nakape do větracího zařízení a v
několika málo vteřinách páchne celý důl.Havíři i v
těch nejvzdálenějších šachtách jsou tak včas
upozorněni na nebezpečí.
Holubí lupiči
V roce 1929 dostal majitel jednoho německého uhelného dolu zvláštní balíček.Byli v
něm dva poštovní holubi a vyděračský dopis.V něm po majiteli dolu žádali,aby
každému holubovi připevnil na nohu několik 100 $ dolarových bankovek a nechal ho
odletět,jinak že bude mít brzy na kahánku.Celkem promyšlený zločin,ovšem ani
police nezůstala pozadu.Sledovala holuby až k holubníku a vyděrače ihned zatkla..

VÝROBA RYBIČEK Z CÉDÉČEK
Co budete potřebovat:
v dvě nepotřebná cédéčka, ale nepoškrábaná
a nepopsaná
v zelený papír – formát A4
v červený (růžový) papír – stačí jen zcela
malý kousek
v lepidlo na papír
v nůžky
v tavnou pistoli nebo vteřinové lepidlo
v dekorativní kamínky na oči (nebo cokoliv, co může být očičko – čočka,
knoflík, mušlička…)
v silon nebo tenkou stužku
v papírovou lepící pásku (etiketu)

Pro jak staré děti:
v pro naprosto nejmenší děti, s pomocí maminky to zvládnou všechny

Pracovní postup:
v Výroba rybičky je snad to nejjednodušší, co jsme v dílně dělali.
v Nejdříve si z červeného měkkého papíru vystřihneme pusinku. Zelený
papír formátu A4 přehneme a přestřihneme. Jednu půlku papíru si
odložíme bokem, z druhé části vystřihneme zadní ploutvičku. Čumáček i
ploutvička musí být větší, než je jen ta část, kterou vidíte vyčuhovat.
Pozor na to, aby část zelené ploutvičky nezasahovala až do středu
cédéčka – tam je cédéčko průhledné a bylo by to vidět.

v Vezmeme si jedno cédéčko a na jeho POTIŠTĚNOU stranu přilepíme
zepředu čumáček a zezadu ploutvičku.
v Vezmeme si silon nebo stužku či
provázek , přehneme a jeho dva
konce přelepíme papírovou lepící
páskou,

nálepkou,

etiketou

uprostřed cédéčka. Opět dejte
pozor, aby provázek nezasahoval
až do prostřední – průhledné – části cédéčka. Neděláme uzlík! Pokud
budeme lepit průhlednou izolepou, hrozí, že pak nebude držet lepidlo,
proto používáme radši papírové nálepky.
v Pokud už máte na cédéčku přilepenou pusinku, ploutvičku a provázek,
pomažte lepidlem POTIŠTĚNOU stranu druhého cédéčka a slepte obě
cédéčka k sobě. Doporučuji takto slepené cédéčko zatížit těžkou
knihou, aby slepená cédéčka k sobě pěkně přilnula.
v Nejtěžší část je za vámi. A teď už to půjde rychle. Zatímco tělíčko
rybičky máte zatěžkané knihou, můžete pokračovat ve výrobě, a to
prostřední ploutvičky. Dělá se velice jednoduše. Vezmete půlku zeleného
papíru, a uděláte z něj tzv. vějířek. Papír na vějířek začínáme překládat
na jeho delší straně. Snažte se udělat záhyby co nejmenší. Máte
vějířek? Odložte ho, a vyjměte z knihy rybičku. Už by měla pěkně držet
pohromadě.
v Následuje přilepení očiček. Tady budou děti potřebovat asistenci
rodičů. Nejlepší na očička jsou dekorativní kamínky – ty se přilepují
tavnou pistolí nebo vteřinovým lepidlem, nad úroveň pusinky rybičky.
Pokud nemáte dekorativní kamínky,můžete přilepit obyčejné kamínky,
malé mušličky, korálky, knoflíčky. Nebo namalovat očička na papír a pak
je přilepit lepidlem. A nebo, pokud máte popisovací cd-fix, můžete

očička namalovat přímo na rybičku. Pozor na obyčejné fixy, moc nedrží a
rozmazávají se.
v Posledním krokem je, prostrčit dírkou uprostřed rybičky ploutvičku. A
výrobek je hotov.

Rady pro vás:
v Moc pěkná je rybička ze sytě žlutého
nebo zlatého papíru. Můžete si vyrobit
zlatou rybku.
v Z oranžového papíru je to zase pěkná
rybka závojnatka.
v Zadní

ploutvičku

můžete

také

lehce

nastříhat na proužky.

Tip pro vás:
v Baví vaše dítě pracovat s cédéčkem, ale už nechcete dělat rybičky?
v Můžete si udělat různé barevné dekorativní kytičky. Potřebujete jen
dvě cédéčka, barevné papíry, provázek, lepidlo na papír.
v Z barevných papírů vystřihnete okvětní lístečky. Ty se nalepí mezi dvě
cédéčka. Provázek můžete přilepit stejně jako u rybičky, a nebo vést
provázek skrz naskrz dírkou v cédéčku. Můžete vyrábět kytičky,
sluníčka, hvězdičky, čtyřlístky…. Výrobky pak
můžete použít jako originální výzdobu dětské
narozeninové párty.
v Pokud máte jen JEDNO cédéčko, může dítě
lepit papír z vnější strany – tady se fantazii
meze nekladou, může tam nalepit srdíčko,
domeček, zvířátko, cokoliv….

Obrázky převzaty z webové stránky www.i-creative.cz, kde můžete najít
ještě spoustu pěkných a tématicky řazených omalovánek.

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 srpen je: namaluj cokoliv z prázdnin, co si prožil(a)
nebo co by si chtěl(a) prožít a dosud se to nepodařilo…

