
  

Exkurze do NZM v Praze

               10.4.2019 třída VII.A

https://www.google.com/search?q=nzm&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=43mWz3NkklmViM%252CAAAAAAAAAAABAM%252C_&vet=1&usg=K_AXBqnUuJsmEX1_pqzF6BL008VTw
%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiO7Oury9rhAhUpzqYKHT64DzgQuqIBMA16BAgLEAY&biw=1376&bih=722#imgrc=hGlPHLTxkZzvGM:&vet=1



  

Proč navštívit Národní zemědělské 
muzeum 

Vnitřek:uvnitř muzea je každá místnost jiná. 
Zdi,prostředí a někdy i vůně je udělaná podle toho,kde se 

zrovna nacházíte. Někde jsou i hry, které vás učí nebo 
ukazují jak funguje některá věc. Někde jsou i trenažery, kde si 
je můžete vyzkoušet. Díky vůni si můžete přestavit jaké to je 

a  jak to na vás působí. 
                                                        



  https://www.google.cz/search?q=n%C3%A1rodn%C3%AD+zem%C4%9Bd%C4%9B
%C3%A9+muzeum&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0ysDo3NbhAhWhw6YKHXtUAisQ_AUIDygC&biw=1920&bih=969#imgrc=CC
U7k8fem4Bu6M:    



  

ZAHRADA NA STŘEŠE

  

  Tyto květiny pěstují na střeše zemědělského muzea   
v Letné (v Praze). Na střeše je výhled  na Petřínskou 
věž, Pražský hrad a jinak skoro na celou Prahu.        
Na střeše je příjemně, dá se tam i sednout. V létě je 
to tam ještě lepší. Doporučuji zajet.



  

KVĚTINY



  

Expozice Voda v krajině

https://www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine#gallery-2



  

Vodní vír

Abychom pochopili, jak vlastně vír vzniká, představme si válcovou 
nádobu s otvorem uprostřed dna, který je zpočátku uzavřen zátkou. 

Mícháním vodu uvedeme do mírného krouživého pohybu a poté zátku 
odstraníme. Voda začne odtékat. Nejprve ta, která je nejblíže otvoru (a 
tedy i ose nádoby), a na její místo se postupně dostává voda, která byla 

od osy nádoby dále.



  

● Podivná místa. Víry v Saltstraumenu.

● Obří vír



  

 Dlouhé stráně

-Je to přečerpávací vodní elektrárna
-vybudovaná v Hrubém Jeseníku 

(okres Šumperk)

Nejvýkonn jší vodní elektrárna v eskuě Č



  

Přehrada Tři soutěskyPřehrada Tři soutěsky
● Lokace: Světadíl Asie, Stát ČínaLokace: Světadíl Asie, Stát Čína
● Rozměry: 1084 km² DélkaRozměry: 1084 km² Délka 650 km, Objem 39,3 km³ ,Max. Hloubka650 km, Objem 39,3 km³ ,Max. Hloubka 113 m113 m
● Je to největší hydroelektrárna na světěJe to největší hydroelektrárna na světě

● Roku 1994 byla zahájena stavba, hráz byla dostavěna v květnu 2005Roku 1994 byla zahájena stavba, hráz byla dostavěna v květnu 2005
●   na přehradě je spuštěno 26 turbínna přehradě je spuštěno 26 turbín
● Důsledkem vytvoření přehrady se stala nucené vysídlení více než 1.260.000 lidí. Důsledkem vytvoření přehrady se stala nucené vysídlení více než 1.260.000 lidí. 

Kompletní ponořená oblast má 17 velkých měst, 140 obcí a více než 3000 vesnic.Kompletní ponořená oblast má 17 velkých měst, 140 obcí a více než 3000 vesnic.



  

Kolik vody je v lidském těle?

● Lidské tělo dospělého člověka se 
skládá ze 72 % vody

● Dětské tělo má kolem 82 % vody 
ve svém těle

● Voda je pro člověka velmi důležitá

https://www.google.cz/search?
hl=cs&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=JPW2XO2gKtD
eaoq7mpAK&q=voda&oq=voda&gs_l=img.3..0l10.28400.29117.
.29487...0.0..0.112.331.3j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i67.ZTGx-BrOgyI#imgrc=A5hg5Jk7fZCG1M:



  

Denní spotřeba vody na osobu

ČESKÁ REPUBLIKA       120L

AFRIKA                            10L 



  

Jaká je spotřeba vody?

Sprchování 5min 

Koupání ve vaně

Mytí nádobí v myčce

Mytí nádobí pod kohoutkem

Mytí nádobí ve dřezu

                     

    

●       30 litrů

●       100-150 litrů

●       10-30 litrů

●       20-70 litrů

●       15-40 litrů



  

Kolik litrů vody je potřeba?

Pro výrobu a balení 1 litru obyčejné nesycené pitné vody je 
potřeba v průměru 1,39 litru vody.

Brambory 287 litrů     rýže 2497 litrů    chléb 1608 litrů                 
                    

https://www.google.com/search?q=brambory&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf2d-u69bhAhWUo3EKHUClDiwQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=6OJxpcnUCFRZxM:



  

Nejdelší řeka ČR

Délka toku 430,2km
                   Vltava

pramen

 https://pramen-vltavy.ceskehory.cz/mapa/GPS:

Soutok s Labem

https://pramen-vltavy.ceskehory.cz/mapa/


  

CO JE MEANDR ??

●  Na tvar říčních meandrů má vliv i 

Coriolisova síla.

● TAKTO VYPADÁ MEANDR

● TAKTO VYPADÁ ROVNÁ 
ŘEKA

● Je zákrut řeky způsobený boční erozí.
● Když lidé nechají téct řeku rovně má to 

vliv na přírodu.
● Meandry volné=vytvářejí se  v 

náplavových rovinách středních a 
dolních toků řek.

● Meandry zakleslé = vznikají v místech, 
kde řeka vytváří hluboké údolí v 
tvrdých horninách.

●  Typickými příklady jsou horní tok 
Vltavy, dolní tok Moravy či Labe a Ohře 
v Polabské nížině, Dyje, České 
středohoří, Berounka na Křivoklátsku 
nebo řeka Váh při průtoku Malou 
Fatrou.



  

Nejdelší řeka na světěNejdelší řeka na světě

● Nejdelší řeka na světě se 
nazývá Amazonka

● Nachází se v Jižní Americe

● Hloubka řeky ve středním 
toku je 70metrů

● Šířka řeky 2km na středním 
toku 5km

● Její celá délka je 6400km

● Řeka Amazonka ústí do 
Atlantského oceánu

https://www.google.cz/searc
h?
q=Amazonka&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjyssLb49bhAhXDwqY
KHdZxARoQ_AUIDigB&biw
=1920&bih=969#imgrc=gK
V9w6Bjx0SbQM:



  

Obrázky a zdrojeObrázky a zdroje

https://www.google.cz/search?
q=Amazonka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyssLb49bh
AhXDwqYKHdZxARoQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=yxAOFvFe
qTucYM:

https://www.google.cz/search?
q=Amazonka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyss
Lb49bhAhXDwqYKHdZxARoQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#i

mgrc=1yV_rd1Ji___PM:

https://www.google.cz/search?
q=Amazonka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjyssLb49bhAhXDwqYKHdZxARoQ_AUIDigB&
biw=1920&bih=920#imgrc=kjcRgBfPkUIEOM:

https://www.google.cz/search?
q=Amazonka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyssLb49bh
AhXDwqYKHdZxARoQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=w-

G82oyXoe1TQM:
https://www.google.cz/search?
q=Amazonka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyssLb49bhAhXDwq

YKHdZxARoQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=OrH9t8OxEEcV8M:

https://www.google.cz/search?
q=Amazonka+pramen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIqPen6dbhAhUvQh
UIHcJIDG8Q_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=4ppefX0nQkGCgM:



  

Stepokur

Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus) je středně velký druh asijského ptáka 
z čeledi stepokurovitých (délka těla 27–32 cm; bez ocasu dlouhého 4–11 cm). 
Obývá stepi. Nepravidelně zalétá až do západní Evropy.  Otec léta až l00km  
pro vodu, pak se mu vpije do pírek a letí zpátky. Mláďata potom pijí z pírek.



  

Sběrač rosný 

Schopnost přijímání tekutin z mlhy
Jedním z důvodů, proč je tento africký brouk tak známý je i to, že má schopnost přijímat tekutiny z mlhy. 

Před východem slunce si opatřuje vodu tak, že se postaví na vrchol písečné duny vzhůru zadečkem. Díky 
černé barvě jeho tělo vyzařuje teplo více nežli okolní písek, tím se sběrač ochlazuje pod teplotu rosného 

bodu a na jeho těle kondenzuje vzdušná vlhkost. Kapky pak stékají k jeho ústnímu otvoru.



  

SAGUARO
Saguaro je rod kaktusu, jehož jediným zástupcem je druh Carnegiea gigantea. Saguaro je nejvyšším druhem 

mezi kaktusy, nejvyšší zdokumentovaný exemplář dosáhl výšky 23,8 metrů. Saguaro je významným 
krajinotvorným prvkem Sonorské pouště. Poskytuje jedlé plody, které sklízejí místní obyvatelé. V jeho stonku si 

často vydlabávají hnízdní dutiny některé druhy ptáků žijících v Sonorské poušti. Saguaro obsahuje několik 
psychotropních alkaloidů, ale není využíváno jako droga. Druh je modelovým příkladem adaptace na pouštní 

podmínky. Stal svým specifickým tvarem daným růstem vedlejších větví symbolem amerických a mexických pouští 
a stylizovaně je součástí krajiny mnoha westernů, například filmu Limonádový JoeSaguaro je rod kaktusu, jehož 

jediným zástupcem je druh Carnegiea gigantea. Saguaro je nejvyšším druhem mezi kaktusy, nejvyšší 
zdokumentovaný exemplář dosáhl výšky 23,8 metrů. Saguaro je významným krajinotvorným prvkem 

Sonorské pouště. Poskytuje jedlé plody, které sklízejí místní obyvatelé. V jeho stonku si často vydlabávají hnízdní 
dutiny některé druhy ptáků žijících v Sonorské poušti. Saguaro obsahuje několik psychotropních alkaloidů, ale 

není využíváno jako droga. Druh je modelovým příkladem adaptace na pouštní podmínky. Stal svým specifickým 
tvarem daným růstem vedlejších větví symbolem amerických a mexických pouští a stylizovaně je součástí krajiny 

mnoha westernů, například filmu Limonádový Joe

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaktusovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sonorsk%C3%A1_pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limon%C3%A1dov%C3%BD_Joe_aneb_Ko%C5%88sk%C3%A1_opera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaktusovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sonorsk%C3%A1_pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limon%C3%A1dov%C3%BD_Joe_aneb_Ko%C5%88sk%C3%A1_opera


  

Expozice Myslivost

https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy/myslivost#gallery-2



  

VábničkaVábnička

● Je to trochu jako hudební 
nástroj, co láká zvěř.

● Používá se především v 
myslivosti a ornitologii

● Nejčastěji je dřevěná nebo 
kostěná, může být i plastová.

● Má kovový jazýček, proudem 
vzduchu se rozhýbá a vytváří 
zvuky, které dělají požadované 
zvuky.

Vábniček je 
mnoho 
druhů.
Nejzákladněj
ší je
řevnice: vábí
jeleny, zní 
jako
jelení 
troubení



  

Expozice Jede traktor

https://www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/jede-traktor#gallery-19



  

 Traktory Zetor   
Z25

 Zetor jako značka

        traktoru

 Název Zetor, pozdější značku, jíž 
tehdy státní podnik začal označovat 
svoje traktory, vytvořil člen 
ekonomického oddělení Rostislav 
Sapák na jaře roku 1946

https://www.google.com/search?q=Rostislav+Sap%C3%A1k&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE18mo29bhAhXk8KYKHfINBvkQ_AUIDigB
&cshid=1555489927711211&biw=1920&bih=969#imgrc=MF01q_jaCRH1PM

:

●

1) Zetor Z25 byl první traktor značky Zetor. 

2) Zároveň první traktor vyroben ve Zbrojovce 
Brno

 
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=VOG2XLSnKq-PlwTFyoegCg&q=+zetor+
z25&oq=+zetor+z25&gs_l=img.3..0i24.5802.15152..15778...7.0..0.83.1182.16......0....1..gws-wiz-im
g.......0i19j0i30i19j0i5i30i19j0i7i30i19j0i7i30.fxNMZIWhUcs#imgrc=R6PDGG22OWXRaM

https://www.google.com/search?q=Rostislav+Sap%C3%A1k&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE18mo29bhAhXk8KYKHfINBvkQ_AUIDigB&cshid=1555489927711211&biw=1920&bih=969#imgrc=MF01q_jaCRH1PM
https://www.google.com/search?q=Rostislav+Sap%C3%A1k&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE18mo29bhAhXk8KYKHfINBvkQ_AUIDigB&cshid=1555489927711211&biw=1920&bih=969#imgrc=MF01q_jaCRH1PM
https://www.google.com/search?q=Rostislav+Sap%C3%A1k&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE18mo29bhAhXk8KYKHfINBvkQ_AUIDigB&cshid=1555489927711211&biw=1920&bih=969#imgrc=MF01q_jaCRH1PM
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=VOG2XLSnKq-PlwTFyoegCg&q=+zetor+z25&oq=+zetor+z25&gs_l=img.3..0i24.5802.15152..15778...7.0..0.83.1182.16......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i30i19j0i5i30i19j0i7i30i19j0i7i30.fxNMZIWhUcs#imgrc=R6PDGG22OWXRaM
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=VOG2XLSnKq-PlwTFyoegCg&q=+zetor+z25&oq=+zetor+z25&gs_l=img.3..0i24.5802.15152..15778...7.0..0.83.1182.16......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i30i19j0i5i30i19j0i7i30i19j0i7i30.fxNMZIWhUcs#imgrc=R6PDGG22OWXRaM
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&tbm=isch&sa=1&ei=VOG2XLSnKq-PlwTFyoegCg&q=+zetor+z25&oq=+zetor+z25&gs_l=img.3..0i24.5802.15152..15778...7.0..0.83.1182.16......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i30i19j0i5i30i19j0i7i30i19j0i7i30.fxNMZIWhUcs#imgrc=R6PDGG22OWXRaM


  

Výroba traktorů v ČR a Československu

Za První republiky firmy vyráběly traktory v malém.              

Za války se výroba traktorů zastavila. První velká firma 

na výrobu traktorů se jmenovala Praga, ale plná výroba 

začala až po 2. světové válce, kdy se rozvíjely firmy jako 

Zetor a Škoda. 



  

...

Parní traktory jsou prvními traktory 



  

...

První traktor vyrobený značkou Zetor již před 70 lety.  



  

...

České traktory jsou známé po celém světě.



  

KONEC  t 
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