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Milí studenti,
ani jsme se nenadáli a máme před
sebou 1. pololetí školního roku. Soustředíte se
na výuku, klasifikaci a při tomto shonu vychází
i druhé číslo časopisu Plesk.
Prostory domova v „Galerii na
schodech“ v listopadu zpestřily obrazy paní
Dagmar Štěpánové. Tato výstava byla ke konci
listopadu obohacena vernisáží s hudebním
doprovodem
a
společným
posezením
s občerstvením. Ke konci ledna bude výstava
vystřídána za fotky paní Elen Thiemlové z její
charitativní činnosti.
V listopadu proběhla burza ošacení,
výdělek z této akce pro žirafu Rothschildovu
do ZOO Ostrava je 480 kč.
Já jsem pro Vás objednala divadelní
představení „Zamilovaný Shakespeare“. Tato
romatická komedie proběhla 13.12.2017
v divadle Jiřího Myrona, dále navštívili žáci z
DM Krakovská výstavu betlémů na
Slezskoostravském hradě.
V prosinci
pan
Mgr.
Bučko
zorganizoval na DM Krakovská již tradiční
„Mikulášský turnaj“ v sálové kopané (viz
článek v časopisu), s koncem roku proběhl
na DM Lidická vánoční večer s krátkým
programem a společnou večeří.
S koncem kalendářního roku se
kalkuluje a vytváří se roční uzávěrka. Zařídili
jsme pro vás a pro vylepšení prostor DM

Info – koutek domova u ldfldfg

Lidická nové vstupní dveře, rozšíření
knihovny, záclony do jídelny a pokračovali
jsme s úpravou posuvných dveří u šatních
skříní na pokojích. Dále jsme zařídili opravu
místnosti pro volný čas v suterénu budovy,
nákup nových polštářů a vybavili jsme
počítačové místnosti na domovech. Na DM
Krakovská jsme nakupovali nový nábytek na
pokoje, nechali jsme udělat nové podlahy a
prahy a nechaly se nově očalounit válendy a
natřít zárubně. Do drobných nákupů jsme
zahrnuli toustovače, varné konvice, rádio,
fotoaparát a mobilní telofony.
Všechny
kroužky
probíhají
ve stanovených termínech - tvořivá dílna,
kreativní
kroužek,
sportovní
kroužkybasketbal, volejbal, stolní tenis, sálová kopaná
a knihovny. Ke sportovní činnosti patří
i kroužek pohybových aktivit Tanz-BewegungSpaß. Mezi další volnočasové aktivity patří
kulinářské kroužky, které svou pestrou
nabídkou pokrmů a stolování zpříjemňují
společné chvíle. Využívat můžete stolní
fotbálek, posilovny, permanentky na bazén.
V prosinci zdobily vychovatelky se
svými žáky prostory domova k vánočním
svátkům.
Vytvořili
jsme
facebook
DM,
na kterém se budou objevovat fotografie
a informace z činností a aktivit DM. Oficiální
stránka facebooku je Domov mládeže a Školní
jídelna-výdejna Ostrava.
Za redakci a všechny pedagogy vám
přeji pevné nervy k úspěšnému zvládnutí
1. pololetí školního roku.

Mgr. Klementová Silvie
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VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU V DOMOVĚ

kulinářský kroužek - vánoční stolování

vánoční výzdoba

tvořivá dílna
nástěnky
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Dne 14. 11. 2017 proběhla v rámci environmentální výchovy vědomostní přírodovědná soutěž pro
tříčlenná družstva z jednotlivých výchovných skupin. Akce proběhla na DM Krakovská a
zúčastnilo se jí celkem sedm družstev / 5 z DM Krakovská a 2 z DM Lidická /. Soutěž proběhla
pod názvem „Životní prostředí a my“. Téma životního prostředí bylo vybráno z toho důvodu, že
tohle slovní spojení slyšíme dnes a denně skloňovat ve všech pádech jak v rozhlase, televizi,
v denním tisku i různých periodikách. Ochrana životního prostředí by měla být, pro nás všechny,
prioritou číslo jedna, abychom zanechali dalším generacím planetu Zemi v takovém stavu, aby se
na ni dalo ještě žít.
Co si však máme pod pojmy životní prostředí vůbec představit? Je to vše, co vytváří přirozené
podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Složkami jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ Jiná
definice uvádí, že životní prostředí je „soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý
subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí.
Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se
pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka.“.
Osnova:
1, Doprava / křížovka /
2, Energie / test /
3, Druhy elektráren – přiřazovací test
4, Věřte, nevěřte!
5, Test všeobecných znalostí
6, Odpady – zatřiď správně odpad
7, Vzduch / křížovka /
Cílem soutěže bylo poznat a uvědomit, že vzájemné působení lidí a jejich životního prostředí je
velmi mnohostranné. Životní prostředí člověka je vše, s čím je v relativně bezprostředním vztahu.
Z počátku svého vývoje se člověk prostředí přizpůsoboval. Teprve později ho začal aktivně měnit.
Problémy životního prostředí:
Technicko – ekonomické
souvisejí s rychlým a často nevhodným čerpáním surovin
Ekologické
Patří k nim znečištění základních složek prostředí (vzduch, voda, půda)
Sociální
na jejich řešení závisí řešení problémů předchozích skupin. Tyto problémy souvisejí s koncentrací
obyvatelstva do měst.
Řešení: zajistit životní úroveň, vzdělání, práci
Problémy ovzduší
do ovzduší se dostávají látky všech skupenství
únik škodlivin do vzduchu - emise
škodliviny ve vzduchu - imise
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Soutěžící: DM Krakovská

1. VS - Bučková Zuzana

4. VS - Hyklová Nikol
- Karásková Karolína
- Miková Dominika

- Hyneková Hilda
- Šimonová Michaela
2. VS - Matulová Jana
- Mesiariková Renata
- Rébová Alžběta

6. VS - Kalus Jakub / DM Lidická /
- Sumec Matěj
- Kacler Ferdinand /omluven /

3. VS - Korytar Jan Maxim
- Poslt Kristián
- Turoň Daniel

7. VS - Bušíková Natali / DM Lidická /
- Křepelová Karin
- Vavrošová Eliška

4. VS - Axman Jan
- Klus Pavel
- Kříž Vojtěch
Soutěž –„ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MY“

DM Lidická1 DM Lidická 2

14. 11. 2017

ÚKOL

1. VS

2. VS

3. VS

4. VS

5. VS

6. VS

7. VS

Doprava /křížovka/

5

6

6

5

7

8

5

Energie / test /

9

8

10

10

9

10

6

Druhy elektráren

8

13

12

14

13

12

6

Věřte, nevěřte!

9

9

10

10

10

10

8

Test všeobecných
znalostí

9

9

10

9

6

10

4

Odpady – zatřiď
správně odpad

9

12

17

16

10

14

9

Vzduch /křížovka/

3

3

4

3

3

3

3

BODY

52

60

69

67

58

67

41

POŘADÍ

6.

4.

1.

2. – 3.

5.

2. - 3.

7.

Poznámky
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Vítězné družstvo 3. VS z DM Krakovská ve složení – Jan Maxim Korytar, Kristián Poslt a Daniel
Turoň prokázalo největší vědomosti ze všech a zaslouženě zvítězilo. Velmi pěkného výsledku
dosáhla družstva 4. VS / DM Krakovská / a 6. VS / DM Lidická / která dosáhla stejného počtu
bodů a za vítězným družstvem zaostala o dva body. V průběhu celé soutěže byly jejich výsledky
z jednotlivých úkolů velmi vyrovnané. Chtěla bych všem soutěžícím poděkovat za účast v soutěži,
za jejich přístup k řešení jednotlivých úkolů a testů, za velmi milé a příjemné chování v průběhu
celé soutěže. Velký dík patří také mým kolegům, paní
M. Otrubové a panu J. Golovi a v neposlední řadě žákyni K. Durajové a A. Pawlusové, kteří
významně pomáhali při organizaci vlastní soutěže.

Družstvo - 1. VS

Družstvo - 3. VS

Družstvo - 2. VS

Družstvo - 4. VS

Družstvo - 5. VS
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Družstvo - 6. VS

Družstvo - 7. VS

Vítězné družstvo – 3. VS / J. M. Korytar, K. Poslt, D. Turoň /

VŠ.
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Galerie na schodech f

Výstava obrazů s vernisáží p. Dagmar Štěpánové
Ke konci listopadu proběhla na DM Lidická výstava obrázků s vernisáží paní
Dagmar Štěpánové. Prostory domova nám po 17 hodině zpříjemnila vystavovatelka
se svými hosty hrou na housle a kytaru. I my jsme byli připraveni, zazpíval nám
student JKO Petr Dvořák. Na akci se přišli podívat i žáci z DM Krakovské
v doprovodu paní vychovatelky Mgr. Marcely Prášilové. Po skončení oficiální části
následovalo posezení, kde bylo připraveno malé pohoštění, které připravila paní
vychovatelka Světlana Rusinová se studentkami.

Panda

Rusovláska

Velká ryba

Rodina

Kůň, ryba a had
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A pak se to stalo!
Budu vám vyprávět o tom, jak se to stalo. A co že se stalo? Tak čtěte dál a
dávejte pozor. Příhoda je o zvláštní procházce do lesa.
Zbožňuji podzimní procházky lesem, ale tahle nebyla jen tak obyčejná. Byly asi
čtyři hodiny odpoledne a já se rozhodl, že absolvuji svou oblíbenou cestu. Jdu do
lesa, který mě uklidňuje a načerpává mi novou energii. Najednou dojdu k hustému
lesu a začíná mě svírat trošku strach. „Prásk!“ šlápl jsem jen na větev zakrytou
listím. Se stoupajícím pulsem se bojím už více, protože tma začíná být nebezpečně
větší a větší. A když už nevidím ani na krok, blouzním a bloudím. Nevím, kam mám
jít. „Prásk! Bum! Křáp!“ slyším něco a rychle běžím pryč, ani nevím kam. „Au, moje
hlava!“ upadl jsem. Pocit, že mě někdo sleduje, se naplnil! Kdo to je? A jak se mám
dostat zpátky z lesa? Svíti mi to do obličeje a běží ke mně. Bezmocný a zvedající se
ze země vidím postavu. „Ahoj, co tu děláš? Jsi v pořádku?“ ptá se mě. Přestala na
mě svítit protivná baterka.
A v mých očích se zjevila má sousedka z rodiny myslivců. Nádherná dívka, která
se mi moc líbí. Po trapné chvilce odpovídám křivě: „ Jsem v pohodě, lovím tu zvěř.“
Ona udiveně přikývla a povídá mi: „Lovím taky.“ Následně pak opouštíme
strašidelný les a nevědomky se držíme za ruce. Pocit hrůzy vystřídal pocit krásy.
Došli jsme na rozcestí našich domů. A pak se to stalo! Překrásná dívka mi dala mou
první pusu a řekla mi, že místo zvěře ulovila toho pravého chlapce. Uznávám, že
lhát by se nemělo, tak mi neříkejte mizero.

Szotkowski Ondřej AZ4
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Věda ldfldfg

Pravda o přírodovědci Darwinovi: evoluční biolog zvířata
nesnášel a nejraději je týral a zabíjel.
Charles Darwin je díky svému objevu teorie evoluce a přirozeného výběru považován za asi
nejznámějšího přírodovědce všech dob. Darwinovy poznatky a objevy z konce 19. století dodnes
ovlivňují náš pohled na přírodu. Myslíte si, že člověk jako Darwin logicky musel být milovníkem
zvířat? Pak jste na velkém omylu.
Jméno Charlese Roberta Darwina je jedním z těch, které v paměti utkvělo snad každému, kdo
absolvoval základoškolskou docházku. Objevitel teorie evoluce a původu druhů a zároveň i teorie
přirozeného výběru se díky svým poznatkům v oboru stal asi nejproslulejším přírodovědcem
všech dob a právem je součástí školních osnov všude po světě. Některé detaily z jeho života se o
něm ale neučí.

Charles Darwin - nejslavnější přírodovědec všech dob a zároveň muž, který rád týral a zabíjel
zvířata.
Popis:
Člověk by poměrně logicky předpokládal, že když někdo celý život zasvětí zkoumání zvířata a
bádání nad jejich původem a vývojem, pak musí zvířata doslova zbožňovat a jsou pro něj vším.
Pro Darwina nicméně toto pravidlo neplatilo, spíše naopak. Zakladatel evoluční biologie se netajil
tím, že mnohá zvířata z duše nesnáší a považuje je za zcela zbytečná a hodná vyhynutí.
Asi největší nenávist pociťoval Darwin k ptactvu. Do svého deníku mimo jiné napsal, že nevěří
tomu, že jakýkoliv věřící dokáže přistupovat ke své víře nadšeněji, než on přistupuje
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k zabíjení ptáků. "Vzpomínám, jakou radostí se naplnilo mé srdce, když jsem poprvé zastřelil
ptáka. Byl jsem tak vzrušený, že jsem málem nedokázal nabít zbraň, jak se mi třásly ruce
nadšením," napsal Darwin. V jeho poznámkách pak najdeme zkazky o tom, jak ptáky zabíjel
střelnými zbraněmi, ale i kameny, holí nebo dokonce vlastním cylindrem.

Britské přírodovědecké muzeum stále vlastní mrtvé ptáky, které vlastnoručně zabil a vycpal
Charles Darwin.
Popis:
Nebyli to jen ptáci, ke kterým se Darwin choval jako malý chlapeček, co se vyžívá v pálení
mravenců lupou. Během své návštěvy Galapág, z níž vzešlo mnoho jeho nejznámějších poznatků,
se ve volném čase mezi výzkumem vyžíval v tyranizování galápážských zvířat. Mimo jiné
například bral leguány za ocas, roztočil je a zkoušel, jak daleko je dohodí nebo jezdil na
prastarých želvách sloních a kopal do nich, když se mu zdálo, že jedou moc pomalu.
Zvířata, která zabil, pak Darwin rád osobně vycpával. Nelze tedy říct, že by neposloužila i vědě a
byla jen zdrojem uspokojování zvrácených rozmarů starého přírodovědce. Mezi neortodoxní
metody výzkumu, které Darwin používal, můžeme zařadit i fakt, že si zakládal na tom, že
ochutnal maso každého zvířete, které objevil. Za svou letitou kariéru tak snědl nespočet druhů
ptáků, obří želvu, opice, pumu nebo například pásovce, o němž prohlásil, že je lahodný a chutná
jako pečená kachna. Není divu, že ve škole nám učitelé nechtějí pošpinit obraz vědeckého génia
tím, že se ve skutečnosti choval trochu jako cvok.

Ilustrace toho, co se doopravdy stalo. Poté, co Darwin na
želvě jezdil, ji pak zabil a snědl.
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Popis:

Zde se můžete podívat na to, jak by lidé vypadali, kdyby nepocházeli z opic, jak odhalil Darwin,
ale z jiných zvířat.
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Mikulášský turnaj v sálové kopané
4. prosince v pondělí (v předvečer Mikuláše) se uskutečnil tradiční turnaj v sálové kopané.
Zúčastnila se ho družstva Domovů mládeže Krakovská, Lidická, prof. Matějčka a Teleinformatiky.
Po slavnostním představení týmů, které se konalo krátce po 19. hodině, byl turnaj zahájen.
Hlavním rozhodčím byl pan Jiří Honěk z České federace sálové kopané, který si vedl
profesionálně a celý turnaj s přehledem zvládl.
Hrálo se systémem každý s každým a to 2 krát 10. minut. Turnaj zahájili chlapci internátů
z Poruby (prof. Matějčka proti Teleinformatice). Lepší byli favorizovaní hráči z DM
Teleinformatiky a utkání vyhráli. Poté nastoupila družstva obou budov našeho Domova mládeže
(Krakovská proti Lidické). Lepší byli Krakovští a připsali si první body do tabulky. Poté se odehrály
všechny zápasy, které na sebe plynule navazovaly. Maximální přestávka byla 7. minut.
Nejdramatičtějším zápasem byl souboj hochů z Krakovské proti prof. Matějčka. Domácí, hodně
povzbuzováni místním publikem vyhráli o gól, čímž si zajistili konečné druhé místo. Vítězi turnaje
se stali kluci z DM Teleinformatiky, třetí byli hoši z DM prof. Matějčka a čtvrtí chlapci z
DM Lidické. Ti naopak měli nejlepší publikum, které v závěru strhlo celou halu a fandilo
domácím, za což jim patří velký dík.
Atmosféra byla skvělá, nikdo se nenudil, bojovalo se o každý míč (tvrdě, ale férově). Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Martin Snokrot z Krakovské, ale v každém z týmů by se určitě našli někteří,
kteří by si cenu zasloužili, což je dokladem kvality všech družstev, která se turnaje zúčastnila.
Kromě toho všechny zúčastněné Mikuláš obdaroval balíčkem s cukrovinkami, takže nikdo
neodešel s prázdnou.
Závěrem bych chtěl poděkovat fotografkám Tereze Markové a Nikol Hyklové, které se snažily
zachytit nejdůležitější okamžiky nejen na ploše, ale i mezi fanoušky a taktéž Karolíně Karáskové,
která dbala o správnost avízovaných výsledků a měla na starost ukazatel skóre.
Milan Bučko
Ohlasy z vítězného týmu DM Teleinformatiky z Ostravy-Poruby
Za internát školy Telekomunikační jsme byli všichni spokojeni s organizací turnaje. Všechny týmy
podaly dobrý výkon a i publikum bylo přívětivé. Na dalším ročníku bychom uvítali více
zúčastněných týmů, aby byl turnaj o to delší a zábavnější. Pořadatelé i pan rozhodčí turnaj zvládli
na výbornou, akorát nás zamrzely narážky na kluky z Baníku Ostrava, přišlo nám to hodně zaujaté
proti nám. Jen bychom chtěli podotknout, že ne všichni jsou hráči Baníku, ba dokonce vůbec
aktivního fotbalu. I tak bychom chtěli poděkovat za pozvání na turnaj, kde nezáleželo na
umístění, ale na pobavení se krásným sportem.
David Najt a Matěj Holba
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Vítězné družstvo – DM Teleinformatiky

DM Krakovská

DM prof. Matějčka

DM LIdická
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Vánoční večer na intru dne 19. 12. byl pro mě velice inspirující.
Jídlo jako každý rok bylo tradiční a výborné. Program byl minulý rok bohatší,
ale i přesto se nám to líbilo. Krásný večer zakončila hra od studentky, která byla
přínosem nejen pro žáky, ale i pro vychovatelky. Děkuji za celý večer a organizaci celého večírku.
Anita Savická

V úterý se na našem Domově mládeže uskutečnila akce, na kterou se všichni těšili celý rok. Není
to nic jiného než Vánoční večírek! Tentokrát se řádně povedl! Účast byla tak veliká, že všechno
cukroví zmizelo ještě před oficiálním zahájením. To ovšem nezkazilo úžasnou vánoční atmosféru
a všichni se nedočkavě těšili, co jim to letos Ježíšek naježí. Na hlavní scéně jsme mohli sledovat
neskutečného Petra Dvořáka a Kubu Kaluse, kteří nás svým kulturním uměním naprosto ohromili.
A jak se čas s časem sešel, tak i tento příjemný večer skončil. Ale nezoufejme! Do dalšího večírku
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zbývá pouhých 343 dní. Takže už trénujte koledy a nepodceňte včasnou koupi dárků pro své
blízké.
Vojtěch Divinec
Martin Majnuš
Krátce před Vánoci, když už je ve škole většinou klid a kdy už mám spoustu dárků pro blízké
nakoupeno, odsouvám celoroční povinnosti někam do pozadí a těším se, až budu moci sedět doma
u pohádek a zobat cukroví. Právě takový byl tentokrát i tradiční vánoční večer na intru. Potěšily
mě talíře se skvělým cukrovím, doprovodný umělecký program, poetické přání paní ředitelky a
výborná večeře. A taky to, že jsme si navzájem udělali radost drobnými dárečky. Užila jsem si
příjemnou atmosféru v dobré společnosti svých spolubydlících a kamarádů.
Karolína Martikánová
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ZZajímavosti u ldfldfg

Neznámé střípky historie: Víte, jak dlouho
trvala nejdelší válka na světě?
Historie je plná prapodivných událostí, incidentů a zvyků. A i když tomu možná nebudete chtít
věřit, všechny tyto věci se skutečně staly.
1. Sultán Osmanské říše Ibrahim I. utopil v moři 208 svých konkubín poté, co jedna z nich
spala s jiným mužem.

2. Významný mexický generál a státník Antonio López de Santa Anna byl v jedné bitvě roku
1836 zasažen do nohy a ta mu musela být amputována. Nejkurióznější na tomto příběhu je
fakt, že jeho noha dostala vlastní státní pohřeb s vlajkou na rakvi, slavností salvou a všem
i náležitostmi.
3. Lidé často kvůli špatné péči přicházeli o zuby. Až do poloviny 19. století se náhradní
protézy vyráběly ze zubů vytažených z úst mrtvých vojáků.
4. Římský císař Gaius Caesar Augustus Germanicus / Caligula / udělal ze svého milovaného
koně senátora.
5. Poté, co papež Řehoř IX. prohlásil, že uctívání ďábla je spojeno s kočkami, byly kočky
v celé Evropě téměř vyhlazeny. Tento náhlý nedostatek koček vedl k šíření nákazy, protože
nikdo nelikvidoval infikované krysy. Vznikla nejničivější epidemie dýmějového moru,
která zabila 100 milionů lidí.
6. Aztékové prováděli lidské oběti bohům. V roce 1487 při posvěcení chrámu v Tenochtitlánu
bylo obětováno asi 20 tisíc lidí.
7. Mayové také obětovali lidi. Nejběžnějším způsobem zabití bylo vytržení srdce z hrudi oběti.
8. Ve 13. století se vydalo 30 000 dětí na tzv. dětskou křížovou výpravu. Děti byly přesvědčeny,
že Bůh jim pomůže získat Svatou zemi bez komplikací, ale většina z nich zemřela na cestě,
nebo byla prodána do otroctví.
9. Ve starověkém Egyptě byli sluhové potíráni medem, aby odlákali mouchy pryč od faraóna.
10. Římané používali lidskou moč jako ústní vodu.
11. V roce 1788 rakouská armáda zaútočila sama na sebe a ztratila 10.000 mužů.
12. Než se stal Pius II. papežem, napsal populární erotickou knihu Příběh dvou milenců.
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13. V americké občanské válce zemřelo asi 750 tisíc lidí, což v té době bylo více než 2,5 procenta
americké populace.
14. V letech 1525 a 1866 bylo 12,5 milionů Afričanů uneseno a prodáno do otroctví
ve Spojených státech, Karibiku a Jižní Americe.
15. V 16. století pily ženy v Kanadě jako antikoncepci elixír z mletých bobřích varlat.
16. Petr Veliký popravil milence své ženy a pak ji přinutil, aby si jeho hlavu vystavila ve sklenici
alkoholu ve své ložnici.
17. V 16. a 17. století jedli bohatí Evropané lidská těla v domnění, že by jim mohly vyléčit jejich
nemoci. Evropané té doby dokonce jedli zbytky egyptských mumií. Vykradači hrobek kvůli
tomu často riskovali vlastní životy.
18. Sovětský biolog Ilja Ivanovič Ivanov se pokoušel oplodnit šimpanze lidskou spermií, ale jeho
snaha zkřížit člověka s šimpanzem selhala.
19. Saddámu Hussejnovi byl předán klíč od města Detroit.
20. V koloniální Americe těhotné ženy nemohly dostávat analgetika při porodu, protože bolest
byla považována za boží trest za to, že Eva jedla zakázané ovoce.
21. Současnou vlajku USA navrhl Robert G. Heft jako školní projekt, když mu bylo 17 let.
Za svůj výtvor původně dostal B, ale díky velkému úspěchu učitelé přehodnotili své
rozhodnutí a získal A.
22. Z deseti nejsmrtelnějších válek historie se jich sedm odehrálo v Číně. A dva takové čínské
konflikty měly více obětí než první světová válka.
23. Z historie víme, že války a boje o území probíhaly téměř neustále a prakticky všude, kde žili
lidé. Ale i přesto je poměrně překvapující, že za posledních 3000 let byl na světě mír v součtu
jen asi 240 let.
24. Oficiálně nejdelší válka v historii zuřila mezi Nizozemskem a ostrůvkem Scilly. Trvala
od roku 1651 do roku 1986 a nezemřeli při ní žádní lidé.
25. Albertu Einsteinovi byla v roce 1952 nabídnuta role druhého prezidenta Izraele, on to odmítl.

Pozn.
Třistatřicetipětiletá válka (nizozemština: Driehonderdvijfendertigjarige Oorlog) byl údajný teoretický
válečný stav mezi Nizozemskem a ostrovy Scilly. Pravda o existenci této války je stále sporná. Říká se, že
byla prodloužena neexistencí mírové smlouvy za 335 let bez jediného výstřelu, což z ní dělá jednu z
nejdelších válek světa a bez prolité krve. Navzdory nejisté platnosti vyhlášení války, a tedy nejistotě o
tom, zda válečný stav v první řadě někdy vlastně existoval či neexistoval, byl nakonec v roce
1986 vyhlášen mír, který přinesl konec jakékoliv hypotetické válce, která mohla být legálně považována za
existující.

Vybráno z Internetu.

VŠ.
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Milovníci plodů moře snědí tisíce plastových mikročástic
ročně.
Vědci z univerzity v belgickém Gentu ve své studii varují, že pravidelní jedlíci mořských plodů a
ryb ročně stráví až jedenáct tisíc částic takzvaných mikroplastů. Ty se do přírody dostávají
zejména v odpadních vodách. Malá část z nich se v lidském těle může vázat na tkáně a
způsobovat zdravotní potíže.
Hory odpadků se nevyhýbají ani řekám. Na snímku znečištěná řeka Sentiong v Jakartě.

Studii vědců z Gentu zveřejnil server Sky News. Podle doktora Colina Janssena jsou závěry
výzkumu znepokojující. „Zjistili jsme, že mikroplasty se opravdu dostávají do našich těl a
nějakou dobu v něm zůstávají,“ uvedl k závěru studie.
Vědci spočítali, že 99 procent pozřených mikroplastů lidské tělo vyloučí. Zbytek se však podle
dosavadního bádání zřejmě váže na lidskou tkáň. Dlouhodobá přítomnost plastů
v lidském těle může způsobovat zdravotní problémy, protože se z nich uvolňují toxické látky.
Bádání je podle autorů studie v tomto ohledu ještě na počátku.
Lidé, kteří mají pravidelně na svém jídelníčku plody moře, podle studie ročně zkonzumují asi 11
tisíc plastových mikročástic. V následujících letech se toto číslo kvůli znečištění moří a oceánu
výrazně zvýší. Odhaduje se, že na konci století člověk zkonzumuje až 780 tisíc mikročástic ročně.
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Takzvané mikroplasty jsou malé plastové částice menší než jeden milimetr. Pochází z celé řady
zdrojů. Nejčastěji jsou součástí kosmetiky a oblečení, používají se také v průmyslové výrobě. Dělí
se na dvě skupiny.
Primární mikroplasty jsou uměle vyráběné a využívají se například ve výše zmíněné kosmetice.
Sekundární mikroplasty vznikají rozpadem většího plastového odpadu, který se dostává do moří a
oceánů.

Na hladině světového vodstva plave podle statistik ochránců přírody bezmála 270 tisíc tun
plastového odpadu. Z 5,25 bilionu kusů jich 92 procent tvoří jen části původních předmětů.
Znečištění životního prostředí mikroplasty zaznamenala organizace 5 Gyres Institute
v různých koncentracích ve všech oceánech.

Výjimkou není ani Středozemní moře. Jak ukázal průzkum španělských vědců z roku 2015, na
hladině zde plave až tisíc tun nejrůznějšího plastového materiálu, zejména části lahví, tašek a
jiných obalů.
Plasty ochránci životního prostředí nachází běžně také v žaludcích ryb, ptáků, želv a velryb.
„Zjistili jsme, že Středozemní moře je obrovským shromaždištěm plastového odpadu,“ uvádí
Andres Cozar z univerzity v Cádizu.
„Znečištění moří plasty se velmi rozšířilo a stalo se celosvětovým problémem jen po pouhém půl
století širokého používání plastových materiálů. Je proto naléhavě třeba vypracovat strategii, která
by tento problém řešila,“ dodal Cozar.
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Vybráno z Internetu.

VŠ.

HLAVOMORNA

1. Něco na zahřátí mozkových závitů…
V zemi je vykopán čtvercový příkop stejné šířky napuštěný vodou. Jeho vnitřek tvoří čtvercový
ostrov. Vy stojíte na břehu a chcete se na ten ostrov dostat. K dispozici máte dvě stejně dlouhá
prkna jen o malinko kratší, než je šířka příkopu. Jak se s použitím prken na ostrov dostat?
Samozřejmě, že skákání a plavání se nepočítají. S prkny můžete manipulovat dle libosti, ale
nemáte už nic jiného.

2. Tentokrát opravdu jednoduchý rébus se zápalkami 
Přemístěte dvě zápalky tak, aby se kráva dívala vpravo.

3. Hledá se mobil.
Ano, opravdu tam je ;-)
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4. Trocha toho zeměpisu neuškodí…
Dokážete uhodnout pravé názvy hor a měst?
Prška

Pčechý

Mwest

Čátruchli

Prabába

Bezmrk

Chřipkařov

Přepochodeň

5. …a trocha té představivosti také ne 
Rozdělte obrázek na dvě stejné části.

Řešení:
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1.

2.
3. U pravé nohy stolu leží mobil, který má jiný vzor květin než koberec (tmavý podklad a bílé květiny).
4. Sněžka, Plechý, Most, Čáslav, Praděd, Smrk, Rýmařov, Přelouč

5.
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