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Čelisti  
Žraloci jsou fascinující tvorové, patří k nejstarším skupinám živočichů – parybám.  Nemají kosti, ale 

pouze chrupavky. Jsou na Zemi už velmi dlouho. Byli tu před suchozemskými rostlinami a  prvními 

suchozemskými obratlovci .  

Pravěký žralok megalodon byl tři až čtyři krát větší než žralok bílý (lidožravý),  měl  zuby velké

jako dlaň a s jejich pomocí lovil velryby. 

Žraloci si ale získali svojí pověst zabijáků jen kvůli hororovým  filmům  jako jsou 

Čelisti. 

Žraloci jsou opravdu zajímaví, posuďte sami:

 Rostou jim stále nové zuby, které nahrazují ty co žralok při lovu ztratí

 Někteří žraloci se dokáží zneviditelnit. Světlo, které vyzařují, vytváří optický klam, díky 

němuž žraloci dokonale splynou s okolím. To jim pomáhá maskovat se v otevřených 

vodách, kde se žraloci nejčastěji vyskytují. Světlo je kryje před kořistí, predátory a navíc 

zabírá i při lákání opačného pohlaví.

 Musí neustále být v pohybu, aby žábrami procházela voda a mohli dýchat, pokud nejsou 

v pohybu např. se chytí do sítě, udusí se.

Žralok má k dispozici smyslové orgány, z nichž některé jsou v říši zvířat naprosto ojedinělé

 Lorenziniho ampule je orgán, který má žralok na svém rypci, něco jako radar, hlavní funkcí je 

detekce elektrických impulsů vysílaných jinými živočichy, což se hodí při lovu. Lorenziniho 

ampule slouží i jako kompas k orientaci v mořích a oceánech.

 Dosah žraločího sluchu je několik tisíc metrů

 Jejich čich má dosah několika set metrů

 Oko žraloka se podobá oku obratlovců, ale je velmi dobře přizpůsobeno mořskému prostředí. 

Žraloci vidí na kratší vzdálenost i nad vodní hladinou. Oči si chrání buď membránou –mžurkou

nebo jejich stočením dozadu

 Smyslové dutiny jsou rozděleny po celé délce těla od hlavy až ke kořenu ocasu, 

pravděpodobně jsou to orgány chuti.

Neviditelný  žralok                               autor-Justýna  Balvínová

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDralok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smyslov%C3%BD_org%C3%A1n


Extrémně teplé počasí zmátlo včely, lesní zvěř hromadí zásoby
na mrazy

Nezvykle teplé počasí překvapilo nejen lidi, ale i zvířata. Zatímco včely kvůli vyšší aktivitě spotřebovávají
zásoby na zimu, lesní zvěři teplo nevadí. Divočáci či srnky si ve slunných dnech hledají potravu, a zvyšují
si tak šanci na přežití během případných tuhých mrazů. Vysoké teploty neškodí ani zvířatům v zoo. 

Zatímco při běžných listopadových teplotách do 10 stupňů včely utlumují svou aktivitu, letos mají napilno.
„Vadí to jako všechno, co je neobvyklé. A počasí v tuto dobu neobvyklé je,“ komentuje aktuální situaci
včelař Jiří Šturma z Debře nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Naopak lesní  zvěř využívá teplejší  počasí ke svému prospěchu.  Podle Jaroslava Červeného z Katedry
myslivosti a lesnické zoologie České zemědělské univerzity v Praze mají zvířata dostatek potravy. 

Slunný listopad nevadí ani zvířatům v zoo

Vyšší podzimní teploty jsou příjemné také pro zvířata v pražské zoologické zahradě. „Řada zvířat může jít
ještě  ven  do  výběhů,  i  když  to  pro  tuto  dobu  není  typické,“  řekla  iDNES.cz  mluvčí  Zoo  Praha  Jana
Myslivečková.  Ve  venkovních  výbězích  se  mohou  pohybovat  například  velcí  primáti  jako  gorily  nebo
orangutani. Za běžných podmínek by už byli zavření ve svých pavilonech.

Teplý vzduch do Česka proudí od západu

V Česku v úterý opět padaly teplotní rekordy na většině stanic. Nejvyšší teplotu pro 10. listopadu naměřili v
Dyjákovicích na Znojemsku, kde teploměr ukázal 20,8 stupně Celsia. Nový rekord nad 20 stupňů
naměřili ještě v Kopistech na Mostecku. Velmi teplé počasí očekávají meteorologové i ve středu, na
svatého Martina. 

Autor: Václav Zelený

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120382/114440_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120409/114445_0_


Halloween

Halloween je svátek, který se slaví 31. října a většina z nás ho považuje čistě za 
americký svátek. Tento svátek je však spojován již s tradicemi a zvyky starých Keltů.
Je také znám pod názvem Samhain, což znamená „konec léta“. Slaví se tedy poslední 
noc keltského roku. V tuto noc je předěl mezi  údajným světem mrtvých a živých 
nejmenší. V této magické noci se dávají svítící lucerny v podobě vydlabaných dýní 
před vchod domu nebo do okna. Tato světla mají vítat zemřelé předky a zároveň 
sloužit jako ochrana proti zlomyslným duchům.

K dalším halloweenským symbolům, kromě dýně, patří čarodějnice. Jako první je 
začali slučovat s Halloweenem pohané. S příchodem křesťanství začaly být 
čarodějnice vnímány jako symbol zla. Vzhledem k tomu, že kočky jsou brány jako 
mazlíčci čarodějnic, nepochybně také patří k Halloweenu. Kočka byla jako posvátná 
bytost vnímána již Egypťany. Ti je považovali za bohyně úrody.

Nejznámější tradicí tohoto svátku je takzvaně. „trick-or-treat“, což v překladu 
znamená „dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“. Děti ve strašidelných kostýmech
obchází okolní domy a prosí o koledu – nejčastěji sladkosti (podobně jako na 
Velikonoce).
Pokud odejdou s prázdnou, ztropí majiteli domku drobnou lumpárnu (podobně jako 
na Apríla). 
U starších dětí jsou oblíbené hororové historky. Vypráví si mezi sebou strašidelné 
příběhy. Čím strašidelnější, tím lepší. 
Ve větších městech se konají halloweenské průvody, kde děti soupeří o 
nejoriginálnější a nejstrašidelnější masku. Mezi nejpopulárnější průvody patří 
neworský  THE VILLAGE HALLOWEEN PARADE.

Autor: Matyáš Simon Bárta/Sawkins



                                      Věda a technika                                    CO VÍŠ?
PROČ ŠKYTÁME?
Škytání je vlastně křeč bránice. Bránice
je sval mezi plícemi a dutinou břišní.
Škytající se asi rychle najedl nebo napil
a přitom se nadechl vzduchu, došlo
nejspíš k podrážení bráničního nervu a
bránice se začala křečovitě svírat,
nicméně není to vždy pravidlem.
Prudké nasátí vzduch v kombinaci
s uzavřenými hlasivkami zní pak jako zvuk(škytání), ale není to podmínka. 
Člověk  může dostat škytavku ze strachu, ze vzrušení, ze stresu nebo 
ze záchvatu smích.   
Škytavky se zbavíme zadržením dechu, někomu pomáhá napít se studené vody 
s vymačkaným citronem nebo se může zkusit vložit pod jazyk kostka cukru 
pokapaná vinným octem. 

VELKÁ NÁKLADNÍ AUTA
První velká nákladní auta postavili před více než  třiceti lety, aby převáželi těžké
náklady v uhelných dolech. Tato ohromná auta uvezou 15x  těžší náklad než 
normální nákladní auta a mají 10x silnější motor než normální nákladní auto. 
Výhled z kabiny řidiče se podobá výhledu z třetího patra budovy. Ten, kdo chce 
vidět tyto obrovské nákladní vozy v akci, musí navštívit uhelné, měděné, 
diamantové nebo zlaté doly v Americe, Jižní Africe nebo Austrálii.

Maximální rychlost: 67km/h,  objem 
palivové nádrže: 6800 l, délka vozu 
14,5m, šířka 6,6m a výška 7,6m 
Nákladní auto Caterpillar má největší
pneumatiky na světě. Jsou 4 metry 
vysoké a díky těžké práci, kterou 
vykonávají vydrží pouze rok nebo 
dva. 

Autor: Kubík Hašpl



5.Sport 
Odměna za skvělou formu! Saláka zvolili v KHL nejlepším brankářem října

Chytá ve skvělé formě, i jeho zásluhou se Novosibirsk drží na čele Východní konference Kontinentální hokejové ligy. Alexander Salák 

byl dnes za své výtečné výkony odměněn, když jej vedení soutěže vyhlásilo nejlepším gólmanem za měsíc říjen!

 

Alexander Salák v akci během duelu proti CSKA Moskva.

Profimedia.cz

     Osmadvacetiletý reprezentační brankář odchytal za Sibir v uplynulém měsíci jedenáct zápasů a hned v sedmi se dočkal vítězství. I 

ve zbylých čtyřech duelech navíc dokázal Novosibirsk bodovat. Salák v tomto období vychytal dvě čistá konta, úspěšnost zákroků měl 

95,47 procent a průměr inkasovaných branek na zápas činil 1,41.

    Nejlepším obráncem října se stal Michail Pašnin z Jaroslavle, mezi útočníky kraloval Nigel Dawes z Astany, jenž ve třinácti zápasech 

vstřelil dvanáct branek a na dalších šest nahrál.

http://www.profimedia.cz/


    Hokejisté Karlových Varů porazili v 16. kole extraligy Kometu Brno 5:3, poprvé v sezóně vyhráli dva zápasy za sebou a opustili 

poslední místo tabulky. Po dvou asistencích si v dresu vítězů připsali útočníci Rostislav Marosz a Martin Bartek, který byl na začátku 

října vyřazen z kádru Energie, ale nyní do týmu vrátil. Kometa prohrála potřetí za sebou.

 

    Kotel karlovarských fanoušků zůstal do desáté minuty zápasu skoro prázdný na protest proti výkonům domácích hokejistů v minulých 

zápasech. Tentokráte přišel úspěch.

     Přestože Energie v pátek vyhrála na ledě Třince, dali domácí fanoušci v první polovině úvodní třetiny mlčením najevo svou 

nespokojenost se současnými výkony hráčů. Právě v 10. minutě, kdy protest končil, se Západočeši radovali z vedení. Nenápadnou 

střelou z pravé strany překvapil brankáře Faltra Osmík, který si připsal svou premiérou trefu v extralize. Zvýšit mohl v 18. minutě Bartek, 

který zamířil do tyče, což následně potvrdil i videorozhodčí.

    V úvodu druhého dějství po Bičánkově vyloučení Bičánka vyrovnal Svoboda. Karlovarští se ale z obdržené branky rychle otřepali a o 

čtyři minuty později jim při vyloučení Hynka Zohorny vrátil vedení Vachovec, který tečoval Bartekovo nahození.

    Při vyloučení Radima Zohorny zvýšil v 27. minutě skóre po kombinaci na jeden dotek Benák, který zakončoval do odkryté branky. Do 

branky Komety se místo Faltra postavil Čiliak, který se hned vyznamenal při samostatném úniku Kohouta. Brno zvýšilo obrátky a Mrázek

trefil tyč.

    Při svém tlaku ale hosté zapomínali na zadní vrátka a kupili chyby na útočné modré čáře. Nejdříve chybu Kaberleho ve 34. minutě 

využil při přečíslení dvou na jednoho Huna, který ve svém druhém utkání za Energii vstřelil premiérovou branku. Kubošovo zaváhání 

využil k trefě na 5:1 po Bartekově asistenci Bulík.

    V úvodu závěrečného dějství snížil v přesilovce ze skrumáže před Závorkou Mrázek. Ve 42. minutě po teči Buriana snížili hosté už jen

na rozdíl dvou branek. Trenér Energie Oremus si vyžádal oddechový čas, který evidentně Západočechům prospěl. Ve 46. minutě mohl 

domácím vrátit třígólový rozdíl Bartek, ale znovu trefil tyč. Naději na zvrat Kometě nepřinesla šance Vondráčka a ani 104 vteřin trvající 

power play.



5.Sport

V česku se opět rozezní hymna Ligy 

Mistru – ovšem hokejove.
NA 3 .11.2015 BYLO NAPLANOVANO OSMIFINALE OBNOVENÉ EVROPSKÉ SOUTĚŽE. SPARTA V PRAŽSKÉ 

O2 ARENĚ PŘIVÍTA OD 18.30 FINSKÝ KARPAL OULU.FINSKÝ CELEK V TÉTO SEZONĚ LIGY MISTRU VYHRÁL VŠECH

šest utkání ‚přičemž dostal pouze jeden gol. Bude zajímave i pro fanoušky,kterých,doufam,přijde na 
náš domácí zápas hodně.

Dočkali se po 30 letech  

Baseballisté Kansanu City vyhráli v pátem finále MLB na hřišti New a hřišti New York Mets 7:2 po 12. 
směně a Světovou sérii ovládli 4:1 na zápasy.Royals získal titul po 30 letech, jediný dosavadní trinfuf   

v historii klubu zaznamenali v roce 1985

O místo dolu
Petra Kvitova klesla v tenisovem žebříčku na 6.příčku .Přeskočila ji její přemožitelka z finále Turnaje 

Mistryň Polka Agniezka Radwanska.

Autor: Maxim Grygorashchuk



Módní obuv a doplňky

Kozačky

Kůže i kožešiny jsou skvělé na podzim i zimu.  Vybírejte si k nim hnědé či khaki kalhoty  a  zkuste vynechat 
černou. Budou skvěle dotvářet celý outfit, bude- li v něm převažovat právě hnědá nebo i u kozaček platí širší 
podpatek s čtvercovou podrážkou. Pokud patříte k podpatkovým fanouškům a pravidelně je obouváte i na 
ledovku a do březnové sněhové břečky, mělo by se vám chodit stále pohodlněji. Podpatek je širší, ne příliš vysoký
a jsou opět po kolena. Vysoko a ještě výš…alespoň tam by měli dosahovat vaše nové kozačky. 

Náušnice
Náušnice stejně jako jakékoliv jiné doplňky mají své trendy.  Prochází si vývojem, změnami, loučením i návraty.  
Od malinkých náušnic jsme se postupně propracovali až k aktuálnímu trendu velkých náušnic.  XXL  náušnice 
nechybí v kolekci žádného velkého návrháře, to  co   vás na tom bude bavit  je,  že vám společně s líčením vytvoří
dokonalý obličej. Umí totiž obličej zeštíhlit, podtrhnout krásu vaší brady, krku i lícních kostí. Vybírejte takové,  
aby ladily s vaší pletí i s tvarem obličeje,  díky čemuž můžete doslova  zazářit. Na večírek se hodí třpytivé, na 
kávu s kamarádkou jednoduché. Nezapomeňte si pohlídat, aby vám vlasy tyto doplňky zbytečně nezastínily. 
Ideální je pak volit zajímavé drdoly či culíky. K výrazným náušnicím už si neberte další doplňky. Jeden takový 
bohatě   postačí a nadělá parády víc,  než si teď umíte představit. Jestliže si pod slovem velké náušnice  
představíte takové, které  vám budou krásně kopírovat krk, avšak   nebudou  působit nijak extrémně, pak jste 



nejspíš ještě nedospěla k aktuálním novinkám, které světoví módní návrháři právě nastolují.

Autorka: Ivana Beránková                          



          Vše ze světa módy

PRAVÁ KŮŽE
Kožené doplňky značky Lusha jsou nejvyšší
esencí stylu a elegance. Design těchto 
kousků se neřídí krátkodobými trendy,a 
tak není divu,že nejspíš nikdy ne vyjdou 
z módy a nepřestanou fascinovat ani tu 
nejnáročnější módní klientelu. Nebojte se 
rozmazlovat sebe sama a investujte do 
italské kvality. 

                   

SEMIŠ
Semiš je speciálně broušená a upravená useň (zpracovaná
kůže), která je charakteristická svým sametovým 
povrchem. Jde o velice kvalitní materiál, za který si však 
připlatíme. Existuje ovšem množství opravdu perfektních 
napodobenin, které už jsou cenově dostupnější.

Autorka: Leona Hájková  



Zázrak jménem „Oko“

Z biologického hlediska je oko složitý orgán, jehož zjednodušené schéma je na obr. 99.

Na optickém zobrazení se podílejí průhledná prostředí - rohovka, 2 optické plochy oční

čočky. K největší změně chodu paprsků dochází na rohovce 

Při  vstupu  do  oka  prochází  světlo rohovkou  a očním  mokem.  Otvorem  duhovky

pokračuje do oční čočky, pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici. 

Duhovka obsahuje barevné pigmenty, které určují barvu oka a zabraňují vstupu velkého

množství světla do oka. 

Obr. 99

Pohled na oko zobrazený na obr. 99 je horizontální řez, nikoliv vertikální. To znamená,

že oční nerv směřuje směrem k nosu. 

Základní části lidského oka jsou: 

1.     oční koule (  bulbus oculi  ) - mírně asymetrická koule. Mezi komorovou vodou 

a čočkou je duhovka (iris), sloužící jako clona. Duhovka určuje barvu očí, která je 

dědičná a závisí na množství pigmentu i jeho uložení v duhovce. Její svalová vlákna 

dokážou měnit průměr otvoru v intervalu od 2 mm do 6 mm v závislosti na 

dopadajícím světelném toku. Tento otvor se nazývá zornice (zřítelnice, pupilla). 

Pohyb oční koule zabezpečují 3 páry okohybných svalů. 

2.     bělima (  sclera  ) - tuhá, vazivová blána. V přední části přechází v průhlednou 

rohovku. 

3.     rohovka (  cornea  ) - průhledná ve svém středu 0,5 mm silná blána, jejíž 

průhlednost závisí na jejím stálém zvlhčování. Skládá se z více vrstev, z nichž každá 

je funkčně nepostradatelná. Rohovka je jedna z velmi citlivých součástí lidského 

těla. Již nepatrné podráždění cizím tělesem vede k tomu, že oči mhouříme a slzíme. 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/472-opticke-zobrazeni
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/2-mechanicky-pohyb
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/535-fotometricke-veliciny
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/484-ohraniceni-paprskovych-svazku
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To je způsobeno velkým množstvím nervů, které rohovka obsahuje. Světelný 

paprsek se po dopadu na ní nejvíce láme při své cestě na sítnici - jedná se totiž 

o první výrazně hustší prostředí (ve srovnání se vzduchem), kterým světelný 

paprsek prochází. Rohovka tak vlastně nejvíce ovlivňuje směr šíření světelného 

paprsku v optickém aparátu oka. 

Dále se totiž světelný paprsek šíří vnitřkem oka. Ačkoliv prochází různými prostředími,

mají všechna velmi podobný index lomu. 

4.     cévnatka (  choroidea  ) - pigmentová vrstva, vyživující cévy na vnitřní stěně oční 

koule - tvoří 67 % její vnitřní zadní stěny. Zabraňuje rozptylu světelných paprsků 

uvnitř oka. Cévnatka vpředu pokračuje jako tzv. řasnaté těleso, jehož podkladem je 

drobný hladký sval. Od jeho okrajů vybíhají tenká vlákna připojující pouzdro čočky. 

Smrštěním svalu povolí tah vláken a čočka se vlastní pružností vyklene. Při uvolnění 

svalu se čočka zploští. Tím se mění její optická mohutnost resp. ohnisková 

vzdálenost. 

Tímto způsobem je tedy schopno oko zaostřit na různě vzdálené předměty. 

5.     čočka (  lens crystalina  ) - nehomogenní těleso tvaru dvojvypuklé čočky z tuhé, 

rosolovité, dokonale průhledné hmoty. Během života přibývají na čočce vrstvy, které

s přibývajícím stářím tvrdnou a tím se zhoršuje zaostřování. 

6.     sítnice (  retina  ) - vystýlá vnitřní povrch cévnatky; je silná 0,2 mm až 0,4 mm. 

Tvoří ji 11 vrstev. V sítnici je 120 milionů tyčinek a 5 až 7 milionů čípků; tyto buňky 

obsahují zrakový pigment, který se jmenuje rhodopsin. Tyčinky slouží k vnímání 

světla (jsou citlivé na jeho intenzitu). Čípky jsou receptory barevného vidění, které 

jsou méně citlivé než tyčinky, zato jsou schopné vnímat barvy. Existují ve třech 

druzích podle pigmentu: červené, zelené a modré. Mícháním těchto tří základních 

barev dokáže oko rozlišit velké množství barevných odstínů. 

7.     žlutá skvrna - místo nejostřejšího vidění, má průměr asi 1 mm. 

8.     slepá skvrna - místo bez čípků a tyčinek, kde zrakový nerv opouští oční kouli. Je 

asi 5 mm vzdálená od žluté skvrny. 

O existenci slepé skvrny je možné se přesvědčit  pokusem podle obr. 100: Zavřete

levé oko a pravým pozorujte křížek. Přibližujete-li, případně vzdalujete-li oko od obrázku,

pak při určité vzdálenosti kruh zmizí ze  zorného pole oka - to znamená, že jeho obraz

právě dopadl na slepou skvrnu. 

Pokud provedeme experiment s obr. 101, černý kruh zmizí, ale obě kružnice, které

se pod kruhem dotýkají, budou vidět po celém svém obvodu. A přitom z místa černého
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kruhu dopadly paprsky na slepou skvrnu v oku. Příčnou je fakt, že mozek „domýšlí“ i to, co

nevidí. Předpokládá, že za černým kruhem jsou kružnice a tak je zobrazí! 

  

Obr. 100

Obr. 101

9.     oční komory - štěrbinovité prostory mezi rohovkou a duhovkou (přední komora) 

a duhovkou a čočkou (zadní komora). V nich cirkuluje komorová voda tvořená 

krevní plazmou. 

10.  sklivec - gelová tkáň. Kromě jiného zachovává oku jeho tvar a dále slouží pro 

fixaci sítnice na cévnatce. 

11.  oční nerv - párový senzorický mozkový nerv. Vede jednotlivé impulsy ze sítnice do 

mozku. 
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