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TÉMA:  Mikrosvět 

 

Historie mikroskopu 

V průběhu renesance spatřily světlo světa vynálezy knihtisku, střelného 

prachu a námořního kompasu.  Stejně 

pozoruhodným byl vynález světelného 

mikroskopu. Patrně jako prvý sestrojil 

použitelný mikroskop holandský brusič 

čoček a výrobce brýlí Zacharias Jansen 

někdy kolem roku 1590. 

                    (Luboš Fales – 6. B) 

 

 
 

 

 

 

 

    Povrch listu rostliny Nicotiana alata                           Virus HIV pod mikroskopem 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicotiana_alata&action=edit&redlink=1


 



 

 

 

 

 

 

podnělí 8.3. 

 

 

 

 

Jídelní lístek – březen 2010 
Polévka bramborová 

Šunkové flíčky zapečené, červená řepa 
čaj s citrónem, oplatka 

úterý 9.3. 

Polévka s drožďovými knedlíčky 

Debrecínský guláš, těstoviny 

vita nápojm ovoce 

středa 10.3. 

Polévka frankfurtská s párkem 

Rýžový nákyp s ovocem 
kakao 

čtvrtek 11.3. 

Polévka  se zavářkou 

Kuře na česneku bramborový knedlík, špenát 
čaj ovocný 

pátek 12.3. 

Polévka čočková 

Čevapčiči, brambor, tatarská omáčka, zel. obloha 
vita nápoj 

   

pondělí 15.3. 

Polévka dršťková 

Zapečené brambory se sýrem, salát z kysaného zelí 
čaj ovocný, ovoce 

úterý 16.3. 

Květáková 

Vepřové maso Singapure, dušená rýže 
ovocný nápoj 

středa 17.3. 

Polévka ovarová 

Kuře na divoko, brambor 
pudink s ovocem, čaj s citrónem 

 

čtvrtek 18.3. 

Polévka s nudlemi 

Hovězí vařené maso, koprová omáčka, houskový knedlík 
čaj ovocný 

 

pátek 19.3. 

Polévka selská 

Smažené rybí filé s těstovinovým salátem 
vita nápoj 

  

 

pondělí 22.3. 

Polévka hrachová s krutiny 

Vepřenky s hořčicí a cibulí, brambor 
čaj ovocný 

 

úterý 23.3. 

Polévka s těstovinovou zavářkou 

Vepřový maďarský perkelt, dušená rýže 
vita nápoj 

 

středa 24.3. 

Polévka gulášová 

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 
bílá káva, ovoce 

 

čtvrtek 25.3. 

Polévka česneková 

Hovězí pečeně na celeru, bramborový knedlík 
čaj s citrónem 

 Polévka boršč 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 26.3. Květákový mozeček s vejci, brambor, okurkový salát 
ovocný nápoj 

  

 

pondělí 29.3. 

Polévka fazolová bílá 

Filé na másle, brambor, zeleninový salát 
ovoce, nápoj 

 

úterý 30.3. 

Polévka s těstovinovou rýží 

Špagety po milánsku, strouhaný sýr 
čaj s citrónem, ovoce 

 

středa 31.3. 

Polévka rajská s vločkami 

Halušky s uzeným masem a zelím 
čaj ovocný 



Bzučivka zelená 

Moucha s metalízou na zadku a jasně 

červenýma očima, prostě krasavice.. 

Klade vajíčka do různých hnijícich 

látek živočišného původu, například 

masa a nebo fekálií, kde se vyvíjejí 

larvy. O léčebných účincích larev 

Bzučivky zelené vědeli už staří 

Egypťané a dodnes sa využívají proti 

gangréně.  

 

 

T I P 

Pokud chcete proniknout do 

mikroskopického světa drobných 

organismů, nahlédněte do knihy:  
 

Mikrosvět  
David Burnie (český jazyk) 

 
Typ zboží: Kniha   
Nakladatelství: SLOVART   
V prodeji od: prosinec 2003   

 

MAKRO - FOTOGRAFIE 

Fotografie nás dnes obklopují na všech místech, 

aniž bychom si to někdy uvědomovali. A právě 

makrofotografie nám umožňuje nahlédnout detailně na 

tvary a povrchy různorodých předmětů, které bychom 

pouhým pohledem oka přehlédli.  

Může zobrazit svět, tak jak ho normálně 

nevidíme a odhalit nám jeho skrytou krásu. Tvorba 

makrofotografií vyžaduje velkou trpělivost a speciální 

fotografické pomůcky.  

http://www.arara.cz/t/list.php?brand_id=377


ZÁPALKOVÉ HLAVOLAMY: 

přeložte tři zápalky tak, aby vznikly tři  

 

stejně velké čtverce… 

 

 

 

 

 

 

 


