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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 6 / Květen 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Drazí čtenáři a čtenářky, 

Vítáme vás u květnového čísla časopisu Orbis. I 

v tomo čísle najdete naše stálé, oblíbené rubriky. 

Najdete tu třeba další sérii vtipných perliček – odpovědí 

na otázky vašich spolužáků. Školní zprávy vás 

informují o školních akcích. Nechybí tu ani rozhovor a 

taky velmi oblíbená předpověď na květen. Děkujeme 

těm, kteří odebíráte náš časopis a také těm, kteří jste 

v rámci naší ankety podpořili náš časopis. Uvítáme 

každého nadšence, který by se k nám chtěl přidat. 

Protože nesnášíme dlouhé úvody a protahování, 

ukončíme to tímto citátem: „Kůň! Kůň! Království za 

koně!“ 

 Richard III. 

Váš redakční tým 
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„Kdo píše pod pseudonymem –Lev-???“ 

Zapojte se!!! Cílem je uhodnout pravé jméno tohoto autora. V každém čísle je jedna 

nápověda, která vám poodhalí autora. Hádat můžete z jakéhokoliv čísla a své 

odpovědi můžete poslat na tento email: casopis.iuventas@seznam.cz. Do předmětu 

uveďte soutěž a vaše jméno a příjmení (třídu). Do zprávy napište vaše uhádnuté 

jméno autora i jeho (její) příjmení. Prvních pět správných odpovědí bude odměněno. 

Takže tady je další nápověda:  Autorem není žádný student! 

 

Dne 22. 4. 2016 jsme se stali svědky vskutku bláznivé jízdy a dokonce jsme si ji 

vyzkoušeli na vlastní kůži pod vedením Dalimila Friče, který nás měl v rámci projektu 

bezpečné jízdy na starost. Naložil nás po dvou do aut a na smykové plošině nám 

názorně ukázal, jak člověk pří smyku reagovat má a jak ne. Ti z nás, kteří už měli 

řidičák, si mohli sami zkusit, jak se udržet při smyku v pruhu silnice.  

 Zhruba šedesát metrů zde bylo zalito z 3 cm vodou, kterou měli řidiči projíždět. 

„Zde je zapotřebí dodržovat rychlost, protože kdybyste zde jeli stovkou, bude to velká 

rána a voda vám nadzvedne auto,“ vysvětluje Dalimil Frič. Také jsme se projeli 

v terénu Jeepem a poté ještě tatrovkou. V těžkém terénu je zapotřebí neustále 

mapovat terén, abyste s autem nesjeli. Pán, který nás vezl v Jeepu, jezdil po celém 

světě třeba i v Austrálii a dokonce vyjíždí rampy podobné této na obrázku:  

Možná se to zdá jednoduché, ale tohle byste jen stěží vyšli 

pěšky a není mnoho řidičů, kteří toto vyjedou. Tuto rampu 

by měla vyjet i těžká tatrovka! 

Dokonce jsme si potom i zasoutěžili. Na zadní kola auta 

namontovali kolečka podobná u nákupního vozíku. S takto 

upraveným autem měl řidič (soutěžící) objet dva kužele a 

opsat tak osmičku, a to v co nejkratším čase. Přitom se toto 

auto vskutku chovalo, jako když táhnete přeplněný nákupní košík. První tři řidiči 

vyhráli helmy od jednoho ze sponzorů tohoto projektu – Moje kolo. Ale všichni jsme 

nakonec byli odměněni. 

Tato exkurze patřila k jedné z nejzábavnějších, nejednalo se o žádnou přednášku 

nýbrž čistou praxi, která byla velkým přínosem hlavně pro začínající řidiče. Jedná se 

o velkou příležitost natrénovat si řízení při krizových a životu ohrožujících situací. 

Můžeme říkat jen kladné ohlasy a snad se tam zase někdy přijdeme podívat.  

Zuzana Zdražilová  

 

 

 

Není opuštěnějšího místa! Procházet se 
celé hodiny ve třech patrech. Prohlížet si 
minerály a drahé kameny. Zavítat do oboru 
petrografie a paleontologie. Vyzkoušet si 
rozpoznat kámen od kamene. Toto je 
vskutku zajímavá exkurze, pro ty, co se 
zajímají o to, co jím leží přímo pod nosem. 

Na to, jak byla obloha zamračená, 
nám tento výlet celkem vyšel. Měli 
jsme přednášku o slonech a nižží 
gympl o šelmách. Pak jsme si mohli 
projít zoo a podívat se na novou 
expozici mokřady, kde byly postavené 
věrné kopie obojživelníků. Pršelo až 
ke konci,  takže nám to jakžtakž vyšlo. 
 
 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1_zRrIbLAhWLvRQKHRtNC8QQjRwIBw&url=http://zlaticko.blogerka.cz/Zabava/Hadanky&psig=AFQjCNFRMA9wRh6fP71Vk-crEn-r_vUKQw&ust=1456057809194697
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Tohle je Venuše od 

anglického malíře a 

ilustrátora Henry 

Courtney Selouse. 

V době, kdy v Anglie 

žena, která ukazovala 

kotník, byla považována 

za necudnou couru a 

kdokoliv jen napsal 

slovo sex do literatury, 

byl téměř ukamenován. 

Přes to všechno byl 

Selousův obraz velmi 

slavný a oblíbený ještě 

za jeho života. Jak tohle 

bylo možné? 
Jedna ze zvláštností téhle doby byl fakt, že nahé obrazy  žen i mužů byly naprosto 

v pořádku, pokud to byla antika, ale kdyby to byl nahý člověk z jejich doby, celé nebe 

by se sneslo proti malíři, jež se opovážil něco takového udělat. 

Jsou tady dvě možná vysvětlení, proč bylo chování lidí takové, jaké bylo. Já rád tyto 

dvě vysvětlení rozděluji na pesimistické a optimistické. Pesimistické vysvětlení říká, 

že lidem nevadila nahota v antice, jelikož i přes všechen svůj obdiv pořád antické lidi 

považovali za nevzdělané pohany, u nichž ukazování nahoty byla ukázka jejich 

hříšnosti. Tohle vysvětlení by z lidí v 18. století dělalo pokrytce, kteří si myslí, že jsou 

lepší než jejich předci, jenom protože mají jiné náboženství, a proto je tohle 

vysvětlení pesimistické. 

Optimistické vysvětlené říká, že lidem nevadila nahota antického lidu, jelikož pro ně 

antika byla jen únik. Jako fantasy filmy a knihy umožňují nám uniknout ze světa 

plného problémů do světa magie, stejně tak lidé v 18. století unikla ze svého světa 

plného pravidel a svázanosti do krásné a racionálního světa antiky. Tohle vysvětlení 

by dělalo z lidí 18. století snílky, kteří měli vlastní nezávislé světy ve svých myslích, a 

z toho důvodu je tohle vysvětlení optimistické. 

Ale proč by vás mělo zajímat, jak přemýšleli lidé před třemi sty lety. Protože úplně 

stejné myšlení se uplatňuje i teď. A tak až někdy příště uvidíte dokument o 

neobjeveném kmeni v Amazonii a nebo o kočovných nomádech Mongolska, 

nedívejte se na tyto lidi a tradice jako na zaostalá zvířata, která by se měla naučit 

vašim "vyspělejším" způsobům, ale dívejte se na ně jako na fantastické osoby, které 

si vydržely udržet své tradice po mnohá století a jejichž samotná existence může 

sloužit jako oáza v moři moderní doby. 

Šťastný cynik 
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1. Jiný název pro ruskou královnu 

2. Jiný název pro vtip 

3. Jméno naší školy 

4. Středověké obchodnické nebo 

řemeslnické sdružení 

5. Nejvyšší hora ČR 

6. Měkkýš, postrach zahradníků 

7.  Město, jehož původní název je 

Gottwaldov 

8. Smetanka lékařská 

9. Otravný létavý hmyz 

10. Opadavý jehličnatý strom 

11. Základní jednotka délky 

12. Areál, v jehož parku stojí minaret 

13. Dárek, který přinesl Ježíškovi jeden ze 

tří králů 

 

Ptá se paní učitelka:  "Co víte děti o významných matematicích starého Řecka?"  

Přihlásí se Pepíček a povídá: Tajenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Ch se považuje za jedno písmeno.  Zuzana Zdražilová 

        

 

 

 

Občas se na našich 

chodbách linou velmi zajímavé, 

nezvyklé a zahadné vůně. Člověk netuší, co od 

tohoto aroma může čekat. A tak s podivným očekáváním 

vstupuje do jídelny. U okénka s úsměvem paní kuchařky dostává 

plnou misku něčeho, prý polévky, ze které vstupuje ona již zmíněná vůně, ale blíže se nedá 

idenifikovat. Po zběžném ohledu do jídelníholísku zjístíme název – něco jako Frankfurtská, 

Budapešťská, Hrstková či Boršč. Přesuneme se, plní očekávání, s oním materiálem ke stolu a začneme 

s průzkumnou výpravou do tajů polévky. Po prvním ponoření lžíce do misky a promícháním neznámé 

hmoty se nestačím divit, co průzkum vydal za svědectví. Objevujeme fazole, hrách, čočku, to ještě 

není nic nezvyklého. Po hlubším zalovení v obsahu vyplave na povrch rýže, bob, paprika, tato 

kombinace už začíná býti podezřelá. Raději už upouštíme od průzkumné akce, protože je možné, že ve 

větších hloubkách bychom našli kosti, pazourky, nebo zkameněliny. Pořád před ními stojí výživný 

pokrm a mezi námi, já mám hlad. Dobrou chuť! 

-lev-   

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

http://obrazky.cz/?q=smajl%C3%ADk+j%C3%ADdlo&url=http://7zstrinec.cz/userfiles/51/image/smajlik_jidlo.jpg&imageId=5999336eed87ab53&data=lgLEEBE1IVxtC1lkGzj4i7i8KAfEMOI2JjL1A_coMWAO7L_43_zfm-KDMS3UG_0tZSU5cMJJq4bndPDZBj_NbPmCik8Xvs5XPqdMxAKI6JPEAjKuxALrBcQCi5I%3D
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Dobrý den a vítejte v mé zbrusu nové rubrice, ve které vám osvětlím, jak vznikli slavní (i 

neslavní) super hrdinové, které v dnešní době plné super hrdinských filmů, seriálů a her 

nejspíš brzy někde uvidíte.

V prvním čísle budeme mluvit o pánovi jménem Doktor Stephen Strange, mágovi, který 

ochraňuje svět Marvel komiksů před zlem. 

Stephen Strange začínal jako velmi nadaný, ale také velmi namyšlený chirurg, který 

přisluhoval zásluhu za své neuvěřitelné schopnosti v oblasti medicíny svým rukám, jež se 

nikdy netřásly a nikdy neudělaly chybu. I když 

byl velmi dobrý chirurg, byl osobností, která by 

se dala přirovnat k hnijící mrtvole, a nejednou 

odmítl charitativní práce, jen aby si mohl 

rozšířit své bohatství. 

Ale jednoho osudného dne nedával pozor na 

mokré silnici a sjel se svým autem z útesu. 

Když po dlouhém pádu narazil na zem, většina 

jeho kostí byla zlomených a on poprvé cítil 

pravou bolest. Takový typ bolesti, který 

pacienti, jež on odmítal, cítili každý den.  

Poté, co se probudil v nemocnici, mu řekli, že i 

když se jim podařilo ho zachránit, už nikdy 

nebude moct operovat, jelikož jeho ruce se neustále třesou.  

Zdevastovaný Stephen Strange cestoval po světě a utratil všechny své peníze při pokusech 

najít lék na své zničené ruce, ale nic nefungovalo. Až nakonec objevil osobu, která si říkala 

Starobylý. Pak zachránil starobylému život tím, že překazil vraždu, kterou plánoval jeden z 

žáků Starobylého, nabídl Starobylý Stephenovi trénink.  

A tak se o několik let později vrátil Doctor Strange zpátky do New Yorku, kde vystupuje jako 

konzultant v oboru magie a první i poslední ochrana země proti magickým hrozbám. 

        Kassory Condé 

                      

Messi je vícemeně technik než Ronaldo, ale oba dokážou střílet hodně gólů. Ronaldo 

nastřílel v roce 2015/2014 za 35 zápasů 48 gólů, ale Lionel Messi nastřílel za 38 

zápasů 43 gólu, jenže dal ještě 13 asistencí a Ronaldo jenom 4 asistence. Navíc 

Real Madrid měl celkem 10 penalt z toho 8 proměnil v gól, ale Barcelona měla penalt 

celkem 5 z toho 3 kopal Messi a proměnil. Dvě druhé penalty kopal Neymar a 

proměnil jednu.  Messi měl v roce 2015 celkem 105 zápasů a dal 50 gólů, Ronaldo  

měl 122 zápasů a dal 55 gólů, ale 8 dal z penalty. Měl pouze 6 asistencí celkem a 

Messi jich měl celkem 19. Ještě k tomu Messi vyhrál 7x mistra Španělska a Ronaldo 

jen jednou. Messi s Barcelonou vyhrál 5x krát ligu mistrů a Ronaldo jen 2krát. 

Ronaldo dostal taky 3krát Zlatý míč, ale Messi Zlatý míč dostal 5krát, tedy nejvíce ze 

všech! Zkrátka říkejte si, co chcete, ale Messi je každopádně lepší (sorry fanoušci 

Ronalda). 

Penalta: Kop na bránu z deseti metrů, kdy u toho nejsou protihráči.  

Leonyx – budoucí priman 
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Nejzáhadnější ze všech pyramid Egypta a nejen to, i celé planety! 

Jedná se o nejvyšší pyramidu. Také se jí říká Chufova. Nachází se v Gíze. Opět o ní 

téměř nic nevíme, pravděpodobně již před naším objevením byla pyramida 

vyrabovaná zloději. Uvnitř není žádná výzdoba ani nápisy, hieroglyfy. Kamenné bloky 

se táhnou do nekonečna. Objevili se nějaké komory a prázdný sarkofág. Tato 

pyramida se velmi liší od ostatních. Můžeme si jenom pokládat tyto otázky:  

K čemu slouží vnitřní prostory? 

Známe dosud jen tyto komory: Královskou, Skalní a Královninu.  Také nesmíme 

zapomenout na Velkou galerii, spojovací chodby, systém pěti odlehčovacích komor a šest 

ventilačních šachet. Vyplňují asi 1 % objemu pyramidy. Pozdější výzkumy 20. století 

rentgenem odhalily, že tyto prostory zabírají 15 % celkového objemu. K čemu ale jsou, 

to zůstává stále velkou neznámou. Jestliže ale zaujímají takový objem z celku, musí 

mít přeci nějaký účel!!! 

 Z čeho je pyramida postavena? 

Už hodně dlouho se tvrdí, že pyramidy jsou postaveny z vápence, kamenných 

bloků. Výzkumy japonských vědců, ale poodhalili, že na stavbu používali 

beton!!! Tomu nahrává také fakt, že v jednom z těchto domnělých bloků byl 

nalezen lidský vlas. Úřady tyto výzkumy, ale ignorují. Pokud je to, ale pravda, 

tak Egypťané vynalezli a znali beton mnohem dřív než my! 

 Co se skrývá za královninou komorou? 

Pod již zmíněnou komorou leží dutina zaplněná pískem, objevena byla v roce 

1986 a poté se našla ještě jedna úplně stejná. Také se nacházející za královninou 

komorou. V roce 1993 tam byl vpuštěn robot, který tuto cestu otevřel až ke 

dvířkům s kovovými úchyty. Odsud ke stěně pyramidy zbývá ještě neprobádaných 18 m. 

Další výzkumy byly úřady zakázány. 

 Jak stará tato pyramida je? 

O tom se vedou spory. Všude se učí a uvádí, že je pyramida stará 4 500 let (podle análů 7000 

let). I to je úctyhodné číslo. Někteří uvádí, že by mohla být mnohem starší, a to už 12 000 let! 

V té době (12 000 let) se mluví i o Atlantidě. 

 Co znamenají teplotní anomálie? 

Archeologové prováděli teplotní skenování pyramidy a zejména na třech místech objevili 

odchylky. Zkoumání probíhalo ve dne i v noci, aby se vyloučilo působení vnějších vlivů. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDlszxoZDLAhXG7xQKHTQZD9EQjRwIBw&url=http://info-egypt.cz/amon-re/&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNFhAuBeENZcWSxsPMWrJnPGYL-R-Q&ust=1456398634852101
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Výsledky se nezměnily. Z toho vyplývá, že uvnitř se nachází zdroj tepla.  Dosud není jasné, 

co by tím zdrojem mohlo být. Snad ještě neobjevené vnitřní prostory anebo nějaká nový 

materiál? Možností je mnoho, a proto nadále probíhá výzkum. Co se asi zjistí? 

Účel pyramid 

Další nejasná hádanka. Je obecně známo, že pyramidy sloužily jako hrobky faraónů. Podle 

některých odborníků to ale nebyl hlavní účel staveb. Pyramidy mohly sloužit třeba jako 

„sklad moudrosti“. Také jsme možná objevili jen sedminu toho, co pyramidy skrývají. 

Existuje předpoklad, že pyramidy sahají hluboko pod povrch Země. 

Už dlouho se šušká a vášnivě diskutuje, že tyto stavby stavěla velice vyspělá a starobylá 

civilizace.  Dokonce se tvrdí, že Egypťané věděli, že je Země kulatá. Vyplývá to už ze 

samotné polohy pyramidy, protože se nachází přesně ve středu mezi oběma póly Země.  

Důvod proč hovořím právě o ní, je ten, že na to, jak je stará, na to 

jak dlouho o ní víme, zůstává záhadou po celá staletí a ani teď 

neznáme o moc víc. Zjistíme někdy celou pravdu? 

Názory autora: Je velice podezřelé, že egyptské úřady sabotují 

výzkumy. Proč by nechtěli vědět, co se skrývá v sedmém divu 

světa? Nebo naopak o tom něco ví a nechtějí, aby pravda vyšla na 

světlo?                                                                                   Zuzana Zdražilová 

 

 

V naší anketě v rámci článku o pyramidách jsme se ptali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASNÉ 

OBDOBÍ 

STARÁ 
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Ptali jsme se 74 studentů a z toho 46 

odpovědělo ano a 28 odpovědělo, že 

v posmrtný život nevěří. Egypt byl 

územím, kde faraoni věřili, že po smrti 

zaujmou místo vedle svých bohů. Tato 

víra byla ale poněkud nespravedlivá. 

Posmrtný život byl zaslíben pouze 

faraonům. Žili znovu? Kdo ví. Vzhledem 

k tomu, že nedokážeme zjistit, zda je 

takový život po životě možný, zůstává to 

tajemstvím a otázkou víry. Většina z nás 

v něj ale věří, nebo spíše doufá. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5PLHm5DLAhVEtg8KHXn-Cr4QjRwIBw&url=http://egypt.vdetailech.cz/cs/katalog-objektu/pamatky/pyramidy-v-gize&psig=AFQjCNEolgK3VPQ7NwRozV65ieS76cI9ig&ust=1456396930485009
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Měsíc k ní včas promlouvá 

a našeptává sladce: 

„Jen co luna vystoupá, 

usneš velmi hladce.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý den anebo noc, 

proleju pár slz pro radost. 

V slzách utápí se zem. 

Očistí a změní v sen. 

Jak by člověk neplakal, 

když strom po vzduchu zalápal. 

Vítr dřevo rozsténá, 

duše má je ztracená. 

Piji lektvar zapomnění, 

za očima kalné snění. 

Rozpolcený smutek mám, 

když se z okna podívám. 

Pláči pro zem, která byla. 

Pláči pro tu, jež kdys žila. 

Zuzana Zdražilová 

   

  

Když podívám se do měsíce 

vidím jeho jasnou tvář. 

Do tmy září jako svíce 

a v mém nitru svitu zášť. 

S nádechem ranního deště, 

probouzí se z nicoty, 

z nicoty, ba která ještě 

i v den zanechá stopy. 

Kolik úplňků asi uvidí. 

Než zmizí v měkké půdě, 

v měkké půdě a dál jen spí. 

Úplňky počítat a čekat hrdě! 

Ni měsíc, ni nebe. 

Bojí se vstoupit do duší. 

Nemají moc změnit tebe  

a proměnit tě v souhvězdí. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xeWWsqTMAhUGOBoKHa4LAQIQjRwIBw&url=http://www.tapety-samolepky.cz/mal-sablony/detske-4-teens/malirska-sablona-mini-night-236-mesic-a-hvezdy.htm&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNEsOzEpfgwOLmhaTkZ2grOrrh9Onw&ust=1461488222033982
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V minulém čísle časopisu úplně na poslední stránce je článek o Medojedu 

Kapském  a Medozvěstce. Jistě jste si povšimli, že je plný chyb. Ty tam 

byly zcela záměrně, protože připravily půdu pro tuto soutěžní otázku: 

Kolik chyb se nachází v tomto článku? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 

Své odpověďi posílejte na náš email: casopis.iuventas@seznam.cz. Do 

předmětu napište své jméno a příjmení a soutěž. Volně do textu napište 

správnou odpověď (př. a). Hrajeme o ceny firmy Moje kolo! 

Uzávěrka je 23. 6. 2016. 

 

Jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky? 

Pátým rokem. 

Myslíte si, že by měly být prázdniny kratší nebo delší? 

Jsou optimální. 

Preferujete trest formou známky nebo úkolu? 

Na každého platí něco jiného. Dle konkrétního žáka dostane trest v podobě úkolu 

nebo formou známky, na někoho platí i zůstat po škole. 

Slavíte Velikonoce? 

Ano, nejraději doma u pohádek v televizi. 

Jaký máte názor na apríla? 

Den jako každý jiný. 

Chtěla byste hada nebo radši papouška? 

Nejraději rybičky, z papouška je moc peří a hady nemám ráda. Ale z těchto dvou už 

bych nechtěla nic, protože doma máme psa (kanadského retrívra).  

Jak jste se dostala k tomu, že učíte matematiku, chemii a fyziku? 

Velice složitě. Na SŠ jsem měla horkotěžko trojky a často hrozily i čtyřky, neměla 

jsem ji ráda a tvrdila jsem, že se v matematice nemám co učit. Začala mě bavit až na 

VŠ, protože pomocí matematiky se dají vysvětlit veškeré přírodní zákony (fyzika, 

chemie). Fyzika a chemie měly stejný průběh jako matematika. Chemie mě baví od 

té doby, co jsme mohli vyrobit v laboratoři na VŠ střelný prach. K fyzice mě přivedl až 

docent se svými záludnými otázkami typu: „Vysvětlete, proč se vaří H₂O, proč H₂O 

vytváří kapku nebo proč se Fe (železo) roztaví“. 

Vojta Kropáček 

 

 

 

 

 

 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz


 

11 

  

Je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě.  

Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno 

s Dánskem pomocí unikátního mostu-tunelu přes průliv Öresund. 

Švédsko je se svou rozlohou třetí největší zemí Evropské unie.  

Celkový počet obyvatel je zhruba 9,6 milionu, přičemž hustota osídlení je nízká.  

Obyvatelstvo je koncentrováno především v jižní polovině země.  

Hlavním městem Švédska je Stockholm, který je zároveň i největším městem. 

Švédsko se vyvinulo v nezávislý a jednotný stát již během středověku.  

V 17. století země rozšířila svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království.  

Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z 

nejvýznamnějších evropských mocností.  

O většinu území dobytých mimo území 

Skandinávského poloostrova však Švédsko opět 

přišlo během 18. a 19. století.  

Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814.  

Od té doby je ve Švédsku mír. 

Dnes je Švédsko konstituční 

monarchií s parlamentní demokracií a vysoce 

rozvinutou ekonomikou.  

Od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie. 

Článek připravil a zpracoval Jan VIlášek 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%96resund
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstitu%C4%8Dn%C3%AD_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstitu%C4%8Dn%C3%AD_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_demokracie
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Nemožné, ale skutečné. Květen je tady a také s sebou přináší nejen jarní počasí, ale 

i jevy, na které se asi vůbec netěšíme. Písemková fronta v květnu udeří v plném 

proudu. Očekávejme písemky ze všech hlavních předmětů včetně zkoušení. Mohou 

se vyskytovat pětky a čtyřky. Trojky a dvojky ojediněle a jedničky místy. Školou bude 

postupovat jako vždy stresová fronta, která zneklidňuje studenty a také ruší 

internetové připojení v interaktivních učebnách. Nejhorší 

budou přírodovědné předměty, hlavně biologie. V květnu 

je nejvíce kritická čeština, protože je povinná u maturit. 

I někteří maturanti byli napadeni stresovou frontou, 

která jim způsobí stres, pocení a neklid. Takže 

v době maturit pozor na češtinu a ostatní předměty, 

ze kterých maturují. Jelikož květen je 

předposlední měsíc před prázdninami, tak si dejte 

pozor na bouře špatných známek, jinak vám způsobí pěknou vichřici na 

vysvědčení.  Teploty se nám zvýší o trošku. V pracovních dnech se bude teplota 

pohybovat okolo 23 – 25 °C. V noci teplota spadne o 0,5 – 1 °C. V kritických 

situacích může být pocitová teplota okolo 35 – 40 °C, u maturantů až 50 °C. 
Meteorolog Horácio 

 

Představte si, že se jen tak brouzdáte po křižovatce. Hluk, ruch a sprosté nadávky se 

šíří vzduchem a vy zachovávajíce klid si jdete koupit do stánku zmrzlinu. Pak se 

posadíte na lavičku a sledujete rušnou silnici. Na každé straně jeden semafor, zácpy 

na všech stranách a do toho všeho ještě přecházející chodci, kteří ve snaze rychle 

přejít, zakopávají o vlastní nohy a vráží jeden do druhého. Po vaší levé straně to 

skoro vypadá na rvačku uprostřed silnice. Starý dědoušek nemá šanci a je 

knokautován z cesty. Zkrátka a jednoduše blázinec. Podíváte-li se na řidiče aut 

nerudně čekajících na zelenou, přejede vám po tváři úsměv. Vypadají všichni jako 

krocani hrozící, že silou stisku urvou volant. Marně potlačují nadávky a ti, co to již 

nemohou vydržet, dokonce otevírají dveře, aby se jim nadávky od úst lépe nesly. 

Když je již zelená, vyletí jako formule 1 a leckdy skončí v kufru auta před nimi. 

Ostatní troubí a klejí o sto šest. To ale nikoho nezajímá. Jedná se o souboj 

vytrvalejšího klaksonu a větší ignorace. Autobusy nehledíce na nikoho kolem sebe 

jedou jako prasata. Koneckonců mohou si to dovolit, jsou přeci na cestě největší. 

Auto, jemuž právě došel benzín, blokuje cestu a vysluhuje si další pár kleteb, které 

se zpětně odráží od křiklavé vesty jeho majitele. Při další zelené si všimnete nějaké 

bábrle, která nevědoma si, že přechází na červenou, si rovněž vysluhuje červenou 

kartu, které si očividně nevšímá a klidně pokračuje. Div, že ji naštvaný řidič málem 

nezajede kvůli tomu, že promarnil pár dalších sekund. Vy se posmíváte tomu 

mumraji. Ale dejte si pozor! Nikdy nevíte, komu na červené budete nadávat vy!!!  

Zuzana Zdražilová 


