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Změna ve  

vzduchu 

 
Podle kalendáře máme sice ještě zimu, 

ale příroda nám již ukazuje, kdo se hlásí 

o slovo – jaro. Jaro je cítit všude kolem, 

dny se prodlužují, slunce nás ozařuje 

čím dál častěji, mění se naše nálada, 

jsme veselejší, plni energie… Zkrátka a 

dobře – jaro je ve vzduchu. 

 

A jak jaro přivítáte vy? Vyrazíte do 

přírody? Připravíte si něco dobrého? 

Budete pozorovat probouzející se 

přírodu? Několik tipů přináší druhé 

číslo časopisu Karlík. Tak co? Necháte 

se zlákat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše redakční rada

  



 

 

 

 

 

 

Horoskop  

Od ledna do března vládnou nebi 

dvě nevyzpytatelná znamení. 

Patříte k nim? 

 

Vodnář : 21.1. - 20.2.  
 

 

Jejich planetou je Uran 

krystaly Vodnářů - akvamarín, tyrkys, ametyst 

Opačným znamením je Lev  

 

Vodnáři patří mezi vzdušná znamení, což 

znamená, že jsou více přemýšliví a více dbají 

na patřičně promyšlený plán, spíš než na 

improvizaci. Ale i tak jsou komunikativní, 

zvídaví, aktivní a přizpůsobiví. Vyznačují se 

tím, že velká většina jedinců je inteligentní a 

všestranná. Ovšem problémem je, že 

nedokážou moc dobře promítnout své emoce 

do mluveného projevu, proto jsou často 

špatně pochopeni. 

 

Mezi klady Vodnářů můžeme počítat 

svéhlavost: moc dobře je ve skupině lidí 

poznáte, rádi plavou proti proudu a rozhodně 

jim nevadí vyčnívat, pro jiná znamení to 

může působit výstředně, ale pro ně je to 

prostě a jednoduše životní styl.  

Bývají to také velmi kreativní a nápadité 

duše, mívají vždy originální, místy až potrhlé 

nápady a myšlenky, což jim přidává na 

zajímavosti.  

 

Špatnou vlastností je dozajista přehnaná 

nezávislost. Vodnáři mohou být také 

nedůvěřiví, proto je pro ně problém navazovat 

bližší vztahy. Své prvotní myšlenky a nápady 

myslí obvykle dobře, ale ne vždy jsou plně 

pochopeni.  

 

 

 

 
 

 

 
Ryby : 21.2. - 20.3. 
 

Jejich planetou je 

Neptun              

krystaly Ryb - ametyst, modrý safír, opál, 

perly    

opačným znamením je Panna 

 

Ryby jsou velmi citlivé a všímavé 

znamení, i přes to že bývají velmi milé a 

spíše loajální tak jsou i velice ambiciózními 

osobnostmi a dokážou si jít pevně za svým. 

Vůči ostatním bývají velmi ohleduplné, ale 

občas se jim to vymstí, Ryby také mohou 

působit drsně, ale pod tvrdými šupinami 

skrývají velmi lehce zranitelnou osobu, jsou 

skvělými přáteli, dokážou naslouchat, a když 

můžou, snaží se pomoct. Jsou všestranným 

znamením, jde jim opravdu od všeho trochu. 

Patří také mezi velmi elegantní znamení. 

Klady Ryb: Jak jsem již zmiňovala, jsou 

velmi citlivé a všímavé, ale to ovšem nemění 

nic na tom, že jsou také velmi průbojné a 

rozhodně se nebojí se projevit v davu. Jsou 

sice mírné, ale mají velmi extrovertní povahu 

– velmi rádi chodí za zábavou. Umí být 

skvělými přáteli, protože jsou velmi 

empatické. Z velké části mají milou povahu, 

jsou docela mírumilovné, dokud jim ovšem 

nejde o pověst. 

Je docela klidně možné, že Ryby mají 

kreativní duši a nadání pro umění všeho 

druhu, mají totiž skvělé cítění a rozhodně ho 

umí využít. Je to i velmi přizpůsobivé 

znamení, Ryby se klidně a dokonce občas i 

rádi obětují pro druhé a dokážou být velmi 

trpělivé, dokud jim ovšem nepřeteče pohár 

trpělivosti a nebouchnou v nich ony pomyslné 

saze, to moc mírumilovně nevypadají. 

Špatné vlastnosti Ryb: Občas bývají 

přizpůsobivé až moc a nedbají na vlastní 

názory, ale potom je přestane bavit nechat se 

řídit ostatními a začnou prosazovat názor 

možná až moc a dojde obvykle na ostrou 



 

 

 

 

výměnu názorů kterou, ovšem Ryby nemají 

rády. I přes jejich extrovertní povahu jsou 

občas v nové společnosti stydlivé až odtažité. 

 

 

   Svátek svatého 
Valentýna aneb historické 
okénko.  
 

Nejenom máj je lásky čas. Svátek zamilovaných nám začíná 
již v únoru. Jak ale vzniknul? Kdo byl sv. Valentýn? Pojďte 
s námi nahlédnout do historie skrze naše okénko. 

 
Stále mnoho lidí vnímá svátek všech zamilovaných jako čistě konzumní záležitost, která 

k nám na počátku 90. let dorazila z USA. Opak je pravdou, neboť kořeny tohoto svátku spadají do 
dob Říma. Kolem života tohoto světce panují značné nejasnosti a dohady. V historických 
pramenech se dokonce vyskytují dva stejnojmenní muži. Podle první legendy, šlo patrně o biskupa 
z Terni, který na rozkaz císaře Claudia II. zemřel mučednickou smrtí právě 14. února 269. Důvodem 
krutého trestu byla skutečnost, že podle křesťanských tradic oddával římské vojáky. Druhá legenda 
vypráví o urozeném římském občanu, který byl zvolen rovněž biskupem, opět v Terni. Podle 
legendy byl tento Valentin pozván do Říma, aby léčil těžce nemocného syna rétora Kratóna. Biskup 
se za chlapcův život modlil a ten se zázračně uzdravil. Jako výraz díků přestoupil Kratón se svou 
rodinou na křesťanskou víru. Za tuto troufalost byl Valentin obžalován římskými senátory a nařčen 
z nekalých praktik a následně odsouzen k trestu smrti. 

 
Další prameny hovoří o setkání svatého Valentina s Ježíšem, který mu oplátkou za jeho 

laskavost propůjčil schopnost léčit epilepsii a dnu. Proto je také sv. Valentin považován za léčitele.  
 
Po smrti sv. Valentina byly jeho ostatky převezeny nejprve do Říma, kde byly pohřbeny 

v katakombách. Pravdou je, pravost ostatků (dnešních svatých relikvií) nelze spolehlivě doložit. 
Přesto však v podvědomí lidí zůstává svatý Valentin nejen jako patron všech zamilovaných, ale jako 
šiřitel lásky a dobroty v obecném slova 
smyslu.  

 
 

      

  



 

 

 

 

Také si lámete hlavu kam se vydat na výlet? Přinášíme 

několik zajímavých tipů. 

 
Poslední předpovědi počasí hlásí pěkné dny, bylo by tedy škoda zůstat sedět doma. 

Obujte si pohodlné boty, oblečte sportovní oblečení a vydejte se s námi na výlet!  

 

Botanická zahrada 

v Praze se rozkládá 

v pražské Troji na 

ploše okolo 70 

hektarů. Kromě 

venkovní expozice 

nabízí i tropické 

skleníky. K dalším 

oblíbeným místům 

pak patří vinice sv. 

Kláry s přilehlou 

kapličkou. 

 

A v Praze ještě 

zůstaneme, přesněji 

kousek a Prahou a 

navštívíme Průhonický 

park. Kromě zámku se 

můžete procházet 

krásným parkem 

zaneseným do 

seznamu UNESCO.  

  



 

 

 

 

Koho nemrzí 

kilometry a chtěl 

by se vydat trochu 

dále, máme zde 

unikátní perlu naší 

země – České 

Švýcarsko. 

 

 

 

 

 

 

A ti, kteří by se 

rádi vydali za 

hranice naší 

země, mohou 

navštívit 

malebný 

Schladming. 

Nabízí dostatek 

prostoru pro 

vycházky, 

turistiku i 

lyžování.  

  



 

 

 

 

Valentýnský dezert 
 

Pokud vám na jarních toulkách vyhládlo a chcete potěšit svou milou polovičku, 

připravte si originální valentýnský zákusek. 

 

Na přípravu: 

1hrnek mléka 

1/3 kostky másla 

2 lžičky instantního 

droždí 

4 hrnky hladké 

mouky 

1 špetka soli 

2 lžíce cukru krupice 

1 vejce 

1 lžička mleté skořice  

8 lžic marmelády 

Postup: 

Mléko s máslem rozpustíme a smícháme s cukrem a droždím. Postupně přidáváme 

mouku, sůl, vejce a skořici a vymícháme do hladkého a nelepivého těsta. Těsto 

v míse přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě kynout cca 15-20 minut. 

Těsto rozválíme, potřeme marmeládou, oba konce srolujeme a spodek vytvarujeme 

do špičky. Vznikne nám tak srdíčko. Jednotlivá srdíčka klademe do formy a pečeme 

na 180 stupňů po dobu 20 minut. 

Vychladlá srdíčka zdobíme dle fantazie – bílou čokoládou, jahodami nebo dalším 

ovocem. 

 



 

 

 

 

CLIL – procvič te si s námi anglič tinu 

 

 


