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Zeman přijal čínského prezidenta v Lánech
Dvojice hotovostních letounů JAS-39 Gripen z čáslavské základny doprovodila
v pondělí 28. března po poledni speciál čínského prezidenta od státních hranic
Česka až k přistání na letišti Václava Havla v Praze. V rámci cvičného letu piloti
eskortovali  Boeing  747  od  polských  hranic  (severně  od  Liberce).  Doprovod
netrval ani 15 minut. 

Prezident Číny Si Ťin-pching do Česka dorazil poprvé v historii, po zastavení
v hotelu dorazil v podvečer do Lán, kde jej přijal jeho protějšek Miloš Zeman.
Společně zasadili pamětní strom.

Prezident nejlidnatější země světa přiletěl na třídenní návštěvu, bude zde jednat
převážně  o  možnostech  vzájemného  obchodování  a  podnikání  mezi  oběma
zeměmi.

Autor : Václav Zelený



Útočník střílel před střední školou ve Wisconsinu

 
Dva žáci byli lehce zraněni při sobotní střelbě před střední školou během školního plesu ve městě Antigo v  Americkém
státě  Wisconsin.  Incident  skončil,   policie  střelce  zneškodnila  informovala  televize  WAOW  s odvoláním  na  místního
policejního šéfa. Střelec byl vyzbrojený puškou se podle něj  náhle objevil před školou školního plesu , začal pálit během
palby poranil dva studenty. Výstřely zaslechli dva policisti, kteří právě hlídkovali ples na parkovišti . Jeho totožnost není
zatím známá . Tento týden byl v USA obzvlášť tragický . Už v pátek dosud neznámí  pachatel  nebo pachatelé zastřelili
v Ohiu  osm  členů  jedné  rodiny  a  tentýž  den  přišlo  v Georgii  o  život  pět  lidí  při  střelbě,  za  níž  je  pravděpodobně
odpovědný pachatel, který se následně sám zastřelil.

V americké historii došlo k podobným útokům již několikrát. Na vině může být dodatek ústavy z roku 1791, který
povoluje držení zbraně domobraně, aby se mohla chránit před výtržníky. Mezi Američany je nezvykle veliké množství
zbraní, ke kterým bohužel mají často přístup i děti. Nakoupit zbraně je možné například na prodejních výstavách. 

Nejtragičtější následky použití zbraní ve školách v historii USA

Austinská univerzita, Texas   1.srpna 1966 
Charles  Whitman (25)  zastřelil  během 2 hodin  46 lidí,  z  toho většinou dětí.  Střílel  ze  sto  metrů  vysoké  rozhledny.
Whitman měl nádor na mozku. V mládí byl údajně šikanován.
 
Columbine High School 20.dubna 1999
Dva studenti, Eric Harris (18) a Dylan Klebold (17) postříleli dvanáct studentů a jednoho profesora. Zraněno bylo několik
desítek dalších studentů. Původně chtěli odpálit propanbutanové lahve ve školní jídelně, kde bylo 450 studentů. K tomu 
však nedošlo. Před příjezdem policie se oba útočníci zastřelili.
 
Střední škola v Red Lake  21.března 2005
Mladý student této školy nejprve zavraždil své prarodiče, poté své běsnění zamířil na své spolužáky. Deset mrtvých a 
třináct zraněných si jeho střelba vyžádala. Mladík pocházel z indiánské rezervace, jeho dědeček byl místním policistou. 
Běsnění ukončil sebevraždou při přestřelce s policií.
 
Virginia Tech  16.dubna 2007
Jihokorejský student Čo Sung-hu zabil střelbou v kampusu školy 32 lidí a desítky jich zranil. V dopise na rozloučenou se 
přiznal, že nesnáší své okolí a především spolužáky.

Sandy Hook  14.prosince 2012
Dvacetiletý student Adam Lanzy postřílel dvacet studentů a šest žen, většinou učitelek. I zde řádění předcházela vražda. 
Lanza nejprve zavraždil svoji matku, poté naložil do vozu zbraně. Ke střelbě používal zejména poloautomatickou M-15, 
Glocky a Sig Sauer. K dispozici měl stovky nábojů a i rezervní brokovnici. Lanza se zastřelil, stejně jako všichni předchozí 
útočníci.

Proč k útokům dochází především v USA?
 Touto otázkou se nedávno zabýval německý deník Die Welt. Kromě zákonů, které povolují držení zbraní a malé kontrole
obyvatel, hovoří i o špatné lékařské péči o psychicky nemocné lidi, kteří mají tyto útoky většinou na svědomí. Nemocní
studenti si údajně myslí, že škola je satanské místo, kde jim bylo v minulých životech ubližováno a proto musí popravit
učitele a své spolužáky osvobodit od pozemského života. 

Celosvětový problém?

Většina mladých lidí je dnes vůči násilí a krvi otrlá díky počítačovým hrám a filmům, které jsou volně přístupné v televizi i
na internetu. Válku, terorismus a vraždy pokládají za součást života, jako v akčním filmu. Je pouze otázkou času, kdy
k podobným útokům začne docházet i v jiných státech světa. 

Autor:Matyáš Häusler



ČARODEJNICE 30.04. 2016

Pálení čarodějnic je v noci z 30. dubna na 1. května.

Lidé se scházejí u zapálených ohňů. Slaví se příchod jara.

Na některých místech se také staví májka.

Duben

ČARODĚJNICE VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH S
KONCERTEM VĚRY MATINOVÉ S

KAPELOU

Přijďte si užít tradiční čarodějnice 30.4.2016 v traičním country 

stylu.

Celý areál
Pro celou 

rodinu

http://www.zlutelazne.cz/cz/program/carodejnice-ve-zlutych-laznich-s-koncertem-very-matinove-s-kapelou-1227/
http://www.zlutelazne.cz/cz/program/carodejnice-ve-zlutych-laznich-s-koncertem-very-matinove-s-kapelou-1227/
http://www.zlutelazne.cz/cz/program/carodejnice-ve-zlutych-laznich-s-koncertem-very-matinove-s-kapelou-1227/




                                                                                                                                               Autor: Sofie Bellarabi



       Čarodějnice

Čarodějnice v noci 30. dubna: pravý význam tradice

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se přiblíží noc. Scházejí se 
na kopcích a křižovatkách cest, aby obcovaly s ďáblem a radily se, jak škodit lidem. 
Před ohni prchají. Ovšem tatáž noc už odedávna patří oslavě života a lásky.

Nejjistější a také nejznámější ochranou před čarodějnicemi je prý pálení ohně. Ten 
očišťuje od zlé moci. Tradiční hranice, pagody či pyramidy mají stavět mladí 
lidé, protože čistých duší se zlo bojí nejvíc. 

Plameny, ale i dým by měly být co nejpřirozenější, aby měly očekávané očistné a 
ochranné účinky. Proto je třeba pálit pouze dřevo. 

Kdo přidává staré pneumatiky, vyjetý olej a jiné hrůznosti, zlo naopak přivolává. Tuto 
tezi v historických knihách nenajdete, vysvětlení ovšem není složité. Pneumatika byla 
vynalezena až v druhé polovině devatenáctého století, a tak nemůže mít na dávnověké 
magické síly žádný účinek. Čistý oheň 

Autor/Filip Junas 

Rubrika/Zajímavosti



KULTURNÍ PROGRAM V DUBNU

Výstava 
Výstava  Zahrada  se  koná  od  16.2  do
16.5 v Malostranské besedě.
Malostranské  náměstí  35/21  118  00
Praha 1. 

Malostranská beseda je bývalá radniční budova. O původní budově,
která stávala v tomto místě a sloužila jako místo jednání radních, existuje

zpráva již z roku 1407.

V  letech  2006 až  2009 prošla  bývalá  radniční  budova  rozsáhlou

rekonstrukcí.
V současné době slouží již po mnoho let coby  společenský klub a

koncertní sál.
Zahrada  2  je  velkokapacitní  audiovizuální  stroj  na  zábavu,  legraci  a
půvabné nesmysly na motivy oblíbené knížky Jiřího Trnky. 
Malí, odvážní jedinci se mohou zúčastnit adrenalinové tříkolkové honičky
se  zlomyslným  kocourem  na  kočkodromu,  se  svými  rodiči  navštíví
slonograf,  pomocí  trpaskopu  vstoupí  do  hlavy  sádrového  trpaslíka  a
odhalí jeho sen. Výstavu jsem si opravdu moc užila.

Hvězdárna pro školy
Štefánikova hvězdárna
Strahovská 205, 118 00 Praha 1
Štefánikova  hvězdárna  stojí  v Petřínských  sadech  u Hladové  zdi,
vybudované v době panování Karla IV
Slavnostní  otevření  hvězdárny  pro členy  Společnosti  proběhlo
24. června 1928,  veřejnosti  byla  zpřístupněna  o rok  později.
Hvězdárna měla původně jen současnou "východní" kopuli, "hlavní"
a "západní"  kopule  byly  přistavěny  v roce 1930.  Současnou  podobu
získala hvězdárna při rozsáhlé rekonstrukci v polovině sedmdesátých
let, po které byla znovuotevřena veřejnosti roku 1976. Od roku 1979
je  Štefánikova  hvězdárna  součástí  Hvězdárny  a planetária  hlavního
města Prahy.

Program školní exkurze:
Projekce pořadu dle vlastního výběru.
Diskuse s astronomem.
Pozorování oblohy dalekohledem. 
Prohlídka výstavních proctor. 

Autor: Naty Krunclová

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spole%C4%8Densk%C3%BD_klub&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/1407
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budova


HISTORIE MOTOCYKLŮ

První motocykl byl sestaven v roce 1869 a byl poháněn párou. Motocykl poháněný benzínem vyrobil v 

roce 1885 Gottlieb Daimler. Tento vynálezce se ale o motocykly nezajímal, chtěl pouze vyzkoušet svůj 

motor. Od té doby se rozvoj „motorových dvoukolek“ velmi zrychlil. Sériovou výrobu zahájila německá 

firma Hildebrand & Wolfmüller v roce 1894.

První český motocykl vyrobili Václav Klement (původně knihkupec) a Václav Laurin (mechanik). Veřejnosti

jej předvedli v roce 1899.

Václav Klement (1868–1938) spolu s Václavem Laurinem (1865–1930) patří mezi nejvýznamnější postavy 

našeho motorismu. Ještě před koncem 19. století zahájili výrobu motocyklů nabízených pod vlasteneckou 

značkou Slavia. Ty byly velmi moderní a staly se vzorem pro řadu dalších světových značek. Firma Laurin & 

Klement se brzy vypracovala na vedoucí místo mezi výrobci motocyklů v celém Rakousko-Uhersku. Motocykly 

Slavia byly úspěšné i na závodním poli. Tovární i soukromí jezdci se na nich pilně účastnili motocyklových 

závodů. Největším dosaženým sportovním úspěchem značky Slávia bylo vítězství jezdce Václava Vondřicha 

v závodě Coupe Internationale ve francouzském Dourdanu v roce 1905, což bylo tehdejší neoficiální motocyklové

mistrovství světa. Od té doby používala mladoboleslavská továrna reklamní slogan „Laurin & Klement jest 

nejlepší známkou světa“. Stroj Slavia typ CCR byl vrcholem nabídky firmy Laurin & Klement. Tento sportovní 

motocykl s vidlicovým dvouválcovým motorem v sériovém provedení dosahoval úctyhodné rychlosti 85 km/h. 

Závodní speciál Václava Vondřicha, se kterým v roce 1905 porazil veškerou tehdejší konkurenci, vycházel právě 

z typu CCR.. 

Během první světové války se civilní výroba motocyklů zastavila. Ve 2. světové válce hrál motocykl velkou roli, 

zejména v německé armádě a v její strategii "bleskové války" (Blitzkrieg) s rychle pohyblivými jednotkami, civilní 

výroba byla obnovena až po skončení války.

V dnešní terminologii řadíme motocykly mezi tzv. jednostopá motorová vozidla

Autor: Filip Bedrníček

https://cs.wikipedia.org/wiki/1869
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1899
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Laurin
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klement
https://cs.wikipedia.org/wiki/1894
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hildebrand_%26_Wolfm%C3%BCller&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
https://cs.wikipedia.org/wiki/1885


                                                                  CO VÍŠ ?
MRAKY 
Na první pohled se zdá, že podob mraků  je nekonečně mnoho, ale 
meteorologové rozlišují jen deset základních druhů oblaků. V meteorologii platí,
že každý oblak se dá přiřadit k jednomu typu oblaků. Ale protože je oblačnost 
různorodá, hlavně v dubnu obloha vyznačuje ohromnou variabilitu, byly 
zavedeny další tvary mraků (těch je 14), odrůdy (9), zvláštnosti (6), případně 
mateřské oblaky, ze kterých se potom tvoří jiné oblaky. 
  Ačkoliv předpovědi počasí vypočítávají výkonné počítače, občas se dá vývoj 
počasí docela spolehlivě odhadnout i s pomocí prostého pohledu na oblohu, tak 
jak to dlouho dělali naši předkové. Stačí se dobře dívat na oblohu a vědět, co 
jaký úkaz znamená. Tady jsou základní úkazy:    
                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                         
           

                                                                    

    Cumulus  = kupa  
  Mívá ostře ohraničený obrys,   
  vyvíjí se směrem vzhůru do kup. 
  Typická je rovná téměř vodorovná 
  základna. Sám přináší maximálně 
  krátkou  přeháňku, může se ovšem 
  stát dešťoví cumulonimbus.

              Cumulus humilis 

Cumulus malého vertikálního 
rozsahu, kupy jsou zploštělé. 
Označuje se jako oblak hezkého 
počasí. Při jeho výskytu se přeháněk 
a bouřek se nemusíme bát.      

Cirrus 
Bílá vlákna nebo úzké pruhy, někdy mívá hedvábný vzhled. Slunce jím 
bez problému prosvítí. Přináší teplé fronty, ale srážky nepřináší.

 



                                                   Cumulus mediocris
  Kupy středního vertikálního rozsahu, pokut se dál nevyvíjí, nehrozí 
přeháňky ani bouřky. Pokut ano, tak se promění ve tvar conestus.

  

Cumulonimbus 
Mohutný oblak v podobě hor nebo 
obrovských věží. Přináší přeháňky,  
které můžou mít podobu přívalového
deště, někdy z něj padají kroupy. 
Cumulonimbus patří k nejobávanější 
oblaků v letectví-může být spojen s 
turbulencí.        

Arcus 
Pokud se na okraji cumulunimbu 
vytvoří horizontální válec ve tvaru 
protáhlého pásu, je nutné počítat 
s prudkými nárazy větru a pořádnými
lijáky.

Cirrocumulus
Je složen z bílých drobných oblaků. Z Cirrocumulů nepadají srážky, ani další 
vývoj počasí se pomocí něj určit nedá. 

                   



Jakub Hašpl

Cirrostratus 
Jde o průsvitný bělavý závoj 
vláknitého nebo hladkého vzhledu.
Vznikají na něm halové jevy, 
například kruh kolem Slunce. 
Z oblaku samostatného sice neprší
ani nesněží, ovšem často souvisí 
s blížící se frontou- do 24 hodin 
můžou přijít srážky.

 

Altocumulus 
Většinou má podobu valounů, vln 
nebo oblázků. Srážky nepřináší a pro
vývoj počasí není důležitý.

Nimbostratus 
Nefotogenická šedá vrstva. Srážky, které dodávají oblaku matný vzhled, 
bývají trvalé a někdy i velmi intenzivní. Takové počasí na výlety  není.

                       

Stratotumulus    
Skládá se z částí,  které mohou 
připomínat valouny. Může z nich 
výjimečně pršet, nebo sněžit. 

        

Stratus 
Šedivá oblačná vrstva s jednotvárnou
základnou. Může z něj mrholit, ale 
jen slabě. Na jednom místě vydrží 
dlouho.

   



           

                                     JAK  VZNIKLA  ZMRZLINA

         
                Jméno člověka, který vynalezl zmrzlinu neznáme. Víme jen to, že vznikla nejspíš
           z italského sorbetti, což byla zmrzlá směs vody a štávy. Tato ledová tříšť inspirovala
           Francouze k nápadu použít při výrobě zmzlého krému mléko, vejice a štávy 
           sladkého ovoce. A i mléko časem nahradila smetana. Kdysi se zmrzlina vyráběla
           nejruzněji tvarovaná a také se do ní přidávaly kousky čerstvého ovoce.
           Tyto druhy ale postupem času ztrácely na oblibě.

                     Současní cukráři při výrobě zmrzliny vytvářejí nejruznější kombinace ovocných
            štáv, čokolády, smetany a dokonce pečou kornouty, které je možné sníst. V posledních
            desetiletích se hodně prosazují zabalené mražené krémy na ploché dřevěné destičce,

            kterým se říkalo ,,cuc na klacku“, dnes pak „nanuk“.  

       AUTOR : Jakub Hlaváček



Tři dinosauři v Juře

BRACHIOSAURUS
Brachiosaurus (čti Brachiosaurus) byl býložravec. Význam jeho jména je ramenatý ještěr. 
Brachiosaurus žil ve svrchní Juře a na zemích: Alžírska,Tanzanie a USA. Brachiosaurus byl velký a 
měl malý mozek jako každý dlouhokrký dinosaurus neboli sauropod. Byl velký jako  čtyřpatrová 
budova a dlouhý okolo 30m. Měl malé zuby a používal je jako sekáčky. Vážil 50 000 kg. 
Brachiosaurus patřil mezi největší dinosaury na světě. Pomocí dlouhého krku dosáhl do největší 
výšky korun stromů, takže jedl listy které byli nejvýš.

YIMENOSAURUS
Yimenosaurus (Jyimenosarus) byl býložravec. Význam jeho jména je: Ještěr z Yimenu podle Čínské
oblasti, kde byl nalezen, takže se vyskytoval v Číně. Byl dlouhý 9m, vysoký asi 7-8m. Měl trošku 
dlouhý krk, ale ne moc jako Brachiosaurus. Yimenosaurus vážil 4 000kg. Žil ve spodní Juře. 
Yimenosaurus měl celkem dlouhý a bičíkovitý ocas, kterým bouchal predátory, kteří na něútočily.
 Měl také ostré drápy a na palci je měl zahnuté.

DILOPHOSAURUS
Dilophosaurus (Dilofosaurus) patří mezi mé nejoblíbenější dinosaury. Byl masožravec. Význam 
jeho jména je: Dvouhřebenatý ještěr. Dilophosaurus měl ostré drápy a byl rychlý běžec. Co se mi 

na něm líbí nejvíc, je to, že to byl snad jediný dinosaurus který byl jedovatý!!!!!!! Jed na svou 
oběť plival. Oběť mohla po jedu oslepnout, pokud zasáhl obličej, v případě, že jed dopadl někam na
tělo, mohl oběť PARALIZOVAT. Vždy, když chtěl zaútočit, roztáhl se mu kolem krku vějíř a začal 
křičet. Byl vysoký asi 3m a dlouhý asi 6m. Vyskytoval se v USA. Vážil 280kg.

ZAJÍMAVOST K PŘEDEŠLÉMU VYDANÍ: Nadpis měl být: PRVNÍ DINASAUŘI V TRIASU A 
NE V JUŘE. Děkuji za přečtení zajímavosti.

AUTOR: MATYÁŠ SIMON BÁRTA



SPINOSAURUS
Spinosaurus byl obrovský masožravý dinosaurus, který žil na území dnešní 
severní Afriky v křídových periodách albu a cenomanu před asi 112-97 miliony 
let. V současnosti je obecně považován za největšího známého dravého 
dinosaura.

Rekordní velikost

Podle studie dal Sasso et al., 2006 byl právě tento druh největším známým 
teropodním dinosaurem, větším než dosavadní držitel primátu Giganotosaurus.
Největší udávané rozměry tohoto dravého obra činí 15 (nebo 16-18) metrů 
délky a kolem 9 tun hmotnosti. Některé odhady posouvají hmotnost až 
k neuvěřitelným hodnotám 12-19 tun, což je na samotné hranici únosnosti pro 
dvounohého živočicha. Jenom lebka jednoho exempláře by prý v kompletním 
stavu byla dlouhá až 2,4 metru. Tím by Spinosaurus představoval zdaleka 
největšího dravého tvora, který kdy chodil po souši.

Paleobiologie

Charakteristické jsou pro tento druh dlouhé zádové výběžky obratlů, tvořící 
jakési „trny“ o délce až přes 2 metry, za života zvířete zřejmě sloužící v podobě 
kožní plachty, napnuté mezi těmito výběžky, k termoregulaci. Spinosaurus žil 
nejspíš na březích křídových jezer a potoků a lovil velké sladkovodní ryby, 
možná se živil částečně i mršinami. Pro to svědčí i utváření jeho zubů a čelistí, 
vhodných k lovení ryb ve vodě. Obojživelný způsob života potvrzuje také 
výzkum z roku 2010. Nelze samozřejmě vyloučit ani potravu v podobě živých a  
snad i mrtvých velkých býložravých dinosaurů, žijících v této oblasti před 95 
miliony let. V roce 2014 byla publikována studie, která zcela mění pohled na 
ekologii tohoto predátora. Zdá se, že šlo o obojživelného predátora, který na 
souši chodil jen po čtyřech.

Zajímavosti 

První fosílie tohoto dinosaura byly ztraceny při válečném bombovém náletu na 
mnichovské muzeum v roce 1944.  



V populární kultuře 

Spinosaurus je nejpopulárnějším a nejnebezpečnějším dinosaurem ve filmu 
Jurský park 3, kde v jedné scéně dokonce zabije tyranosaura Rexe. V televizních
dokumentech se objevil především v prvním díle dokumentu Megazvířata nebo 
na začátku filmu Tajuplní dinosauři. 

Spolu s karcharodontosaurem je hlavním tématem 1. dílu dokumentu Planet 
Dinosaur jménem Ztracený svět. V dokumentu je vyobrazen podle nejnovějších 
poznatků jako vodní dinosaurus živící se rybami. Rovněž je zde vyobrazeno, že 
na souši chodil po dvou, což však možná není pravda.  

Autor: Martin Matějka



Divná stvoření na dně moří
O mořském životě víme stále málo. A hluboko pod hladinou moře se mohou ukrývat 

prapodivné, často děsivé kreatury.Já se vám pokusím ukázat několik z těch, kteří se mně 
připadají nejvíce extravantní. 

První živočich se nazývá Žralok Šotek. Je známý hlavně svou velkou lebkou (velkou 
ostrou dlouhou částí na
své hlavě). Ale dlouhý
nos není jediné čím je
zajímavý. Svou
vystřelovací tlamou
dokáže chytit kořist
přibližně do vzdálenosti
jednoho metru. Často
se mu říká živoucí
fosílije, jelikož se vědci
domnívají, že stáří
tohoto druhu je téměř 125 milionů let. Většinou měří okolo 4 metrů.

Další živočich se jmenuje Černý 
Polykač. Svou oběť tráví jako had a 
dokáže pozřít i o dost větší ryby, než je 
on sám. Svůj žaludek má pouze částečně 
v těle a kořist v žaludku je zakryta 
průhlednou kůží kterou, používá jako 
žaludeční stěny.

Rubrika: Zajímavosti
Autor: David Mikšovský



Další živočišný druh se nazývá Vampírovka Hlubiná.

Tato "vampírská" sépie má kvůli nedostatku světla největší oči na světě. Její tlama funguje na
způsob sítě. Zkráceně: jakmile se dostane kořist do dostatečné blízkosti, ihned zavírá chřtán. 
Její tlama má ale i obranný účel. Když se tento tvor cítí v nebezpečí, doslova obrátí hubu na 
ruby a zakryje se svými zuby.

Další živočich se jmenuje 
Ďas. Znáte takové ty 
animované ryby se světélkem
na hlavě? Tak tohle je přesně
taková ryba. Používá svoje 
světélko jako prut na ostatní 
ryby. Pokud je samec dost 
starý dostane se do 
parazitického stádia, což 
znamená že si musí najít 
samičku, ke které doslova 
přiroste. Poté musí žít z 
obsahu jejího žaludku.

Rubrika: Zajímavosti
Autor: David Mikšovský



Jako posledního Vám představím mořského živočicha jménem Zubatka.. Dosahuje 
délky až půl metru a je známa hlavně tím, že jí přesahují zuby z tlamy ven. Většinou loví tak, 

že otevře svou tlamu natolik, až její zuby koukají přímo před ní. Pak se velkou rychlostí 
zabodne do kořisti. A nakonec potravu stráví jako had, podobně jako Černý Polykač.

Rubrika: Zajímavosti
Autor: David Mikšovský



Lvi

Lev je savec čeledi kočkovitých a jeden ze čtyř druhů velkých koček. 
Lev je po tygrovi druhá největší kočkovitá šelma. Samci váží 150-250 
kg a samice 120–150 kg. V divočině se lvi dožívají 10-14 let, kdežto v 
zajetí se mohou dožít i věku 20 let. Dříve se lvi vyskytovali v celé 
Africe,Asii,Evropě a dokonce i v Americe, dnes se vyskytují pouze v 
Africe a na několika místech v Indii. Jsou to společenská zvířata a loví 
ve smečkách. 

Lvice loví ve smečkách. Jejich kořistí se stávají hlavně

 větší savci jako jsou antilopy, pakoně, buvoli a zebry, ale také menší 
zvířata jako zajíci a ptáci. Nepohrdnou ani zdechlinami, které usmrtila
jiná zvířata jako hyeny a jiné psovité šelmy. V některých lokalitách se 
lvi začali orientovat na pro ně jinak nezvyklou kořist, sloní mláďata, 
která loví v území řeky Savuti, a také v Linyanti, kde se naučili lovit 
hrochy (Savuti a Linyanti jsou řeky národního parku Chobe v 
Botswaně). Jsou známy případy, kdy extrémní hlad dovedl lva až k 
usmrcení mladých slonů, časem začali napadat i dospělejší slony a 
příležitostně také dospělé jedince.



Lvíčata se učí lovit už ve třech měsících, ale většinou se nestanou 
úspěšnými lovci před dosažením druhého roku života. Lvi podle 
některých zdrojů vyvinou rychlost 80 km/h,[7] ale spíše to bude 
60 km/h. Postrádají však vytrvalost. Proto se nejdříve musí za svou 
kořistí plížit alespoň do vzdálenosti 30 metrů. Obvykle někteří lvi 
spolupracují a snaží se obklíčit stádo z několika míst. Jejich útok je 
rychlý a smrtící, lvice se snaží dohnat kořist rychlým sprintem a 
výpadem s vytaženými drápy, dlouhé skoky na oběť jsou mýtus. Kořist 
většinou usmrtí zastavením přívodu krve do mozku, stiskem na hrdle 
nebo u menší kořisti zlomením vazu tlapou. Lvi loví na otevřeném 
prostranství, kde mohou být lehce zpozorováni, týmová práce ve 
smečce zvyšuje úspěšnost lovu. Smečka také pomáhá při ubránění již 
ulovené kořisti před ostatními predátory, například hyenamid (ty 
mohou zdechlinu ucítit i na vzdálenost několika kilometrů).

Viditelně loví jen lvice, ale pravdou je, že i samci loví docela aktivně. 
Mají ovšem rozdílnou strategii než lvice. Lvi loví sami, nemají 
potřebu spolupracovat, jelikož pokud už jdou na lov, loví za šera až 
tmy. Jakožto šelma kočkovitá mají lvi velice dobrý zrak, který jim v 
temnotě pomáhá. Obvykle se potichu připlíží ke kořisti proti větru a z 
1,5-2 metrové vzdálenosti na kořist skočí. Kořist usmrcují lvi i lvice 
stejným způsobem. Samci se ve smečce většinou na lovu nepodílejí, 
ale pokud se smečka snaží ulovit nějaká větší zvířata jako jsou buvoli, 
zapojí se



Autorka : viki



Chameleon
Chameleon je jedním z nejvíce fascinujících tvorů naší planety. Je velmi zajímavý některými svými 

vlastnostmi a způsobem života. Určitě znáte chameleonovu vlastnost měnit barvy. Víte proč a jak se 

to děje? Zabarvení a chování chameleonů se sebou úzce souvisí. Jednak podle zbarvení těla můžeme 

poznat, jak se chameleon cítí nebo jakou má náladu. Dále  slouží  i k domluvě mezi samotnými 

chameleony. Samotná změna barvy netrvá dlouho, stačí na to 3 vteřiny. Zabarvení nezáleží ale pouze 

na náladě a prostředí, ale také na stavu, teplotě, intenzitě a spektru osvětlení, denní době, ročním 

období. Barvy jsou mimořádně pestré, avšak není pravda, že se chameleoni mohou vybarvit do 

jakékoliv barvy. Každý druh má své barevné spektrum. 

KDY A JAK SE CHAMELEON VYBARVUJE  
1.Když chameleon spí, tak je jeho tělo naprosto uvolněné a vybarví se do nejsvětlejšího odstínu 

zelené barvy,jaké je schopen.

2.Když je chameleon naštvaný,tak se nafukuje,aby okolí ukázal,že je velký a vybarví se do nejtmavších

odstínů zelené, hnědé a černé barvy.

3.Při vyhřívání na slunci se zpravidla vybarvuje do hnědých odstínů , jelikož hnědá přijímá daleko lépe

teplo než zelená barva.

Nyní konečně známe jejich tajemství, které trochu připomíná sci-fi budoucnosti: vše mají na svědomí 

speciální mikrokrystaly, které mají uložené pod kůží. Tyto krystalky dokáží  během několika vteřin 

změnit tvar a odrážet různé vlnové délky světla. Navíc na různých částech těla mohou vytvářet úplně 

odlišná barevná spektra. 



OČI  

Jsou další zajímavostí chameleona. Věděli jste, že se může dívat každým okem úplně jinam, aby měl 

větší šanci chytit nějaký hmyz. Chameleoní oko je svou stavbou nejdokonalejší v celé živočišné říši a je

spolu s jazykem jeho nejdůležitějším orgánem. Oči jsou na bocích hlavy ukryty v polokulovitých 

vypouklých víčkách. Oko a víčko jsou srostlé a to spolu se silnými očními svaly způsobuje pohyblivost 

oka. Chameleon může své okolí sledovat v širokém rozsahu, vertikálně může otáčet očima o 90° a 

horizontálně o 180°.  Jediné místo kam chameleon nedohlédne je mrtvý bod za hřbetem. Každé oko 

se  pohybuje nezávisle na sobě a obrazy se neslučují dohromady.  Mozek vyhodnocuje každý 

samostatně. Při hledání potravy chameleon kouká každým okem zvlášť a teprve když chce vystřelit 

jazyk, zamíří oběma očima. Zajímavou vlastností oka je, že aniž by se chameleon pohnul, dokáže se na

objekt dívat z několika různých úhlů.

Pokračování příště.

AUTORKA: JUSTÝNA BALVÍNOVÁ  



Kůň
Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. V pravěku mu sloužili pouze
jako potrava, později člověk koně ochočil a začal ho využívat k tahu a
jízdě na něm. Koně sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve
vojenství,  ale poskytovali  lidem i  zábavu (např.  při  lovech, různých
soutěžích, dostizích apod.) 

Hmotnost
Jezdečtí koně váží od 300 po 700 kg závisí na plemenu. Tažní koně
váží od 700 kg do 1 tuny. Největší kůň v historii byl pravděpodobně
Shirský kůň jménem Mammoth, který se narodil v roce 1848. Byl 220
cm  vysoký  a  jeho  váha  byla  odhadnuta  na  1 500  kg.  Současný
nejmenší kůň na světě je Thumbelina, plně dospělý miniaturní kůň. Je
43 cm vysoká a váží 26 kg.

Starokladrubský kůň
Starokladrubský kůň je nejstarší české plemeno. Zároveň je to jediné
plemeno  koní  vyšlechtěné  speciálně  pro  ceremoniální  účely
panovníků. 

Autorka: Ivana Beránková



Tutanchamon

Tutanchamon,Tutanchamon. To jméno už musíte mít ur

itě  nabiflované  do  hlavy.  Ale  jak  možná  víte,  v  Egyptě  nyní  vědci  zkoumají
Tutanchamonovu  hrobku  víc  než  obvykle.  Domnívají  se  totiž,  že  v
Tutanchamonově hrobce existuje tajná komora. Napínavé, viďte? Ta by mohla
skrývat hrob královny Nefertiti, která žila ve 14. století p.ř.n.l. Pokud by tam tento
hrob opravdu byl (není to jisté), půjde o nejvýznamnější objev tohoto století.Jste
taky zvědaví jak dopadne výzkum?

Egyptologové si nejsou jistí, kde Nefertiti zemřela a kde je pohřbena. 

Nefertiti  žila  ve  14.  století  p.ř.n.l.  Byla  manželkou  krále  Achnatona.  Je  také
považována za nevlastní matku pozdějšího krále Tutanchamona.

Její  podobu  známe  ze  slavné  busty,  která  se  našla  v  roce  1912  a  nyní  je
vystavena v Berlíně. Díky ní se Neferititi stala symbolem krásy. Viděla jsem ji,
když  jsem byla malá.

Autorka: Hanička Špeciánová



                                    Lak na nehty
Lak na nehty je druh kosmetického líčidla,které se           
používá pro zvýraznění a zpevnění nehtů,vytvoření 
uměléhoblesku,změně barvy či vytvoření okrasného 
ornamentu.Aplikuje se pomocí malého štětečku na 
všechny prsty na rukou i nohou.Časté jsou:tmavě rudé 
barvy laku,či bezbarvá varianta sloužicí k posílení lesku.
Existuje celá škála barev,možné na nehty i kombinovat  
od:průhledné,žluté,červené,zelené,modré,až po černou.
Před aplikací laku by měly být nehty pořádně 
umyté,vyčištěné a usušené,aby lek dobře držel a 
neodloupával se.Pro delší držení se používá podkladoví 
lak na nehty.Současně se doporučuje nanášet lak ve dvou
vrstvách s intervalem okolo jedné minuty,čímž se zlepší 
jeho přilnutí a vzhled.Lak se nechává zaschnout 
kmitavými pohyby končetinami.

        

 
       Zajímavost

    Lakování nehtů probíhalo již ve Starověkém Egyptu,kde 
    se k líčení nevyužíval lak na nehty ale henna,či 
    kombinace různých obarvených tuků

Autorka:Leona Hájková
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