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VÍTE ŽE…

DEN DÍKŮVZDÁNÍ
Den díkůvzdání je tradiční severoamerický svátek, který patří do období dožínek.
Historicky se jedná o náboženský svátek, v němž lidé vzdávají díky Bohu, běžně jej však
slaví i lidé bez vyznání. Tradiční výklad bývá takový, že Den díkuvzdání poprvé
slavili Otcové poutníci spolu se spřátelenými domorodci na podzim roku 1621.

https ://www.ervpojis tovna.cz/pic/nejve ts i-rodinny-s vatek -v-americ/den- dikuvzdan i2.jpg¨

Den díkůvzdání se řadí mezi nejoblíbenější svátky v USA.V USA se tak každoročně prodá
asi 280 milionů krocanů o celkové hmotnosti 3 miliony tun. Američané za krocany celkově
utratí kolem tří miliard dolarů. Den díkůvzdání v USA připadá vždy na čtvrtý čtvrtek
v listopadu, v Kanadě se slaví druhé říjnové pondělí. V roce 1863 prohlásil Abraham
Lincoln Den díkůvzdání za státní svátek připadající na poslední čtvrtek v listopadu.

Autor: František Augsten
Zdroje: chcidoameriky.cz a moje hlava
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Víte že…
Only eight of the
original twelve
limestones stacks off
the southern coast of
Australia are now
left.
Nyní zbylo pouze
osm z původních
dvanácti
vápencových hromad
u jižního pobřeží v
Austrálii.

Z jižního oceánu, podél slavné
australské Great Ocean Road najdete
12 apoštolů – vápencové sloupy, které
byly kdysi spojeny s pevninskými
útesy. Vlny a vítr je vyryly do jeskyní,
pak do oblouků, a nakonec je rozbily
na 45 metrů vysoké sloupy. Ve
skutečnosti je v tuto chvíli pouze osm
apoštolů, ale kdo ví, kdy se další úseky
útesu stanou sloupy. Před více než
dvaceti miliony let žily a umíraly v
moři miliardy malých mořských
živočichů.

Po jejich smrti zůstaly jejich kostry a formy se hromadily podél mořského dna. Tyto kůly koster
se pomalu formovaly do vápencových útvarů, z nichž se po ústupu oceánu staly vápencové
útesy. Silný příboj a sůl nevyzpytatelného a náladového Jižního oceánu začaly erodovat drsné
vápencové útesy podél Viktoriina pobřeží. Neustálý vítr a voda vyhloubily v měkké skále
jeskyně. Jak čas tikal, z jeskyní se staly majestátní oblouky rámující moře.
Zdroje: obrázky-Google
text- greatoceanroadmelbournetours.com.au

autor: Hanzlíková Terezie VI.
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Víte že ….
Strašidelná krása tmavé živé ploty
v Severním Irsku. Toto mysteriózní
Irské místo je navštěvováno
duchem zvaným šedá dáma, která
cestuje po silnici.
(This Mysterious Irish place is
visited by a ghost called the Grey
Lady, who travels the road.)

Zajímavosti o Irsku
•

Irsko má neutrální zahraniční politiku. Nepatří mezi země
NATO.

•

Patronem Irska je svatý Patrik. Každoročně se slaví jeho
svátek (17. března), a to nejen v Irsku. Dle legendy vyhnal
všechny hady z ostrova.

•

Jedním z výrazných symbolů Irska je zelený čtyřlístek. I ten,
stejně jako obecně zelená barva, souvisí se sv. Patrikem.

•

Dalším významným symbolem Irska je harfa.

•

Z Irska pochází známé pivo Guiness a whisky. Země je
proslulá svými útulnými bary. Jejich tradice sahá až do 9.
století. Nachází se tu nejstarší bar na světě.

•

Mimo zemi žijí desítky milionů lidí irského původu
Autor: Laura Vránová
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Víte že….

Svatý Valentýn
Svatý Valentýn vznikl 14.února.
V předvečer tohoto dne byly ve
starověkém Římě do "urny lásky" vloženy
lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom
tahal
lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla
stát jeho milou. Je
to den lásky a zamilovanosti.
Je to den kdy se tradičně posílají
dárky, květiny,
cukrovinky a pohlednice se zamilovanou
tématikou.
14. února není svátek zamilovaných kvůli svatému
Valentýnu. Lidé ve středověku si mysleli, že je to první
den období páření ptáků.

Zdroje: Google, Wikipedie
Autorka: Karolína Váňová
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Víte, že

Earth Day
Climate change, ocean acidification, insect die-off and more. The planet has never in our
time faced so many dangers.

Den Země
Změna klimatu, acidifikace oceánů, vymírání hmyzu a další. Planeta nikdy v naší době
nepředstavovala tolik nebezpečí.

Jak to vše začalo?
Den Země je světový svátek, který slaví miliony lidí z více jak 140 zemí světa. Po celém světě
se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na
tisících místech. Den Země se stal největší veřejností organizovanou aktivitou historii planety.
22. 9. 1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí, aby
demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň, která měla za cíl prosazovat přijetí
nových zákonů v ochraně životního prostředí, prosadit otázky do politické diskuze.

Den Země je ekologický motivovaný mezinárodní svátek, který je koordinován organizací Earth
Day Network, má za cíl upozornit na dopady ničení životního prostředí a připomenout
důležitost jeho ochrany. Česká Republika se k oslavám Dne Země připojila v roce 1990.
Napsala: Marie Steinerová

Zdroj: Google obrázky
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Víte že…
Grand Canyon

This 450 km – long Canyon is nearly 2 km deep, making it a window
into the distant past: it´s the oldest rocks date back 1.8 bilion years.
Překlad:
Tento 450 km dlouhý kaňon je hluboký téměř 2 km, což z něj činí okno
do vzdálené minulosti: jeho nejstarší skály pocházejí z 1,8 bilionu let.
•
•
•
•
•
•

Grand Canyon byl v minulosti původními obyvateli kmene Hopi považován za místo,
kterým člověk prochází do posmrtného života.
Nezřídka v parku dochází k požárům, dnes již řízenými správci parku. Oheň je tu
součástí ekosystému tisíce let.
NP Grand Canyon byl založen 26. února 1919 jako 15. národní park USA, do té doby
byl veden pouze jako národní památka
Nejstarší části kaňonu jsou staré celých 1 864 000 000 let!
Z pěších tras doporučujeme prozkoumat zejména Rim Trail a Bright Angel Trail
Za návštěvu stojí také 3 D kino Imax, kde se promítá kratší vizuálně bohatý film o
historii NP Grand Canyon

Autor: Jakub Woska
Zdroj: zájezdy-USA
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Víte že……
If you’ve seen Harry Potter and the Half-Blood
Prince, you may recognize the 14- kilometre Cliffs
of Moher
Pokud jste viděli Harryho Pottera a Princ Dvojí
Krve, možná poznáte 14 kilometrů Cliffs of Moher
(mohérové útesy).

Na tomto útesu se v roce 2009 natáčela scéna
z Harryho Pottera. Moherové útesy jsou
v nejvyšším bodě vysoké 203 metrů.
Vlny Atlantiku zde běžně dosahují až do 120
metrů.
Na nejvyšším bodě útesů stojí O’Brienova věž.
Vznikla tu v roce 1835 podle jedné teorie.
Víte že, nedaleko
Londýna se nachází
Warner
Bros
studio?
Každý den se tam
podívá
mnoho
zástupů lidí.
Asi bych se jednou
na tuto prohlídku
chtěla podívat, ale
myslím si je to
opravdu
drahá
záležitost.

ZDROJE: Google obrázky: Harry Potter
Google obrázky: Mohérové útesy
Google obrázky: Warner Bros Bradavice

Autor: Nikola Jelenčíková
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Víte že…
The Tolkien Society
has declared March
25th a day to read and
celebrate the works of
J. R. R. Tolkien
Společnost Tolkien
vyhlásila 25. března
dnem čtení a oslavy
knih J. R. R.
Tolkiena.

Jak oslavit Den čtení Tolkiena
Oslava Dne čtení Tolkiena může být tak jednoduchá, jak název napovídá – vezměte si knihu,
příběh nebo báseň od autora a jednoduše se pusťte do čtení! Zvažte tyto další nápady, jak udělat
ze dne něco výjimečného.

Jeho díla:
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Tolkien (2019), a biographical drama adaptation about the orphaned author’s early life

Autor: Hanzlíková Terezie VI.
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Víte že
platypus – ptakopysk
Ptakopysk se u nás chovat nedá. V zoo Praha řekli, že by to bylo příliš nákladné. Špatné
podmínky a také Austrálie nedovoluje vývoz přes jejich hranice a nikde jinde se už
nevyskytuje. Australské společenství uctívá tohoto pozoruhodného savce natolik, že uctívá
ptakopyska místem na své 20centové minci.
When scientists first saw the platypus, it was so strange that many of them thought it was
some kind of joke.
Když vědci poprvé viděli ptakopyska, bylo to tak zvláštní, že si mnozí z nich mysleli, že jde o
nějaký vtip. (přeloženo)
Samec ptakopyska, vybavený ostrými žihadly na patách zadních nohou, může zasadit silný
toxický úder každému blížícímu se nepříteli. Ptakopysk je
vodní tvor s kachním zobákem, bobřím ocasem a vydří
nohou, snášející vejce, původem z Austrálie.

všechny obrázky – zdroj Google

Které používá svůj bobří ocas ke kormidlování a nohy s plovací blánou, aby se pohánělo vodou
při lovu hmyzu, měkkýšů a červů. Vodotěsné nozdry na jeho zobáku zůstávají utěsněné, takže
zvíře může zůstat ponořeno až dvě minuty, když hledá potravu. Účet je také vybaven
specializovanými nervovými zakončeními, nazývanými elektro receptory, které detekují
drobné elektrické proudy generované svalovými kontrakcemi kořisti. Nemá zuby, takže
ptakopysk ukládá svůj „úlovek“ do lícních váčků, vrací se na hladinu, rozdrtí potravu pomocí
kousků štěrku vysátých po cestě a pak vše spolkne. Samice ptakopyska klade vajíčka do
podzemní nory, kterou si vyhrabává u okraje vody

Autor: Ondřej Marek
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Víte že….
Mounth Rushmore v jižní Dakotě
představuje
čtyři
americké
prezidenty vytesané do úbočí hory.
(Mounth Rushmore in south Dakota
features four US prezidents carved
into
the
of
side
mountain.)

Mezi říjnem 1927 a březnem 1941 vysekal Gutzon Borglum se 400
dělníky ve skále 18 metrů vysoké hlavy čtyř amerických prezidentů –
George Washigtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a
Abrahama Lincolna.

Nápad vytesat do hory čtyři hlavy prezidentů Spojených států
amerických, kteří reprezentují prvních 130 dějin USA, dostal historik
Doane Robinson. Jeho záměr byl prostý-chtěl do jižní Dakoty, kde se
Black Hills a hora Mounth Rushmore nachází, přilákat vlnu turistů a
podzvednout zdejší turistický ruch, který by pomohl oživit zdejší
ekonomiku.

Stavba obřích rozměrů vyšla na 989 992,32 amerických dolarů a
financována byla federálním rozpočtem.

V roce 2005 navíc čekala čtveřici prezidentů důkladná omlazovací
kúra.

Zdroje: Google obrázky, https://chcidoameriky.cz

11

Laura Vránová

VÍTE ŽE?
Yellowstonský národní park
Je národní park nacházející se na území amerických států Wyoming.
Byl vyhlášen 1.března 1872 na základě zákona schváleného americkým Kongresem a
podepsaného prezidentem Ulysses S. Grantem Je nejstarším národním parkem na světě
a je známý především pro svou divočinu a řadu geotermálních úkazů, zejména pak gejzír
Old Faithful, který patří mezi nejoblíbenější atrakce parku. Na území parku se nachází
řada ekosystémů a dominantním z nich je subalpínský les.

https ://www.flowee.cz/images /.thum bnails /images /mis a/zari/yellows tone_zapad_s lunce.840x540c.jpg

Rozlehlá krajina s krásnou flórou a faunou. Vypadá to sice nádherně, ale nenechte se
oklamat, běžně je zde 1000–3000 zemětřesení za rok. Ale například v roce 2010 bylo
zaznamenáno 250 zemětřesení za pouhé dva dny.

Autor František Augsten
Zdroj – wikipedie a vlastní hlavy
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Víte že?

The architekt was sacked it was finished 10 years late and 1,357 % over budget, but i tis one of
the most loved building in the world.
Architekt byl vyhozen, a budova byla dokončena o 10 let později, 1 357 % přes rozpočet, ale
je to jedna z nejoblíbenějších budov na světě.
V roce 1956 byla vládou Nového Jižního Walesu vyhlášena mezinárodní architektonická
soutěž na operní budovu. Podle zadání města měla budova disponovat jedním velkým sálem
pro 3000 diváků a jedním menším pro 1200 diváků.
Pokud chcete vidět budovu Opery nasvícenou laserovými paprsky s tygrovaným vzorem či
aboriginskými motivy, vydejte se s námi do Sydney v době červnového festivalu kultury,
světel a hudby Vivid Festival.
Během tohoto festivalu, který se každoročně koná v období května a června, se po celém
městě promítají různá vizuální a hudební projekce, přičemž ta hlavní instalace je vždy na
stěnách Opery.

interiér:
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Víte, že….
US Indepence Day celebrations include free concerts, fairs, picnics, baseball games and
parades.
Překlad: Oslavy Dne nezávislosti USA zahrnují bezplatné koncerty, veletrhy, pikniky,
baseballové hry a přehlídky.
V New Yorku se 4. července
ohňostroj koná tradičně,
letos proběhne již jeho 39.
ročník. Je vypalován nad
řekou East River, i když
v uplynulých
letech
se
k nelibosti místních přesunul
nad řeku Hudson River. Od
minulého roku se ale ke
všeobecné radosti opět vrátil
na své původní místo nad
Východní řekou s kulisou
působivého Brooklynského
mostu. A jedná se o vskutku
velkolepou akci – vůbec největší ohňostroj proběhl v roce 2009, kdy bylo odpáleno
neuvěřitelných 22 tun pyrotechniky!

Je libo hotdog?
Stálicí v programu je také soutěž v pojídání hotdogů. Můžete se jí zúčastnit i vy, ať už jako
divák či soutěžící. A pokud chcete poměřit své síly s ostatními jedlíky, vězte, že to nebude
zrovna jednoduchý úkol. Joey Chestnut drží rekord v mužské soutěži a během deseti minut byl
schopný spořádat 69 hotdogů! Mezi ženami vyniká Sonya Thomas, přezdívaná „Černá vdova“,
která vyhrála už čtyřikrát a její rekord je 45 hotdogů během deseti minut.
Mě osobně Den Nezávislosti přijde jako jedna velká narozeninová oslava. Všude jsou lidi,
všechno svíti a určitě bych si někdy chtěla udělat čas a přiletět v ten den do USA.
Zdroj: Google obrázky

Napsala: Darja Bělíčková
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Víte že….

Den nezávislosti
Všude vlajky, grilování na dvorku, setkání v parcích, ohňostroje.
Čtvrtý červenec oslavuje útěk Ameriky z britské nadvlády. Je to velká
slavnost v Americe, pořádá se 4.července.
Na této slavnosti se pořádá společné grilování masa, celodenní
pikniky, baseballové zápasy a koncerty. Američané tuto slavnost
berou hodně vážně. Ale jednoho dne se stal pro všechny šok, protože
petardy se vznítily a začaly vystřelovat na všechny světové strany.
Ohňostroj se prý údajně samovolně spustil na pláži v Ocean City.

Zdroje: Idnes.cz, Google obrázek, wikipedie
Autorka: Karolína Váňová
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Motýli
in autumn, milions of North American monarch butterflies migrate 3,000 miles
to spend the winter in Mexico
na podzim miliony motýlů monarchů ze Severní Ameriky migrují 3000
mil, aby strávili zimu v Mexiku
Monarcha stěhovavý je denní motýl z čeledi babočkových. Je známý
svou každoroční poutí do středního Mexika v obrovských hejnech, kde
přežívá zimu. Protože trvá jejich cesta skoro 4000 km a po cestě na ně
čeká mnoho překážek.

Zdroje: Google obrázky, Wikipedia
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Autorka: Zuzana Wolfová 6. třída
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