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V tomto čísle jsou uveřejněny práce ze soutěže ke Dni vody. Zadaný název : Putování kapky Katky .
PUTOVÁNÍ KAPKY KATKY
Kapka Katka byla z počátku jenom kapka. Později se všemi různými potůčky dostala na severní pól, kde
zmrzla a stal se z ní led. Před rokem roztála a hned jak roztála, plavala pryč od ledovců, aby zase nezmrzla. Cestou
potkávala různé ryby a mořské živočichy. Největší živočich, kterého potkala, byla velryba. Ale ta velryba ji málem
spolkla. Měla štěstí, že kolem plavala malá rybka, za kterou se chytila, a odplavala dál od velryby. Když Katka doplavala k Itálii, tak byl právě horký letní den a kapka se vypařila do mraku, s kterým pak plula po obloze.
Jednou, když bylo v České republice na Křižánkách škaredě, spadla Katka rovnou do rybníka. V rybníku
byla 2 týdny. Když jednoho dne rybáři chytali ryby, potřebovali vodu na udělání směsi. Rybáři nabrali vodu do
škopku a nabrali ji i s kapkou, Katka naštěstí včas vyskočila zpět do rybníka, ale řekla si, že je to tady nebezpečné,
a odplavala pryč. Když plavala, bylo cestou několik řek. To byl pro kapku odpočinek, protože ji voda sama nesla.
Jednou, když si děti hrály v řece, vycákly kapku ven mimo řeku. Kapka se vsákla do země a pak až do podzemní řeky. Po několika dnech zase doplavala do moře. Kapka plavala daleko do moře, aby se jí nemohlo nic nepříjemného stát. Ale cestou potkala rybářskou loď. Ta zrovna vytahovala sítě. Kapka Katka se zasekla mezi rybami
a vytáhli ji na palubu. Tam v louži strávila několik hodin a pozorovala nohy námořníků. Náhle jeden rybář uklouznul a kapka měla štěstí, že ji přitom skopl zpátky do moře. Ale nevěděla, kde je, tak plavala pořád jedním směrem.
Po několika hodinách si odpočinula a usnula, proud vody ji nesl a nesl.
Když se probudila, byla jí zima. Pak zjistila, že je na severním pólu. Snažila se plavat pryč, ale proud byl moc
silný. A tak kapka znovu zmrzla a teď čeká, až zase rozmrzne a zažije další dobrodružství.
Aleš Jindra

NEVYČERPATELNÝ ZPĚVNÍK
Vědci nedávno nahráli „písně“ , které vyluzuje velryba keporkak dlouhoploutvý.
Zjistili, že každá velryba „zpívá“ jinou píseň a že ji v době rozmnožování mění. Následující sezonu jsou písně opět jiné. Jedna píseň trvá i 30
minut.

PŘEBORNICE V MASKOVÁNÍ
Sépie obecná se bleskurychle zbarvuje podle svého okolí. Má v kůži drobné váčky obsahující žluté, oranžové, hnědé,
červené a černé barvivo. Pohyby svalů se tyto váčky stahují a
rozpínají, čímž vznikají různé barevné kombinace. Hejno plovoucích sépií mění zbarvení současně

VYCHYTRALÝ STOPAŘ
Štítovec lodní je stopař a současně spolustolovník. Přísavným štítem se přichycuje na větší ryby. Když si jeho hostitel uloví
potravu, štítovec se pohodlně přiživí na
zbytcích. Hostitel se ho nezbaví, i kdyby
plaval seberychleji. Štítovci dorůstají délky
90cm. Cestují na delfínech, želvách, žralocích, rejnocích a jiných velkých rybách,
dokonce i na lodích.

Putování kapky Katky

Putování kapky vody
Byla jednou jedna veselá, neposedná a velice zvídavá kapka Katka.
A protože Katka byla v moři, kde je všude jen a jen samá voda a i ona
sama je z vody, toužila se dostat dál... Její kamarádka rybka se ani nestačila divit, jak se to vlastně stalo, že se docela hravě dostala z vody jinam.
A tak se Kapka vydala z moře na velkou dobrodružnou cestu po světě.
A teď jak to vlastně bylo?
Jsem Kapka vody, odpařila jsem se z moře do mraků. S deštěm
jsem spadla na Českomoravskou vrchovinu přímo na Devět skal, což je
prý srdce Evropy. Stekla jsem dolů do lesa, chvíli jsem byla na listu kapradiny, než jsem spadla do řeky Svratky. Ta mě unášela, s rybkami a žábami, přes oblázky svým korytem do zátočiny, kam chodí zvěř pít.
Najednou jsem se ocitla v trávicím traktu mladé krásné srnky, přebarvené do jarní srsti a v očekávání mláděte. Prošla jsem jejím tělem a
vsákla se do země a kořeny mě vypily. Sluníčko táhlo rostlinu na povrch
a mě rostlina přemístila do svého plodu. Byla jsem v lesní jahodě, avšak
zanedlouho mě sezobl špaček. Prošla jsem jeho zažíváním, vsákla se do
země až do podzemních vod. Tady jsem byla v prameni, který mě donesl
do velkého čistého rybníku, kde mě mráz proměnil v led. Holky a kluci
všech věkových kategorií na mě chodili bruslit ve dne, ale i večer při
osvětlení.
Bylo to mé putování krásné, ale je čas se opět vypařit.
Stačí se jen koukat kolem sebe a hned uvidíte, že koloběh vody v přírodě
je veliký zázrak a dobrodružství. A tak se naše kapka Katka proměňuje a
prochází všemi místy, kde je voda potřebná.
Jakub Paclík

1. Který orgán lidského těla je největší?
a) plíce
b) tenké střevo
c) tlusté střevo
d) kůže
2. Svalů je na lidském těle přibližně
a) 400
b) 500
c) 700
d) 900
3. Kolik úderů za minutu má tepová frekvence dětského srdce, které je v klidu ?
a) 70
b) 75
c) 80
d) 85
4. Kolikrát mrknou naše oči za jeden den ?
a) více než 5 000x
b) více než 7 000x
c) více než 9 000x
d) více než 15 000x
5. Naše vlasy žijí na hlavě zhruba :
a)
2—6 let
b)
4—8 let
c)
6—10 let
d)
8— 12 let
6. V lidském těle je obsaženo železo. Je ho
přibližně tolik, že by se vyrovnalo hřebíku,
který je dlouhý :
a)
2,5 cm
b)
4 cm
c)
6 cm
d)
8 cm
7. V našem těle je obsažen i uhlík. Z jeho
množství by se dalo vyrobit :
a)
9 tužek
b)
90 tužek
c)
900 tužek
d)
9 000 tužek
8. Kůže dospělého člověka váží přibližně :
a)
5 kg
b)
7 kg
c)
9 kg
d)
11 kg
9. Kolik odumřelých kožních buněk ztratí za
celý život?
a)
20 kg
b)
60 kg
c)
80 kg
d)
100 kg
ŘEŠENÍ

1. d) , 2. c), 3. d), 4. c), 5. a), 6. a), 7. d), 8. a) 9. a)

Byla jednou jedna kapka, které se říkalo Katka. Katka ráda
cestovala a za svůj život procestovala spoustu slavných měst, památek i neznámých rybníků. Naposledy byla dlouhou dobu ve sněženském rybníku a často si stěžovala: „Proč musím být pořád tady?
Já se chci jet podívat do Londýna!“. Už byla v rybníku 211 dní a pořád se ne a ne vypařit.
Jednoho dne bylo velmi teplo a vody v rybníku začalo pomalu ubývat. Katka byla radostí bez sebe, ale pak zahřmělo a vody
začalo opět přibývat. Naštěstí pršelo jen chvíli a Katka zůstala kousek pod hladinou rybníka.
Další den bylo opět počasí jako stvořené na vypařování.
„Konečně!“ vykřikla Katka. A už se vznášela ve vzduchu rozdělena
na několik miliard kousíčků. Velmi vysoko nad zemí se stala součástí
velikého bílého mraku. S ostatními kapkami v mraku si kapka náramně rozuměla a byly spolu moc šťastné.
Mrak už byl plný vody a byl čas ji pustit zpět na zeměkouli.
Katka chtěla vidět Big Ben a žadonila, ať je pustí až nad Londýnem,
ale už velmi vyčerpaný zašedlý mrak neudržel vodu u sebe a všechna voda se po kapičkách rozlila nad Francií. Katka dopadla do malého jezírka kousek od Eiffelovy věže. Byla nešťastná, ale když zjistila,
že jezírko je krásné a že spousta lidí si ho fotí, hned se jí zlepšila
nálada, na Big Ben zapomněla a čekala na to, až se bude moct stát
součástí nového mraku a uvidí další krásná místa.
Zdeňka Odehnalová

ZNÁŠ SVÉ TĚLO ?

O kapce Katce
Jednoho dne se celá krajina zahalila do šedého a smutného dne. Právě v ten den , když na
zem dopadly první dvě kapky, se zrodila kapka jménem Katka.
Byla to taková malá kapička, která měla kulaté bříško a špičatou hlavičku. Seděla sama uprostřed prázdného důlku a čekala na ostatní kapky. Když se konečně dostavily, byla hned veselejší.
Všechny začaly tancovat a tak jak přicházely další a další kapky, skupinka malých kapek se začala zvětšovat.
Byly veselejší čím dál více, ale docházelo jim místo, a tak se bohužel zrovna kapka Katka vykulila z důlku a najednou ležela na suché zemi. Byla smutná, protože chtěla prozkoumat celý svět a teď se vsákne jako nepotřebná kapka do země. ,,To je můj osud?‘‘ povzdechla si. Najednou z ničeho nic se k ní přidala další kapka, popostrčila ji a tak se Katka dostala do malého potůčku z kapek. Cestou se seznámila s dalšími kapkami, také
s mravencem, kterého kapky unesly a nehodlaly ho pustit. Všechny kapky si povídaly o tom, jaké to asi je
v řece. A co teprve v rybníku! Katka se také těšila, co zažije za dobrodružství.
Najednou se kapky rozstříkly na všechny strany. To když potůčkem proběhlo malé dítě. Několik kapek si
odneslo s sebou, ale naštěstí kapka Katka dopadla na nedalekou trávu a stekla do většího potůčku. Ten směřoval k velkému potoku. Než se nadála, byla jeho součástí. Cestou si prohlížela okolí. Všude pobíhala zvířátka.
Když proplouvala kolem města, neběhala tam zvířátka, ale lidé s deštníky a městské kapky se přidávaly k těm
vesnickým, a tak se pomalu dostaly až k říčce. Co nejrychleji naskákaly do vody za ostatními.
Když si Katka tak poklidně plula, najednou se vedle ní objevily dvě velké oči a ozvalo se: ,,Kvák.‘‘ Kapka
nevěřila svým očím - žába. Po chvilce oči zmizely a kapka cítila, jak se o ni žába otřela a zmizela v hloubce.
Když se kapka po dlouhé cestě dostala do rybníka, byla překvapená. Byl obrovský. Tolik kapek nikdy neviděla.
Tancovaly a tím tvořily na vodní hladině kruhy.
Když přestalo pršet a vysvitlo slunce, aby se podívalo, kolik kapek musí odnést nahoru k nebi, kapky se
rychle schovávaly pod listí a do země, aby je slunce neodhalilo. Naše milá kapka Katka se schovala na mělčině,
kde ji sluníčko lehce vypátralo. Usmálo se na ni: ,,Půjdeš se mnou? Ukážu ti svět svrchu.‘‘ Kapka nic nenamítala a pomaličku se začala měnit v páru a stoupala za sluníčkem.
Když se dostala až nahoru, přidala se ke svým novým kamarádům a byly z nich mraky. Putovala s nimi a
prohlédla si svět. Viděla ostatní kapky, jak tancují v oceánech a řekách či v kalužích. Jednoho dne se dostala až
k horám, kde se velice ochladilo, a kapka se změnila na maličkou vločku a snášela se k zemi. Tak pomaličku
klesala níž a níž, až dopadla až na zem . Ležela na ostatních vločkách a tvořily čepičky horám. Přikryly vše bílou
dekou. Když dopadly poslední vločky, vyběhly z domků děti a začaly si se sněhem hrát. Katce se to velice líbilo,
a tak se přidala.
Když na jaře vysvitlo slunce a sníh roztál, vydala se kapka Katka na další cestu plnou dobrodružství a nebezpečí.
Veronika Mrkosová

Co je to, má to čtyři kola a spoustu
much? (Popelářský vůz.)

Proč dávají bílé ovce víc mléka
než černé? Protože bílých je
víc!

Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to?
(žokej na koni)
Co je to, má to čtyři kola a spoustu
much? (Popelářský vůz.)

Na jakém místě je nejdřív dnešek a pak až přichází včerejšek?
(Ve slovníku)

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co
se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, jak to?
(třetí je plešatý)

Putování kapky Katky
Prší a prší. Při bubnování deště na střechu padají kapičky jedna za druhou a koulejí se pěkně za sebou, až vytvoří malinkatý potůček. Všechny kapky v potůčku se koukají kolem sebe a říkají si: „Nás tu ale je.“
„Já jsem Péťa,“ vykřikne jedna z nich. A moc by se chtěl seznámit s ostatními kapkami.
„ Jak se jmenuješ?“ ptá se kapičky, která teče hned vedle něho.
„Já jsem Katka,“ odpoví smutně kapička.
„A proč jsi tak smutná?“ diví se Péťa.
„Tady je tolik kapiček a já žádné neznám. Připadám si tu sama.“
„Tak víš co, budeme plavat spolu a budeme kamarádi,“ snaží se potěšit kapku Péťa. To Katku trochu rozveselilo.
„A jak jsem se sem vlastně dostala?“ ptala se Katka. A Péťa jí začal vyprávět, jak se to přihodilo, že se spolu dostali až
sem na zem.
„To je, Katko , tak, my jsme sem spadli z mráčku s deštěm,“ poučoval Katku Péťa.
„Ale já jsem nechtěla na zem, mně se tam ve vzduchu moc líbilo,“ posteskla si Katka.
Péťa se zasmál: „Ale vždyť se tam zase dostaneš, jen počkej, až se trochu oteplí. Ty se změníš při oteplování v páru, a
protože budeš lehčí, než jsi teď, poletíš vzduchem, až se potkáš s podobnými přeměněnými kapkami, uděláme obláček a budeme si plout a čekat, až se dostaneme do chladného proudu. Potom se dostaneme zase jako kapky zpátky
na zem,“ dokončil své vyprávění Péťa.
„A to je všechno pravda?“ koukala užasle kapka Katka.
„A víš, co je na tom nejhezčí? Že se z tebe nemusí stát kapka, ale sněhová vločka.“
„Sněhová vločka,“ zasnila se Katka. „Jé, to bych si přála!“
Od té doby se držela Péti, kamarádila s ním a užívala si, že je jednou kapkou a podruhé párou, někdy vločkou a
někdy dokonce ledem a už nikdy nebyla smutná.
Vojtěch Kubík

P R A N O S T I K Y

ČERVEN

KVĚTEN

Svatojánské deště málokterý rok nevypršují.

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

Mokrý červen kazí celý rok.

Svatá Žofie políčka zalije.
Červen louky kosí, Medard vodu nosí.

Studený máj - v zahradách ráj, na polích háj.
Když je v květnu plný měsíc a není oblaky zastřený,
tehdy zmrazuje ovocný květ, takže jej zahubí.

Je-li do svatého Jana sucho, tak po svatém Janu nastanou deště.

Jsou-li v květnu časté bouřky, bude chladné léto.
Kdo chřipku má v máji, třicet dní má ji.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

"Mám výborný nápad: půjdeme a
zmlátíme kočku"

