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Horoskop na červen 
 

 
 

BERAN 

V zaměstnání se podle horoskopu v červnu objeví nesnáze. O dovolené 

si tak zatím můžete nechat pouze zdát. Do hektického tempa práce 

se tento měsíc Beranům zamíchá také nový člověk, možná potenciální 

partner. Vašemu egu pozornost dělá velmi dobře. Pečlivě však zvažte, 

zda tento člověk stojí za všechny nesnáze, které sebou může 

přinášet. 

  

BÝK 

Přetrvávající zamilovanost spolu s dalšími faktory bude blahodárně 

v červnu působit na vaši náladu. Těšit se můžete na optimismus. Kvůli 

svému partnerovi byste však neměli přehlížet ostatní lidi ve vašem 

okolí. V seberealizaci Býkům dopomohou například nové znalosti a 

dovednosti. Věnujte se také vzdělávání. Je to výhodná investice do 

budoucna. 

  

 



BLÍŽENCI 

Blíženci se konečně dočkají dlouhodobě očekávané pozitivní energie 

v oblasti kariéry. Překážky jsou úspěšně překonány, a tak právě v 

červnu se vyplatí investovat čas i energii do zaměstnání. Za tvrdou 

prací a pílí se zaručeně skrývá úspěch. Stačí vytrvat a brzy se vám 

naskytne možnost získat to, po čem už dlouho toužíte. 

  

RAK 

V červnu hvězdy Rakům pomohou se trochu „odvázat“. Již nebudete 

mít tak velký strach z neznámého, se kterým jste se dříve v mnoha 

situacích zřejmě museli potýkat. Nebojte se cestovat, poznávat nové 

země ale i nové lidi. Aktivní dovolená pro vás bude v tomto období tím 

pravým odpočinkem. 

  

LEV 

Z klidného dřímání vás vytrhne měsíc červen. Bude potřeba, aby Lev 

opět zaměřil svou pozornost na pracovní oblast života. Ve vaší rodině 

se nyní mohou vyskytnout drobné problémy. Někdo blízký bude 

potřebovat vaši pomocnou ruku. Kritiku pro tentokrát musíte nechat 

stranou, pokud nechcete ztratit jeho důvěru. 

  

PANA 

V červnu se Panna bude těšit ze silného vlivu planety Venuše. Rádi 

vyrazíte do společnosti a budete se seznamovat s opačným pohlavím. 

Možná se dokonce nebudete chtít omezit jen na jednoho partnera, 

láká vás dobrodružství. Ve svých citech si tím ale zřejmě způsobíte 

chaos, bude tak třeba udělat si jasno. 

 

VÁHY 

Vlivem planet budete v červnu toužit po nových informacích a 

sebevzdělávání. To vám může velmi pomoci ve vaší kariéře. Nebude 

vám chybět energie ani motivace. Proto právě tento měsíc je pro 

Váhy ten pravý, pokud chtějí udělat pokrok. Ve stresových situacích 

však můžete znejistět, proto se jim pokuste vyhnout. 

  



ŠTÍR 

Červen letošního roku se bude odehrávat spíše ve znamení kariéry. 

Právě nyní přichází to správné období začít se opět soustředit na 

práci. Přece nechcete, aby vám unikly důležité informace. Možná již 

také déle pomýšlíte na pracovní postup nebo byste rádi dostali 

přidáno. To vše se Štírům může brzy splnit. 
  

STŘELEC 

Pokud si v červnu dokážete efektivně zorganizovat svůj čas a budete 

se dostatečně věnovat práci, máte šanci dosáhnout svého vytyčeného 

cíle. Možná vás to však bude stát až příliš mnoho sil. V takovém 

případě by Střelec měl zvážit, zda jeho cíl opravdu stojí za to nebo 

ne. 
  

KOZOROH 

Nezadaným Kozorohům bude toto období rozhodně svědčit. 

Z nedávné nové známosti se nyní může vyklubat mnohem víc. Stačí se 

trochu snažit, projevit iniciativu a vzít věci do svých rukou. Jde 

přece o vaše štěstí, tak si ho nenechte proklouznout mezi prsty. Těšit 

se v červnu můžete také z pevného zdraví a vitality. 
  

VODNÁŘ 

Velmi lukrativní období čeká nezadané Vodnáře právě v červnu. Láká 

vás vyhlídka potenciálního partnera a do svého okolí vysíláte pozitivní 

energii. Mezi vámi a osobou, kterou potkáte, to velmi silně zajiskří. 

Právě tento měsíc přichází podle hvězd ta největší šance pro vznik 

nového a silného pouta. Nenechte si tuto šanci proklouznout mezi 

prsty. 
  

RYBY 

Měsíc červen bude velmi pozitivní období pro osobní život Ryby. 

Očekávat můžete šťastnou novinu, díky které se pak povezete na vlně 

euforie. Jedinci, kteří jsou v dlouhodobém vztahu, teď mají šanci si 

své pouto upevnit. Neměli byste zapomínat také na svou fyzickou 

kondici, zacvičte si třeba jógu. 
 

Varja Chusovitina, 5. A 



Vtipy 

 

Pepíček: ,,Tati je inkoust 

drahý?"  

,,Ne, je levný." 

,,Tak nevím, proč 

maminka tak nadává, 

když se mi vylil na tu 

novou sedací 

soupravu!" 

 

 

 

 

 

Lord nařídí svému sluhovi: ,,Jean, jdi 

mi na zahradu natrhat jahody!"  

,,Ale pane, vždyť je zima!" 

,,Nevadí, můžeš si půjčit můj kožich." 

 

 

 

 

 

 

Pepíček nese plný ruksak 

jablek, maminka se ptá: 

,,Odkud je máš?" 

,,Od souseda." 

,,A on o tom ví?"  

,,Jak by ne, vždyť mě honil!" 

 
Varja Chusovitina, 5. A 

 
 



PYL 

Každý z vás někdy viděl pyl. Ovšem víte, co to vlastně pyl je? 

Pyl je soubor drobných samčích pohlavních buněk semenných rostlin. 

Samotná samčí buňka kvetoucích rostlin se nazývá pylové zrno. 

Barva pylu bývá většinou žlutá nebo nažloutlá. 

Pyl tvořený pylovými zrny se vytváří v prašníku s parenchymatickými* 

stěnami. 

 ( parenchym na obrázku) 

Proces styku pylového zrna s bliznou se nazývá opylení. 

Pylová zrna jsou různě velká od od 5 um u pomněnky po 250 um u 

tykve. 

* parenchymatické stěny jsou druhy pletiva rostlin. 

Kristýna Svobodová, 5. A 



 

Skákavka pruhovaná 
 

Je to pavouk. 

 

Vyhledává prosluněné skály, skalní stepi a zídky. 

Nejlepší čas k jejímu pozorování je kolem poledne, kdy je 

nejaktivnější. Podobně jako všichni pavouci je dravá, ale místo aby 

tkala sítě a čekala, až se kořist chytí do pasti, sama po ní aktivně 

pátrá – čile pobíhá po stěnách a jakmile spatří živočicha vhodné 

velikosti, přiblíží se na dosah a zmocní se jej skokem. 

 

 

Varja Chusovitina, 5. A 

 

 

 



Mnohonožka  dvoupásá 

Od stonožek odlišujeme mnohonožky podle válcovitého (namísto 

zploštěného) těla a relativně většího počtu nohou. 

 

V ČR jich žije něco přes šedesát druhů, pražskou zoo obývá zhruba 

třetina z nich. Žijí na zemi, kde se živí rozkládajícími se zbytky a 

starají se o tvorbu humusu. 

Stepní mnohonožku dvoupásou poznáme podle dvojitého výstražného 

pruhu na hřbetě.                       

 

Varja Chusovitina, 5. A 

 

 

 



Kobra královská 

Kobra královská je druhem jedovatého hada z čeledi korálovcovitých, 

který žije v oblasti jižní a jihovýchodní Asie, od Indie po Filipíny a 

Jávu. Je považována nejen za nejdelší kobru, ale i za nejdelšího 

jedovatého hada světa. Dorůstá délky až 5,7 metru a může vážit až 

přes 12 kg. Tělo kobry je olivově zelené s příčnými pruhy, spodní část 

má světlé zbarvení. Její uštknutí, pokud nedojde k podání séra, bývá 

pro člověka smrtelné v 50–60 % případů. Její jed je neurotoxický, 

způsobuje tedy paralýzu nervového systému. Přesto dochází k 

poměrně málo úmrtím, neboť hadi nejsou příliš agresivní, je jich 

relativně málo a ne vždy vypouští při kousnutí jed. 

Kobra královská stojí na vrcholu potravního řetězce a má jen 

minimum nepřátel. Spíše mladých jedinců se může zmocnit promyka, 

která se ale zaměřuje hlavně na kobry indické a jiné menší hady. 

Ostatní jedovatí hadi nedokážou kobru královskou ohrozit, neboť ta 

je vůči jejich jedu imunní. Nicméně krajty se někdy dokážou útoku 

kobry ubránit a udusit ji. 

Kristýna Svobodová, 5. A 



Samsung 
 

 

 

Skupina Samsung je největší společnost v Jižní Koreji a 3. největší 

světový konglomerát podle tržeb, který řídí několik firem na světě. 

Skládá se z velkého množství mezinárodních společností, všechny jsou 

spojeny pod značkou Samsung, včetně Samsung Electronics, světově 

největší elektronické společnosti, Samsung Heavy Industries, 

jednoho z největších světových stavitelů lodí a Samsung Engineering 

& Construction, vedoucí globální stavitelské společnosti. Tyto tři 

multinacionální korporace tvoří základ skupiny Samsung a odráží její 

jméno - význam korejského slova Samsung je "tři hvězdy". 

 

 

 
Sídelní komplex 

Samsungu zvaný 

„Město Samsung“ 

v Soulu 

 

 

 

 

 

 
 

Značka Samsung je nejznámější jihokorejskou značkou ve světě a v 

roce 2005 předstihl Samsung japonského rivala Sony, který byl do té 

doby největší celosvětovou značkou spotřební elektroniky. Tím se 

Samsung stal součástí dvaceti největších globálních značek. Je také 

lídrem v mnoha domácích odvětvích, jako je finančnictví, chemický, 

maloobchodní a zábavní průmysl. 
 

 

Bára Majerová, 5. A 



Mobilní hra Clash Royale 

 

Clash Royale je hra, ve které jde o to, mít všechny karty nejlepší, 

arénu a mít karty na max level. Ve hře jste král, který se snaží 

vyhrát nad tím druhým, ve hře jsou i 2v2 batly a také triple elixír, 

atd, ... 

Clash Royale vymyslel Supercell. 

Postavy: Ice Spirit, Skeleton, Fire Spirit, Gobli, Dart Goblin, 

Walkirie, Musketere, Dark Prince, Baby Dragon, Minions, 

Mini.P.E.E.K.A., Hog Rider, Bowler, Prince, atd, ... 

Obrázky: 

 

Toto jsou některé karty. 

Je to hodně známá hra, natáčí ji i hodně youtuberů. 

Některé karty jsou: Common, Rare, Epic, Legendary. 

Každým levelem jsou karty silnější a máte více životů a síly. Za výhru 

dostanete pohárky, díky kterým se dostanete do dalších arén, a to je 

tak všechno. 

KONEC 

Viky Hladišová, 5. A 



Potštejn 

Jestli nevíte, kam vyrazit ve svém volném čase, mám pro vás tip, kam 

byste se mohli vydat. 

Potštejn je obec v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad 

Kněžnou. Žije zde přes 900 obyvatel. 

Nachází se zde zámek, hrad (zřícenina) a velký kostel. 

Zámek 

Barokní zámek i se zámeckými zahradami tvoří krásné prostředí.   

Po válce byl zámek 

ve velmi zlém 

stavu. Roku 2004 

ho koupili manželé 

Nováčkovi a začali 

ho opravovat. Ale 

ani za 14 let se jim 

nepodařilo vše 

dokončit a práce 

pořád pokračuje. 

Na zámku je i 

krásný hotel, kde jsem s mojí rodinou byla 4 dny ubytovaná. 

Nalezneme tu i zámeckou cukrárnu, Pohádkov 

(expozice pohádek pro nejmenší) a Bubákov 

(strašidelné sklepení s historickými postavami 

z Potštejna).   

Samozřejmě můžete jít na klasickou prohlídku 

zámku. V parku jsou i tři roztomilá prasátka. 

Hrad 

Hrad samozřejmě není už v nejlepším stavu. Prohlídky tu stále jsou a 

doporučuji vám ji navštívit. Byl pouze jednou dobyt a to Karlem IV. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou


K historii vám víc neřeknu, jelikož si ji nepamatuji a je tak 

dloooouhá.!!!! 

 

           Před                                                   Nyní   

 

Tak co, pojedete se do Potštejna  podívat????? 

Bára Majerová, 5. A 


