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AGENT __ __ __ – KRÁĽOVNINE OČI 

 
1. a) Poznáte agenta 007? Kto to bol a ký život viedol? Prečítajte si o skutočnom agentovi 007 a dopĺňajte 

údaje, ktoré sú pod odstavcami v zátvorkách.  

Nevolal sa James Bond a nemal povolenie zabíjať. Avšak agentom Jej Veličenstva bol a svoje tajné listy pre Alžbetu ______ 

skutočne podpisoval _______. Učenec _______ storočia John Dee pôsobil ako špión dokonca aj v Prahe. Uplynulo už  _______ rokov, 

odkedy zomrel. 

(I., 007, 140, 16.) 

John Dee sa narodil _______ júla ________ v Londýne a zomrel v januári ________ na londýnskom predmestí. Bol to známy 

alchymista a okultista, podnikal mnoho ciest do Európy, bol radcom Alžbety _______ a priniesol zásadný príspevok pre kryptografiu. 

V roku ________ sa vypravil za najmocnejším mužom svojej doby, habsburským cisárom Rudolfom _______ (milovníkom alchýmie 

a okultizmu).  

 (1527, 1609,13. I., II., 1563) 

 

2. a) Máte pred sebou konspekt o Johnovi Deeovi. Všetky číslovky prepíšte slovne.  

- Listy pre kráľovnú  podpisoval kódom 007 _________________________________________________________________ 

- Kráľovná sa podpisovala písmenom „M“ ___________________________________________________________________ 

- Na prednášku o geometrii prišlo až 4000 študentov____________________________________________________________ 

- V 80. rokoch 16. storočia naletel šarlatánovi (Edward Kelly) - 1582______________________________________________ 

- Spolu boli v roku 1584 povolaní na pražský dvor Rudolfa II. ____________________________________________________ 

- Kelly ostal v Prahe a  zbohatol, o niekoľko rokov sa otrávil (november 1597) _______________________________________ 

- 1563 – spolu boli povolaní na pražský dvor Rudolfa II. _______________________________________________________ 

- 1603 – Alžbeta I. umiera________________________________________________________________________________ 

- Na trón nastupuje Jakub I. (odmieta dvorného alchymistu)______________________________________________________ 

- Dee umrel v roku 1609 ako 82 ročný v chudobe_______________________________________________________________ 

- Význam šifry 007 → 2x0 znamená kráľovnine oči, 7 sa nad nimi klenula → ochranné krídla ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

b) Doplňte roky do bublín na časovej osi podľa toho, ako sa mohli udiať. Pomôžte si informáciami z predchádzajúcich cvičení. 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Odhaľte v neurčité číslovky a zakrúžkujte ich. 

a. Viacerí študenti obdivovali Johna Deeho, mnohí mu tlieskali ešte pred tým, ako začal prednášať. 

b. Nikto nemal takú vzácnu zbierku kníh, ako Dee.  

c. V listoch pre kráľovnú sa mnohokrát nachádzala šifra s nejednou tajnou správou. 

d. John Dee bol oddaným služobníkom jednej jedinej panovníčky, ktorá si ho pre všetky jeho služby nesmierne vážila. 

e. V posledných chvíľach svojho života nemal John viac peňazí, než na jeden peceň chleba.  

f. Dee inšpiroval aj veľmi známeho spisovateľa Williama Shakespeara pri písaní niekoľkých divadelných hier. 

4. Prepíšte vety gramaticky a pravopisne správne. 

a) John Dee sa narodil koncom dvadsiatich rokov šesťnásteho storočia.____________________________________________________ 

b) V jeho päťdesiatych rokoch stretol šarlatana Edwarda Kelly. __________________________________________________________ 

c) Zomrel v roku tisícšestodeviatom. _______________________________________________________________________________ 

d) Dee vibudoval knižnicu s niekoľkými stomi knihami, ktorá bola v tom čase najväčšou knižnicou v Anglicku. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

e) Deeho dielo má sto násobne vyššiu hodnotu ako Kellyho dielo. ________________________________________________________ 

 __________ v základnom tvare píšeme_______________ . Pri skloňovaní sa jednotky píšu _________ . Číslovky označujúce 

stovky a tisícky sa píšu ___________ . Milióny a miliardy píšeme ____________ . 

John Dee sa narodil 

John Dee navštívil Rudolfa II. 

John Dee sa stretol s Edwardom 

Kelly 

John Dee umiera 

Násup Jakuba I. na trón 

Edward Kelly umiera 
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f) Dee na jednej univerzite prednášal o okultizme až stotridsaťpäť krát.____________________________________________________ 

g) John bol skutočným vedcom, no stačilo, aby jedenraz naletel šarlatánovi, ktorý mu zmenil život. _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

5. a) Filmová matematika – videli ste už nejaký film o Agentovi 007? Viete, z ktorého roku tento film bol? Všimnite si 

nasledujúci prehľad filmov o Agentovi 007. Zoraďte predstaviteľov tejto filmovej postavy podľa toho, koľkokrát si zahrali 

vo filme. Zoraďte ich zostupne. 

b) Nájdite v názvoch filmov číslovky a určte, o aké číslovky ide. 

c) Vieme, že prvých 15 filmov o Jamesovi Bondovi natočili podľa románov spisovateľa Iana Flaminga. Ktoré filmy to boli? 

Pomôžte si Medailónmi o Bondovi a doplňte tabuľku.  

 

ROK FILM 
PREDSTAVITEĽ 

JAMESA BONDA 
Vedeli ste? 

1962   Tento herec je nositeľom Oscara. 

 Srdečné pozdravy z Ruska Sean Connery V tomto filme Bond nepoužíva výrok: Bond. James Bond. 

 Goldfinger  
Predstaviteľa Jamesa Bonda na premiére tohto filmu fyzicky 

napadli. 

1965   Efekt výbuchu rozbil okná v okruhu 1 míle. 

1967 Žiješ len dvakrát Sean Connery 
Bolfelda mal v tomto filme hrať Jan Werich, no nakoniec ho 

odmietli, pretože na rolu zločinca vyzeral príliš milo. 

  George Lazenby 
Sean Connery odmietol po piatich filmoch úlohu Jamesa 

Bonda (napriek honoráru 100 000 dolárov). 

1971   

Lazenby odmietol úlohu a tak tvorcovia presvedčili 

Conneryho. Ten sa zaprisahal, že je to jeho posledná 

bondovka. 

1973  Roger Moore Je to prvá bondovka, v ktorej chýba postava Q. 

 Muž so zlatou zbraňou  
Problémy s legislatívou pozdržali produkciu ďalšej bondovky 

(Agent, ktorý ma miloval) až na tri roky. 

1977   

Auto z tohto filmu vydražili v roku 2013 za 550 tisíc libier 

(654 tisíc eur). Auto bolo ohodnotené až na 1,1 miliónov eur, 

za túto sumu sa ho však nepodarilo predať. 

 Moonaker  
Roger Moore umrel v roku 2017 vo veku 89 rokov po 

namáhavom boji s rakovinou. 

1981  Roger Moore 
Titulná pieseň tohto filmu získala Oscara. Naspievala ju 

Sheena Easton. 

 Chobotnička   
Film je natočený podľa poviedky I. Flaminga z knihy 

poviedok Octopussy and The Living Daylights. 

 Vyhliadka na vraždu  
V tomto filme sa James Bond preháňal aj známym 

ľadovcovým jazerom JOKULSÁRLÓM na Islande. 

1987   Film sa z časti odohrával v komunistickej Bratislave. 

 Povolene zabíjať  
Tento film bol pozliepný z takých knižných scén, ktoré sa d 

predchádzajúcich filmov nedostali 

 Zlaté oko  
Je to posledná bondovka, ktorej rozpočet bol nižší ako 100 

miliónov dolárov. 

1997   
Pôvodne sa mal film nazývať Tomorrow never Lies 

(Zajtrajšok nikdy neklame). 

1999  Pierce Brosman Názov filmu je odvodený z rodinného motta Bondovej rodiny. 

2002   
Titulnú pieseň filmu naspievala Madona a vo filme si aj 

zahrala. 

 Casino Royale  
Tento film sa do našich kín dostal v o 6 minút skrátenej verzii. 

Je to druhá najdlhšia bondovka. 

2008   

Vedci zhodnotili, že James Bond mal vážny problém 

s alkoholom. Pil čokoľvek a kedykoľvek a neraz si po 

konzumácii alkoholu sadol za volant auta. 

 Skyfall  Titulnú pieseň naspievala Adele. 

2015   
Kultová ústredná melódia filmu je inšpirovaná piesňou 

o kýchaní z neúspešného muzikálu. 

2020 Bond 25  
Daniel Craig sa upísal pod ďalšie pokračovanie Jamesa 

Bonda. 
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