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Bakterie
Bakterie jsou stejně jako viry organismy tak malé, že je nemůžeme vidět pouhým okem. Na rozdíl od 
virů nezpůsobují jen nemoci, ale jsou užitečné i jinak. Spousta bakterií rozkládá nebo přeměňuje 
různé látky (některé bakterie například umí přeměnit cukr na alkohol), proto se využívají hojně 
v zemědělství a průmyslu.

Na léčbu bakteriálních chorob se využívají antibiotika. Pozor na to, že antibiotika nepomáhají proti 
virovým nemocem jako chřipka nebo rýma. Navíc si na antibiotika bakterie po určité době vytvoří 
odolnost, proto by se s nimi nemělo plýtvat a měli by se brát jen v nejnutnějších případech.

Bakterie jsou jednoznačně nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Najdeme je v půdě, vodě, 
ovzduší a v organismech.



                                                                         autorka:Justýa Balvínová



                                                                       CO VÍŠ?
Motory
Dnešní auta mají čtyřtaktový motor. Dřívější auta měla dvoutakt, např. Trabanti.
Fáze čtyřtaktového motoru: 
1. fáze sání:
 Píst se pohybuje dolů, sací otvor se otvírá a směs paliva a vzduchu je nasávána do 
válce. 
2. fáze komprese: 
Sací ventil se zavře, píst se pohybuje nahoru a tak stlačuje palivovou směs z předchozí
fáze. 
3. fáze expanze: 
Jakmile píst dosáhne horní úrovně, svíčka zapálí směs, obrovský tlak plynů vzniká při 
hoření, tyto plyny pak stlačí píst dolů.
4. fáze výfuk:
Píst se vrací do horní části a spálená směs paliva a vzduchu je vytlačen výfukovým 
ventilem pryč. 
     

Nejpoužívanější tanky druhé světové války   
USA: M4 Sherman
NĚMECKO: Panther, Panzer III a IV
SSSR: T-34
M4 Sharmenů se vyrobilo 49 234 kusů. Je to vynikající tank středního typu a nejvíce 
vyráběný tank 2. světové války. První akci měl v severní Africe.
PANTHER byl velmi slavný tank a celkem se ho vyrobilo 5796, společně s Pz III a IV
jich bylo bezmála 20400 kusů.
T-34 je legendární a Sověty vyráběný tank s celkovým počtem 33 805.         

M4 Sherman                                 Panther                                      
T-34                          

                                                                                                     Autor: Jakub Hašpl  



Zprávy

Čechy smetla série lavin, tam už airbag
nepomůže, říká horský vůdce

V sobotu v poledne strhla obří lavina dvě české skupiny o celkem 17 lidech. Byli zrovna na
výstupu od chaty Lizumer Hütte k vrcholu Geirespitze v tyrolském Wattenbergu východně od
Innsbrucku. Lavina byla dva kilometry široká a až pět metrů vysoká, uvedla policie. Jednu
skupinu tvořilo 12 účastníků freeride kempu, druhou pět skialpinistů z Prahy. Jedna lyžařka
Českému rozhlasu potvrdila, že všichni měli funkční „pípáky“, lavinové batohy s airbagy a
cestou několikrát dělali test sněhu. Oběťmi byli muži ve věku od 34 do 38 let. 

Zkušený horský vůdce David Knill zjistil, že ani jedna z těch skupin žádnou lavinu neutrhla.
Nebyla to tedy podle něj nějaká fatální chyba Čechů, kteří se mimochodem potkali náhodně.
Lavina, lépe řečeno hned několik lavin se utrhlo samovolně výš nad českými lyžaři a část z
nich to zasáhlo. A to byl asi ten největší problém, protože někteří lidé z freeride kempu se sice
v první okamžik i díky airbagům zachránili. Ale přes ty, kteří se dostali příliš nízko, přejely se
sekundovým zpožděním ty další laviny. A tam už pak airbag nepomůže. Líp na tom byli ti, co
zůstali v první lavině relativně hodně vysoko.

V lavině zahynuli čtyři lidé z freeride kempu a jeden skialpinista. Dva lidé pak utrpěli zranění 
kolen, ale ti už byli propuštěni z nemocnice.

I na alpské poměry byla lavina hodně velká. Podle záchranářů něco takového tady snad ještě
nezažili.  Neutrhlo  se  to  celé  naráz.  Odtrhová  zóna  nebyla  kontinuální.  Řekněme,  že
dohromady to ale mělo přes jeden kilometr.

Autor: Václav Zelený



DINOSAUŘI

 Dinosauři jsou skupina živočichů tradičně řazená mezi plazy, která dominovala živočišné říši 
na suché zemi přes 134 milionů let v období druhohor. Nicméně dinosauři jsou mnohem 
podobnější a příbuznější ptákům, a proto není zařazování mezi plazy správné a odborníci je 
mezi plazy neřadí. Ptáci jsou ve skutečnosti pokračovatelé evoluční linie dinosaurů. Podle 
některých paleontologů jsou pak ptáci přímo malí, agilní dinosauři.

Peří

Kůže byla pokrytá proto-peřím a ti dinosauři kteří v evoluci o peří přišli měli tlustou kůži 
podobně jako dnešní sloni. Existovali také četní opeření dinosauři ze kterých se později 
někdy během jurského období vyvinuli praví ptáci. Je velmi pravděpodobné, že první 
dinosauři byli opeření.    

Rozměry

Dinosauři z rodu Sauropoda mohli mít až přes sto tun. Zatím největší relativně dobře 
známým dinosaurem je rod Argentinosaurus, u něhož se předpokládá hmotnost 75-90 tun. 
Na druhou stranu však existovali velmi drobní dinosauři kteří dosahovali velikosti jen v řádu 
desítek centimetrů a stovek gramů.



Inteligence Dinosaurů

Za nejinteligentnější se obecně považuje menší Teropod. Troodon byl tak zřejmě stejně 
inteligentní jako dnešní šelmy a někteří ptáci. Někteří dinosauři měli mozek o velikosti 
hrášku. Vůbec nejinteligentnějšími dinosaury jsou zřejmě dnešní vrány. Většina dinosaurů 
však zřejmě příliš vysoké inteligence nedosahovala. 

Autor: Martin Matějka



Jak žili dinosauři

Dinosauři začali žít před 250 miliony let. Vyvynuli se, ale nevím jak a z koho. 
První dinosaurus byl Coelophysis (čti Celofízis). Žil v Triasu - první doba dinosaurů. Coelophysis 
byl rychlý. Dokázal uběhnout 30 Km/h. Měl silné nohy a ty mu umožňovaly rychlý běh. Slovo 
Coelophysis znamená dutá kost. Společně s nimi žili tvorové – ne dinosauři, kteří měli čtyři 
končetiny a byli býložravci. Nevím jak se jmenujou. Ale vím, že v Triasu byl velký masožravec, 
který byl nejnebezpečnější v tomto období. Jmenoval se Pustosochus. Bránil velká teritoria. Byl 
dlouhý přes 7 m a vysoký 3 m. Nemusel moc pit, ale lovil jako šílený. Byl sice pomalý, ale s kořistí 
udržel krok a dokázal se postavit na zadní kočetiny. Pak se stává nové vyviíjení. S Coelophysisů se  
stali mnohem větší dinosauři. Liší se tím, že jsou býložravci. Jmenují se Muttaburrasauři (čti 
Mutaburasaurus). A tak pomalu končí Trias a začíná Jura. Druhá doba dinosaurů. 
Sbodem Triase.

Nejvíce dinosaurů žije v Křídě. To je poslední doba dinosaurů. Ale nějací dinosauři se také najdou
v Juře - druhé éře dinosaurů. Například Diplodocus ( Diplodokus), Brachiosaurus (Brachyosaurus), 
Apatosaurus (Apatosaurus) nebo Vulcanodon (Volkanodon). Všichni dinosauři s dlouhým krkem 
žili převážně v Juře. Také tam žili i jiní, to je jasné, třeba Allosaurus  nebezbečný masožravec pro 
mladé dinosaury. V Juře žije napřiklad ještě Stegosaorus (Stegosaurus) nebo Kentrosaurus 
(Ketrosaus). Oba jsou si bodobní jako bratři, jen Ketrosaurus měl ostny a Stegosaurus něco 
připomínající pláty. V Juře žije i nej nej a největší dinosaurus. Jmenuje se SUPERSAURUS. Váží 
jako 20 slonů, tedy 60 000 kg. Byl býložravec. Všichni dinosauři, kteří měli dlouhý krk byli 
býložravci. Do Jury patří ještě třeba Archaeopteryx (čte se stejně jako píše) byl to nej nej a nejmenší
dinosaurus. Byl velký jako straka, ale měl zuby. Tak toby bylo vše z Jury a jdeme do Křídy - 
poslední éry dinosaurů. 
Sbohem Juro.

Ach ano, je to tu. Křída nejfantastičtější doba dinosaorů na zemi. Žil v ní například Tyranosaurus  - 
největší postrach. Tyranosaurus tak trochu neviděl. Stačilo se nehýbat a Tyranosaurus vás neviděl. 
Zkrátka to co se nehýbá nevidí. Do Křídy patří třeba i Velociraptor jeden z mých nej nej a 
nejoblíbenějších dinosaurů. Je to masožravec a  nejrychlejší dinosaurus který kdy žil. Dokázal 
uběhnout 60 km/h, když měl hlad tak 80 km/h a když bežel úplně na plno, tomu nebudete věřit, až 
100km/h, tedy jako Gepard. Dokázal by v pohodě zabít člověka. Kdyby žili dinosauři i dnes ovládli 
by naši zem Velociraptoři. Velociraptoři žili ve smečce a i tak lovili. Další dinosaurus je 
Spinosaurus (Spinosaurus). Tento dinosaurus se liší ode všech masožravců tím, že má zuby rovné 
ale ostatní masožravci je mají na konci trochu zahnuté. Spinosaurus měl na zádech plachtu, která 
mu sloužila k reguaci teploty. Příklad: Byl dva Spinosauři. Jednomu bylo horko a tomu druhému 
zima. Tomu co bylo vedro šel pod strom do stínu a ten druhý na slunce. Oba využili své plachty. 
Buď k zahřátí nebo ochlazení.
A bylo jim pak dobře? 
Určitě joooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
Sbohem Křído. Nej nej a nejfantastičtější dobo DINOSAURŮ.

                                                   PAK KONČÍ DOBA DINOSAURŮ.

              



Velociraptor



Spinosaurus (jeden z mých nejoblíbenějších)

V příštím vydání nebudu psát takto, ale aspoň o třech dinosaurech (případně dvou).

AUTOR: MATYAŠ SIMON BÁRTA 
AHOJ PŘÍŠTĚ :)



Autor: David Mikšovský 
Zdroj: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Wikipedie. 

Víte že, 

od vzniku Československé republiky 28. října roku 1918 byla vlajka 

našeho státu zcela jiná, než ji známe dnes?  

Podoba naší vlajky měla své historické opodstatnění. Od 15. století 

jsou známé české červené prapory s bílým lvem, od 19. 

století byla tendence vlajky zjednodušovat. Původní 

československá vlajka byla bíločervená bikolóra. 

Používal ji královský vojenský prapor a vycházela z barev 

erbu Českého království. Poprvé 

byla oficiálně vyvěšena 18. 10. 

1918 ve Washingtonu, na domě, kde 

tehdy žil T. G. Masaryk. Původním zemským 

výsostným symbolem byla tedy bílo-červená 

vlajka a to až do roku 1920. 

 

V téže době používalo stejnou vlajku Rakousko a Polsko, to ji 
mimochodem používá doteď. Po jistou dobu 
tedy naše dva sousední státy aplikovaly stejnou 
státní vlajku jako nově vzniklé Československo! 
Proto byla na konci roku 1918 vytvořena 
komise, která měla vytvořit vlajku novou, jež by 
mohla symbolizovat celé Československo 
a jeho obyvatelstvo. Komise vybrala vlajku vytvořenou Jaroslavem 
Kursou, složená z dvou vodorovných pruhů, rudého a bílého, do níž byl 
vložen modrý klín, zasahující do 1/3 vlajky: 



Autor: David Mikšovský 
Zdroj: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Wikipedie. 

 
 

Později byl klín prodloužen, aby sahal do 1/2 vlajky a 30. března 
1920 byla vlajka přijata jako vlajka Československa. Barvy modrá, červená 
a bílá jsou národními barvami Čechů i Slováků a jsou to typické barvy pro 
mnohé slovanské národy. Vlajka má své rozměry vždy v poměru 3:2. 

 

Během německé okupace za druhé světové války byla vlajka 

nahrazena novou protektorátní vlajkou, tvořenou dolním modrým 

pruhem, středním rudým pruhem a horním bílým pruhem. 

 

Po skončení druhé světové války se nám vrátila počáteční podoba 

naší vlajky a tak jí známe dodnes. 

Zajímavé je, že s odtržením Slovenska od zbytku republiky jsme o 
tuto vlajku měli přijít. Když se Češi a Slováci dělili na dva samostatné státy, 
dohodli se, že staré symboly Československa nebude ani jedna strana 



Autor: David Mikšovský 
Zdroj: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Wikipedie. 

používat. Češi to porušili - odůvodnili to tím, že 
noví poslanci nejsou vázáni rozhodnutím 
federálního shromáždění už neexistujícího 
státu. A tak nám někdejší československá vlajka 
zůstala. Modrý klín, který kdysi symbolizoval 
Slováky, je dnes, jak uvádí Wikipedia, 

interpretován jako barva jedné z historických zemí Moravy, která pod 
modrou barvou v historii vystupovala na bojištích. 

 

 

 

 



MASOPUST

Masopust je třídenní svátek, masopust 
představoval období hodování a veselí mezi 
dvěma postními dobami. Poslední tři dny tedy 
masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány
končiny, ostatky, fašank či přímo masopust,se 
konají různé ritualní úkony, průvod masek 
scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Masopust byl v minulosti svátkem hodování. 
Pak následoval čtyřicetidenní půst.

Název karneval je synonymem masopustu z 
Italského carnevale,vlastně maso pryč.



DIVADLO MINOR 
11.02.čt 09:30 O Smolíčkovi
11.02.čt 18:00 Z knihy džunglí
12.02.pá 09:30 Z knihy džunglí
12.02.pá 18:00 O Smolíčkovi

13.02.so 12:00 DIVADELNÍ KAVÁRNA

Autorka: Sofie Bellarabi



Na východě Antarktidy za pět let zahynulo 
150 000 tučňáků

Londýn:  asi  150.000 tučňáků  kroužkových zahynulo  za  posledních  pět
let  v zálivu  Commonwealth  u Antarktidy, který  je  největrnějším
místem  na  planetě.  Vyplívá  to  z průzkumu Australské
univerzity,  o kterém  informoval  britský deník  The
Guardian. V roce 2010 totiž místo,  kde žila jejich  kolonie,
zahradila  obří  ledová  kra  tučňáci  se  tak museli  vydávat
pro potravu až do vzdálenosti 60 kilometrů. Tučňáci
obývající  mys  Denison  žili  vždy  přímo u pobřeží.
Před pěti lety kolonie čítala 160 000 jedinců, nyní  se
jejich  počet  snížil  na  pouhých  10.000
jedinců. Vědci předpovídají,  že za 20 let  zcela
vymizí  ,  pokud  se  kra  o  velikosti  2 900  kilometrů
čtverečních nerozlomí či se od pobřeží opět neuvolní.  Kvůli  tomu,  že
se v zálivu  Commonwealth  na východě Antarktidy objevila  ledová kra B09B a vzhledem
k rychlému  šíření  ledu  se  dramaticky  zvýšila  vzdálenost,  kterou  musí  tučňáci  kroužkoví
urazit, aby se dostali k potravě," uvedli odborníci v mezinárodním vědecky časopise Antarctic
Science.  Obrovská  ledová kra  se  v oblasti  se  pohybovala  asi  20 let,  poté  ale  narazila  na
ledovec a tam se zasekla.

  

.kajfaslc,f,.
autor: Máťa



 KULTURNÍ PROGRAM V ÚNORU

 Divadlo Kalich                                                                        

DIVADLO KALICH, jedna z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších pražských scén, zahájilo svůj každodenní provoz  v samotném centru města 1. listopadu 

roku 1999.

Program : 

Neděle 14.2. 14:30 muzikál ATLANTIDA   

Muzikál  Atlantida nabízí  vedle hitů Mira Žbirky a strhujícího děje velkou, energií  nabitou podívanou, kterou jsou inscenace
režiséra  a  choreografa  Jána  Ďurovčíka  pověstné.  Už  nástin  příběhu  prozrazuje,  že  Atlantida  vyžaduje  velmi  neotřelé
scénografické řešení. Herecký tým je opět sestavený z největších muzikálových talentů, za nimiž diváci na muzikály Divadla
Kalich tak rádi chodí.

Pátek 19.2. 19:00 muzikál ROBIN HOOD 

Osvědčený tvůrčí tandem Ondřej Soukup - Gabriela Osvaldová společně s mezinárodně uznávaným choreografem a režisérem
Jánem Ďurovčíkem jsou pro publikum zárukou skvělých melodií, chytrých i vtipných textů a neotřelého režijního, scénického a
choreografického pojetí. Samotné téma muzikálu samozřejmě slibuje výtečnou zábavu pro všechny věkové kategorie
diváků.

Nová budova Národního muzea

NOEMOVA ARCHA přírodoveděcká expozice v Nové budově Národního muzea představuje unikátní exponáty. 

Zoologická  expozice  Archa  Noemova  uvede  návštěvníky  Nové  budovy  Národního  muzea  do  fascinujícího  světa
živočichů, kteří ob Expozice je soustředěna především na obratlovce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich druhů a
životních forem. Současně si  ale všímá i aktuálních otázek ohrožení  a ochrany celé světové fauny,  na které upozorňuje  i
samotný název.ývají nebo obývali naši planet.
                                     

Autorka: Natálie Krunclová



Panda červená

Panda červená je menší stromová šelma, jediný zástupce monotypické čeledi 
pandy  malé   .   Pandě   velké není panda červená blízce příbuzná, má pouze 
podobný způsob života. Jsou uznávány dva poddruhy.

Tato panda je o něco větší než kočka domácí. Má rudo-hnědou srst a dlouhý 
ocas, který pandám pomáhá udržovat rovnováhu na stromech. Mezi samcem a 
samicí není téměř žádný rozdíl,[5] mláďata se podobají dospělým jedincům. Ve 

volné přírodě se panda červená průměrně 
dožívá 8–10 let.

Obývá horské lesy jižní Číny, Nepálu, 
Bhútánu, Indie a Myanmaru. Patří mezi 
nejvýše žijící zvířata na světě, vyskytuje se i 

ve více než 4 000 m n. m. Její potravu tvoří z velké většiny bambus, jídelníček si 
občas zpestří bobulemi, vejci nebo menšími zvířaty. Jde o samotářské zvíře, 
aktivní hlavně za úsvitu a soumraku. Po březosti trvající 3–4 měsíce samice rodí 
obvykle 1–2 mláďata, která jsou při narození úplně bezmocná. Matka se o ně 
stará zhruba rok.

AUTOR 

VIKI



   NÁUŠNICE
Co největší, nejzajímavější co nejvíce 
extravagantní. Takové jsou trendy, 
doplňky aktuální sezony-od latexových 
kozaček přes kabelky s krokodýlí kůže 
po kožešinové límce. A platí to i pro 
šperky:jestli chcete zapůsobit, 
inspirujte se na týdnech módy a noste 
jednu obří náušnici nebo sluchátka 
zdobená drahokamy. 

            



   SLUCHÁTKA   
Extravaganci se nebrání ani designerské
dvojice Dolce Gabbana.Modelkám 
nasadili zlatá, červená nebo zelená 
sluchátka zdobená perlami a diamanty. 

     

AUTORKA:Leona Hájková



Výstava Titanik 

Víte, jaká výstava začíná 10.2.2016 a končí 30.6.? No přece TITANIK! 

Titanik byl ve své době největší parník světa. Ale to víte, na začátku 20.
století přecenili jeho nerozbitnost, dali do něho málo záchranných člunů
a už  to bylo!  Ledovec rozdělil  Titanik  při  jeho 1.  cestě  na dva kusy.
Rozdělený  leží  v Atlantiku  už  od  15.  dubna  1912.  Ledovec  má  na
svědomí 1500 lidských životů. Ale někteří naštěstí přežili. 

Ovšem zpátky na výstavu. Na této výstavě dostanete vstupenku, která
je hodně podobná vstupence, kterou 12. dubna 1912 dostal cestující na
Titaniku.  Stanete  se  tak  “účastníkem  zájezdu“a  na  konci  se  dozvíte,
jestli osoba přežila nebo ne. 

Výstava  se  koná  v areálu  PVA  Expo  Praha  Letňany.  Mimochodem
vstupné je: senioři/děti:200 Kč dospělí: 300 Kč, Rodinné vstupné (3 děti
a 2 dospělí):  800 Kč.  A otevřeno? Po -  ne 9:00 až 20:00. Určitě tam
najdete hodně zajímavého.  Autor Hanička Špeciánová 
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