
Veziem železnú rudu 
do železiarní, kde ju vo vysokých 

peciach premenia na železo.

Veziem koks do železiarní, 
kde ho budú potrebovať pri 

výrobe železa.

Vyťažené uhlie sa na pásovom dopravníku 
dopraví do koksárne. Keď je koksáreň ďaleko, 

naloží sa uhlie na vlak.

Koks je oveľa výhrevnejší ako 
čierne uhlie, z ktorého sa vyrába. 

Pri výrobe sa najprv zamedzí 
prístupu vzduchu a potom sa uhlie 

ohreje na vysokú teplotu. Koks 
sa vyrába v továrňach, ktorým 

sa hovorí koksárne.

Moje auto je také veľké, 
že by nevošlo na cestu.  

Môže sa pohybovať len po lome. 
Pred inou cestou sa musí preložiť 

do menších nákladiakov. 

Ťažíme železnú rudu, 
ktorá sa tu usadila pred mnohými 

miliónmi rokov, keď na tomto mieste 
ešte bolo prehistorické more.

Veziem hotovú nerezovú oceľ 
do továrne, kde vyrábajú príbory.

Veziem vápenec do železiarní, 
kde ho použijú ako prísadu pri 

výrobe železa.
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W hen air ceased to reach them, they 
petrified and turned into coal. 
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The final shape is drawn on the computer in the form 
of a technical drawing including all dimensions.
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Typy lyžíc

Existujú aj kultúry, kde sa doposiaľ všetko jedlo je rukami. 
V niektorých islamských alebo hinduistických krajinách 
sa je pravou rukou. V Číne zas používajú pri jedle 
namiesto lyžice drevené paličky.

PRVÁ DREVENÁ 
LYŽICA POLIEVKOVÁ 

LYŽICA

LYŽICA NA MIEŠANIE 
KOKTAILOV

DEZERTNÁ 
LYŽIČKA

ČÍNSKA LYŽICA 
NA NABERANIE RYŽE 

ALEBO OMÁČOKKÁVOVÁ 
LYŽIČKA

LYŽIČKA 
NA ZMRZLINU

DOBRE SI PREZRI  
obrázok. Keď budeš 
rodičom nabudúce 
pomáhať pripravovať 
slávnostný obed, budeš  
už vedieť, kam patrí  
lyžica, vidlička, nôž  
aj malá lyžička na dezert.

Lyžica je vyrobená 
obrábaním 
nehrdzavejúcej 
ocele.

SVET

AKO???

??

Možno, že ťa pri pohľade 
na taký jednoduchý nástroj 
ani nenapadne, čo všetko je 
potrebné vykonať a vyrobiť, 
kým skončí lyžica na tvojom 
stole. Čo je vlastne potrebné 
na výrobu obyčajnej lyžice.

VYZERÁ TO VŠETKO 
JEDNODUCHO, ALE 

NA VEDĽAJŠEJ 
STRANE ZISTÍŠ, 

ŽE ZÍSKAŤ VŠETKY 
TIETO VECI DÁ DOSŤ 

PRÁCE.

Nehrdzavejúca oceľ  
sa vyrába zušľachtením 
surového železa.

Surové železo sa získa 
zo železnej rudy  
vo vysokej peci, kde  
sa pridá vápenec a koks.

Železná ruda 
a vápenec  
sa musia vyťažiť.

Koks sa vyrába z čierneho uhlia, 
a to sa musí vyťažiť v bani.

SUROVÉ ŽELEZO

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

LYŽICA

VÁPENEC

ŽELEZNÁ RUDA

KOKS

ČIERNE UHLIE

ako sa robí
LYŽICA

? ?
?

LYŽICA
NA STOLE?

Vieš, kam patrí

LYŽICA JE VEC 
NASKRZ JEDNODUCHÁ,  
ALE PRITOM DOKONALE 
SPLŇA SVOJ ÚČEL. 

Pritom boli doby, keď 
jedli ľudia rukami. To sa síce 
občas deje aj dnes, ale len pri vybraných 
potravinách. Aj vo vyberanej spoločnosti 
je dovolené jesť rukami napríklad chlieb. 
Lyžica je ľudstvu známa od staroveku,  
teda z obdobia pred viac ako päťtisíc  
rokmi. Spočiatku bola vyrábaná  
zo zvieracích kostí alebo z dreva.  
Až oveľa neskôr doplnil lyžicu  
nôž a po ňom prišla vidlička.


