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Autorský kolektív

Simon Adams je autorom a spolu-
autorom viac ako 80 kníh týkajúcich 
sa rôznych tém: od histórie až 
po umenie a politiku.

Peter Bond napísal dvanásť kníh 
a ako autor alebo redaktor sa podieľal 
na mnohých ďalších tituloch. Píše aj 
pre Európsku vesmírnu agentúru a je 
editorom publikácie Jane’s Space 
Systems & Industry vydávanej 
spoločnosťou IHS. V minulosti 
pracoval ako hovorca Kráľovskej 
astronomickej spoločnosti.

Dr. Marina Brozovicová pracuje ako 
fyzička v Laboratóriu prúdového 
pohonu agentúry NASA. Napísala 
množstvo vedeckých článkov. Venuje 
sa asteroidom, družiciam veľkých 
planét a podieľala sa na vysielaní 
sondy New Horizons k Plutu.

Peter Chrisp je autor dejepisných 
kníh pre deti a na konte má už 
vyše 80 titulov. Špecializuje sa na 
staroveký Rím, staroveké Grécko, 
mytológiu a legendy.

Emily Doddová je scenáristkou 
vzdelávacej relácie Nina and 
the Neurons vysielanej na kanáli 
CBeebies. Baví ju veda, príroda, 
rozprávanie príbehov a je autorkou 
beletristických a populárno-náučných 
kníh pre deti.

James Floyd Kelly je spisovateľ 
z mesta Atlanta v americkom štáte 
Georgia. Napísal viac ako 35 kníh 
týkajúcich sa tém ako 3D tlač, 
robotika a programovanie.

E. T. Fox je autor a historik so 
špecializáciou na dejiny britského 
a atlantického námorníctva a pirátstva. 
Pôsobí ako prednášateľ, napísal 
viacero kníh a článkov a poskytoval 
odborné poradenstvo pri tvorbe 
mnohých televíznych programov.

Kirsten Geekiová je dramaturgička 
a spisovateľka so špecializáciou 
na krátke filmy a filmové projekcie pre 
mládež. Vedie dramaturgiu projektu 
Into Film, je spolukurátorkou filmového 
festivalu Into Film a hlavnou autorkou 
knihy Children’s Book of Cinema.

Cat Hickeyová má na starosti vzde- 
lávacie programy britskej Zoologickej 
záhrady Whipsnade. V zoologických 
záhradách pracuje už osem rokov a rok 
pracovala ako vedecká pracovníčka 
na Madagaskare, kde skúmala lemury.

Dr. Emily Huntová je profesorkou 
strojného inžinierstva na univerzite 
West Texas A&M University v západnom 
Texase. Vyštudovala strojárstvo so 
zameraním na inovatívne nanotech- 
nológie.

Phil Hunt sa ako autor, redaktor alebo 
odborný konzultant podieľal na vydaní 
rôznych ilustrovaných príručiek 
a časopisov o cestovaní a doprave 
určených pre detských aj dospelých 
čitateľov.

Sawako Iriová vyučovala japončinu 
na Univerzite v Sheffielde a viedla 
odborné kurzy na Fakulte orientál- 
nych a afrických štúdií Londýnskej 
univerzity. V súčasnosti poskytuje 
odborné služby v oblasti japonskej 
kultúry a jazyka.

Klint Janulis pôsobil v špeciálnych 
jednotkách americkej armády, 
je zdravotník a inštruktor kurzov 
prežitia. Poskytuje odborné 
poradenstvo v britskej televíznej 
relácii 10 000 BC a momentálne 
dokončuje doktorandské štúdium 
archeológie na Oxfordskej univerzite.

Rupert Matthews napísal vyše 
170 dejepisných kníh. Venuje sa 
písaniu článkov do novín a časopisov 
a vystupuje ako rečník na rôznych 
školských a verejných podujatiach.

Sean McArdle pracoval ako riaditeľ 
základnej školy a pedagóg so špecia- 
lizáciou na matematiku. Je autorom 
a spoluautorom viacerých publikácií 
a matematických webstránok.

Dr. Angela McDonaldová pôsobí ako 
egyptologička v Centre otvorených 
štúdií na Univerzite v Glasgowe. 
Získala doktorát na Oxfordskej 
univerzite a je odborníčkou na 
egyptské texty. Veľa rokov 
sprevádzala turistov po Egypte 
a napísala viacero kníh a článkov 
o starovekom Egypte.

Bill McGuire je akademik, moderátor, 
autor populárno-náučných a beletris- 
tických titulov a emeritný profesor 
geofyzikálnych a klimatických rizík 
na University College v Londýne.

Marcus Weeks je hudobník a autor. 
Napísal niekoľko kníh o filozofii, 
psychológii a hudbe a spolupodieľal 
sa na tvorbe viacerých odborných 
príručiek.
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Ako s knihou pracovať
Kladieš si niekedy otázku, čo je to galaxia? Vieš, aký je rozdiel medzi žabami 
a ropuchami? Každá strana tejto encyklopédie je plná zaujímavostí a úžasných 
fotografií. Začni ju čítať od začiatku alebo si nalistuj stranu, ktorá ťa najviac 
zaujíma, a dozvieš sa niečo nové o našom nádhernom svete. Na tejto 
dvojstránke ti ponúkame zopár rád, ako s knihou pracovať.

Usporiadanie
Encyklopédia je usporiadaná podľa 
tém. Témy si môžeš vyhľadávať 
v obsahu, ktorý sa začína na štvrtej 
strane, alebo si v knihe môžeš 
listovať, ako sa ti páči.

Odkazy
Ak ťa niektorá téma zaujme, v rámčeku „POZRI“ 
nájdeš odkazy na podobné témy aj s číslami strán, 
na ktorých ich nájdeš. Môžeš sa tak prelistovávať 
súvisiacimi témami a tematickými celkami a nemusíš 
ísť po poradí.

Vďaka odkazom v rámčeku 
„POZRI“ sa môžeš prelistovať 
k súvisiacim témam na iných 
stranách encyklopédie.

Farebný pásik navrchu a naspodku strany 
signalizuje, do akého tematického celku 
téma patrí. Tyrkysová farba znamená, že 
téma obojživelníky patrí do tematického 
celku príroda (pozri rámček).

Skratka „s.“ 
v rámčeku 
označuje stranu.

Tematické celky
Kniha obsahuje témy z deviatich 
tematických celkov. Každý je 
označený inou farbou. Farebné 
označenia nájdeš navrchu aj 
naspodku každej strany.

Umenie Ľudstvo História Zem Príroda Ľudské teloVeda Technika Vesmír

140

Večné mláďa
Axolotl je nezvyčajný mlok, 
pretože celý život prežije 
vo vode. Chvostová plutva 
podobná plutve žubrienok 
a rozvetvené žiabre mu 
zostávajú aj v dospelosti.

Obojživelníky
Obojživelníky sú živočíchy žijúce vo vode a v jej okolí. 
Liahnu sa vo vode z vajíčok. Kým rastú, vyvíjajú sa im 
pľúca, vďaka ktorým dokážu dýchať na súši. Musia 
mať vždy vlhkú kožu, a preto zostávajú v blízkosti vody. 
Delia sa do troch hlavných skupín.

POZRI
	▸ Voda  s. 94 – 95
	▸ Bezstavovce  

s. 134
	▸ Plazy  s. 141
	▸ Vajíčka  s. 143
	▸ Metamorfóza  

s. 161
	▸ Koža  s. 265

Axolotl

Žaby a ropuchy
Do najbežnejšej skupiny 
obojživelníkov patria žaby 
a ropuchy. Žaby bývajú 
v porovnaní s ropuchami 
menšie a majú vlhšiu 
a hladšiu kožu.

Kunka východná

Rosnička karolínska

Veľké vypuklé 
oči umožňujú 
ropuche pozerať sa 
všetkými smermi.

Obojživelníky 
dokážu dýchať 
kožou.

Blany medzi prstami 
na zadných končati- 
nách uľahčujú žabám 
a ropuchám plávanie.

Mloky a salamandry
Tieto dlhochvosté obojživelníky si dokážu 
nahradiť poranené časti tela novými. Nové 
oko, končatina alebo chvost im dorastie 
v priebehu niekoľkých týždňov.

Jasnožlté škvrny upozorňujú 
útočníkov, že salamandra 
škvrnitá je jedovatá.

Salamandra škvrnitá

Červoň druhu Herpele 
squalostoma

Červone
Červone síce vyzerajú ako 
červy, no patria medzi oboj- 
živelníky. Žijú pod vodnou 
hladinou alebo v podzemných 
dierach na súši.

Ropuchy majú suchú 
hrboľatú kožu a žaby 
majú vlhkú hladkú kožu.

141

Plazy
Plazy sú šupinaté studenokrvné živočíchy. Väčšina 
kladie mäkké kožovité vajíčka. Mláďa plaza sa vo vajíčku 
vyvíja dovtedy, kým nie je pripravené na vyliahnutie. 
Rozlišujeme štyri hlavné skupiny plazov.

POZRI
	▸ Antarktída  s. 117
	▸ Dinosaury  s. 125
	▸ Obojživelníky  s. 140
	▸ Vajíčka  s. 143
	▸ Púšte  s. 152
	▸ Evolúcia  s. 172
	▸ Slnko  s. 247

Hady
Všetky hady prehĺtajú korisť 
vcelku. Jazyk im slúži aj ako 
čuchový orgán. Niektoré hady 
majú jedové zuby, no väčšina 
pre ľudí nie je nebezpečná.

Krokodíly 
a aligátory
Tieto obrovské plazy existovali 
ešte pred dinosaurami. Scho- 
vávajú sa pod vodou, z ktorej 
sa rýchlo vrhajú na korisť 
a sťahujú ju pod hladinu.

Korytnačky
Korytnačky sa delia 
na morské a sucho- 
zemské. Pevné  
panciere ich síce  
chránia, ale sú ťažké, 
a preto sa na súši  
pohybujú veľmi pomaly.

Jašterice
Jašterice vynikajú viacerými 
vlastnosťami. Tento chameleón 
napríklad dokáže meniť farbu. Iné 
plazy zase vedia liezť po múroch 
alebo si od tela oddeliť chvost, 
aby ušli pred nebezpečenstvom.

Plazy žijú 
na každom 
kontinente 

okrem Antarktídy.

Všetky plazy 
majú šupinatú 
kožu. Niektoré 

jašterice sa 
vedia každým 
okom pozerať 
iným smerom.

Vyhrievanie na slnku
Plazy sú studenokrvné 
živočíchy. Teplota ich tiel 
sa prispôsobuje okolitému 
prostrediu. Keď sa potrebujú 
zohriať, vyhrievajú sa na slnku. 
Keď sa potrebujú ochladiť, 
schovajú sa do tieňa.

Korytnačky 
majú pevné 
panciere.

Krokodíly 
a aligátory majú 
mocné čeľuste.

161

Metamorfóza
Niektoré živočíchy prechádzajú medzi vyliahnutím 
a dospelosťou úžasnými zmenami. Menia sa až tak, že 
dospelý jedinec vyzerá navonok úplne inak než jedinec, 
ktorý sa práve vyliahol. Proces takejto premeny sa volá 
metamorfóza.

POZRI
	▸ Skupiny zvierat  

s. 133
	▸ Hmyz  s. 135
	▸ Obojživelníky  

s. 140
	▸ Vajíčka  s. 143
	▸ Kolobeh života  

s. 278

Kukla býva 
prichytená 
k vetvičke 
alebo listu.

Kukla zostane 
prázdna.

Motýľ môže začať 
lietať, až keď mu 
vyschnú krídla.

Slovo 
„metamorfóza“ 

pochádza 
z gréckeho slova 

s významom 
„zmena 
tvaru“.

Zrod motýľa
Zrod krásneho motýľa je zdĺhavý 
proces pozostávajúci z viacerých 
štádií. Tento proces môže celkovo 
trvať mesiac až rok.

1. Vajíčka
Motýle sa začínajú vyvíjať 
z drobných vajíčok naklade- 
ných na rastliny. Veľkosť, 
tvar a farba vajíčok závisí 
od druhu motýľa, ktorý 
ich nakládol.

2. Húsenica
Z vajíčka sa vyliahne 
hladná húsenička. Živí 
sa listami a postupne 
rastie. Spočiatku je síce 
maličká, ale rýchlo sa 
vyvíja.

3. Kukla
Húsenica sa zabalí 
do ochranného obalu 
nazývaného kukla. 
V kukle sa telo húse- 
nice úplne premení.

 
4. Motýľ
Po premene z kukly vylezie 
motýľ. O niekoľko hodín 
môže lietať a kolobeh 
života sa začne odznova.

žabie vajíčko

žubrienka

dospelá žaba

malá 
žabka

Vývinové štádiá žaby
Žaba kladie veľa vajíčok, zvyčajne do vody. Z vajíčok 
sa vyliahnu drobné žubrienky so žiabrami, vďaka 
ktorým môžu dýchať pod vodou. Žubrienky sa zväč- 
šujú a rastú im končatiny. Po niekoľkých týždňoch 
malým žabkám odpadne chvost a narastie jazyk, čím 
sa z nich stanú dospelé žaby.
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Strom života
Strom života znázorňuje, aké 
príbuzné sú si skupiny živých 
organizmov. Keď si budeš 
všímať jednotlivé vetvy, 
zistíš, že napríklad žraloky 
sa vyvinuli skôr než 
obojživelníky.

Pôvod života

Baktérie

Hubky

Dážďovky

Mäkkýše

Článkonožce

Hlísty

Bezčeľust- 
natce

Žraloky

Ryby

Obojživelníky

Jašterice 
a hady

Dinosaury

Korytnačky

Vtáky

Cicavce

Medúzy

Rastliny

Huby

Živočíchy
Na zemi žije 

podľa odhadov asi

10
miliónov druhov 

živočíchov 
a rastlín.

Násobenie
Ak vynásobíme dve čísla, 
získame ich súčin. Táto  
tabuľka ti pomôže rýchlo  
určiť súčin akýchkoľvek 
dvoch čísel od 1 do 20.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

3

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

2

4

6

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

3

6

9

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

105

112

119

126

133

140

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

128

136

144

152

160

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

108

117

126

135

144

153

162

171

180

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

143

154

165

176

187

198

209

220

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

13

26

39

52

65

78

91

104

117

130

143

156

169

182

195

208

221

234

247

260

14

28

42

56

70

84

98

112

126

140

154

168

182

196

210

224

238

252

266

280

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

270

285

300

16

32

48

64

80

96

112

128

144

160

176

192

208

224

240

256

272

288

304

320

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

187

204

221

238

255

272

289

306

323

340

18

36

54

72

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

270

288

306

324

342

360

19

38

57

76

95

114

133

152

171

190

209

228

247

266

285

304

323

342

361

380

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Potom si v pravom riadku 
vyhľadáme druhé číslo (2) 
a posúvame sa po príslušnom 
stĺpci na miesto, kde sa spája 
s riadkom patriacim prvému 
číslu.

Keď nájdeme miesto, kde sa 
spája riadok vychádzajúci 
od čísla tri so stĺpcom 
vychádzajúcim od čísla dva, 
zistíme, že tri krát dva je šesť.

Keď chceme vypočítať, 
koľko je tri krát dva, najprv 
si vyhľadáme prvé číslo (3) 
v ľavom stĺpci.

Keď číslo vynásobíme 
tým istým číslom, získame 
jeho „mocninu“.

Stavovce Hviezdice

Krokodíly

Téma... 
Tematické dvojstránky 
obsahujú zmes informácií 
z rôznych oblastí. Na určitú 
tému sa tak môžeš pozrieť 
z viacerých uhlov pohľadu.

Register
Register predstavuje abecedný 
zoznam všetkých hesiel, ktoré 
sa v encyklopédii spomínajú, 
aj s číslami príslušných strán, 
na ktorých sa nachádzajú.

Pomôcky
Na stranách s pomôckami 
nájdeš užitočné zoznamy, 
schémy a tabuľky. Napríklad 
mapu sveta či zoznamy 
významných umelcov, 
vedcov a spisovateľov.

Slovník
V slovníku nájdeš vysvetlenie 
zložitejších pojmov, ktoré sa 
v encyklopédii používajú. 
Ak chceš vedieť, čo určité 
slovo znamená, môžeš si ho 
v slovníku vyhľadať.
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Téma...

Domáce zvieratá 
vo vesmíre

Zvieratá vedcom roky pomáhajú nájsť 
odpoveď na otázku, ako by ľudia mohli 
prežiť vo vesmíre. Psy Belka a Strelka 

(na snímke) v roku 1960 leteli do 
vesmíru kozmickou loďou Sputnik 5 

a potom sa za pomoci padáka 
bezpečne vrátili 

na Zem.

Chov zakázaný
Niektoré zvieratá sa doma chovať 

nesmú. Divé zvieratá, ako napríklad 
opice, môžu byť dokonca nebezpečné. 

Preto sa pred zaobstaraním domá- 
ceho zvieraťa musíme uistiť, že 

vieme, odkiaľ pochádza, a že 
nebolo odchytené vo 

voľnej prírode.

Asistenčné psy
Psy sú dobrými spoločníkmi. 

Navyše sa dajú ľahko vycvičiť 
a dokážu pomáhať ľuďom so 

zdravotným postihnutím. Môžu 
im nahrádzať zrak alebo 

sluch či pomáhať 
s orientáciou 

v priestore.

Domáce zvieratá
Domáce zvieratá zohrávajú v živote ľudí dôležitú úlohu. 
Chovajú sa na to, aby nám robili spoločnosť, vykonávali 
určitú prácu alebo nám pomáhali. Odhaduje sa, že domáce 
zviera vlastní až 44 percent domácností na svete.

Tarantula
Had

Zajac

Škrečok

Morča

Mačka

Andulka

Pes

Pieskomil

Karas zlatý

Agama bradatáBronzová soška 
mačky zo staro- 
vekého Egypta

Vodiace psy 
po špeciálnom 
výcviku pomáhajú 
ľuďom so zrako- 
vým postihnutím.

Veľké aj malé 
domáce zvieratá

Domácimi zvieratami nie sú 
len psy a mačky – doma totiž 

chováme aj rôzne iné zvieratá. 
Od veľkých koní až po drobné 
škrečky či rybičky. Každý druh 
domáceho zvieraťa potrebuje 

špeciálne krmivo a priestor 
na pohyb.

 

Prvé 
domáce zvieratá

Ako prvé zvieratá pravekí ľudia 
začali chovať psy. Pomáhali im 
pri love potravy. Ľudí so psami 

zobrazujú pohromade aj 
starobylé umelecké diela 

spred 12 000 rokov.

Posvätné mačky
Starovekí Egypťania zbožňovali 

mačky, pretože v domácnostiach 
chytali myši, potkany a hady. 

Okrem toho verili, že mačky majú 
výnimočné schopnosti a dokážu 

chrániť deti. Usmrtenie 
mačky sa trestalo 

smrťou.

Kanaánsky pes
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Slovník
Abstraktné dielo 
Umelecké dielo, ktoré presne 
neznázorňuje skutočnosť, ale 
môže pripomínať určitý predmet 
alebo vyjadrovať určitý pocit.

Adaptácia 
Prispôsobovanie sa prostrediu.

Akvadukt 
Kanál alebo most na vedenie vody.

Algebra 
Odbor matematiky používajúci pri 
výpočte písmená namiesto číslic.

Architekt 
Človek, ktorý plánuje a navrhuje 
budovy. 

Asteroid 
Menšie kamenné teleso 
obiehajúce okolo Slnka.

Astronaut 
Človek, ktorý prešiel výcvikom, 
aby mohol cestovať a pracovať 
v kozmickej lodi.

Astronómia 
Veda skúmajúca vesmír.

Atmosféra 
Plynný obal planéty.

Atóm 
Najmenšia časť chemického prvku 
schopná vstúpiť do chemickej 
reakcie.

Baktérie 
Mikroorganizmy žijúce všade 
na Zemi, čiže aj v potravinách, 
pôde či dokonca v ľudskom tele.

Baňa 
Miesto, kde sa ťažia prírodné 
nerastné suroviny ako uhlie, 
železo, meď, zlato a drahokamy 
ako diamanty či rubíny.

Bezstavovec 
Živočích bez vnútornej kostry.

Biológia 
Veda o živých organizmoch a ich 
vzťahoch k prírode. Vedec, ktorý 
sa zaoberá biológiou, sa volá 
biológ.

Biotop 
Prirodzené životné prostredie 
živočícha alebo rastliny.

Brloh 
Diera alebo podzemná skrýša, 
ktorú si vyhrabalo určité zviera, 
aby v nej mohlo bývať.

Brnenie 
Pevné ochranné oblečenie.

Bylinožravec 
Živočích, ktorý sa živí iba rastlinami.

Cicavce 
Teplokrvné stavovce, ktoré majú 
kožu pokrytú chlpmi alebo srsťou 
a svoje mláďatá kŕmia materským 
mliekom.

Cisár 
Vládca veľkej ríše.

Civilizácia 
Spoločnosť, v ktorej ľudia vybu- 
dovali zložité mestá alebo štát.

Cudzí 
Pochádzajúci z iného miesta alebo 
krajiny.

Cunami 
Obrovská vlna vznikajúca pri zeme- 
trasení alebo sopečnom výbuchu.

Častica 
Malilinká čiastočka tuhej, kvapalnej 
alebo plynnej látky.

Čierna diera 
Objekt vo vesmíre s takou veľkou 
gravitačnou silou, že z neho 
neunikne dokonca ani svetlo.

Demokracia 
Vládny systém, v ktorom sa 
ľudia mimo vlády môžu podieľať 
na riadení štátu, a to zvyčajne 
hlasovaním vo voľbách.

Diktátor 
Vládca s neobmedzenou mocou.

Dinosaury 
Skupina plazov, často veľmi veľkých, 
ktoré žili pred miliónmi rokov.

Diplomat 
Zástupca krajiny, ktorý cestuje 
do inej krajiny, aby sa staral 
o udržiavanie dobrých vzťahov 
s touto krajinou.

Divý 
Živočích žijúci vo voľnej prírode.

Dobyť 
Zmocniť sa určitého územia alebo 
krajiny.

Dovoz 
Získavanie tovaru alebo služieb zo 
zahraničia.

Dravec 
Zviera, ktoré sa živí lovom iných 
zvierat.

Druh 
Konkrétna skupina živočíchov 
či rastlín, ktoré sa medzi sebou 
môžu rozmnožovať a prinášať 
na svet potomstvo.

Elektrický obvod 
Uzavretá dráha, ktorou prúdi 
elektrický prúd.

Elektrina 
Energia, pomocou ktorej sa môžu 
napájať spotrebiče, ako napríklad 
svetlá. Vyskytuje sa aj vo voľnej 
prírode – vo forme blesku.

Energia 
Sila schopná vykonávať prácu, ako 
napríklad elektrická alebo tepelná 
energia.

Erózia 
Postupné rozrušovanie hornín 
vodou a počasím.

Erupcia 
Výron alebo výbuch lávy, popola, 
hornín alebo plynu zo sopky.

Etický 
Ak sa niečo robí eticky, robí sa 
to morálne správne a s ohľadom  
na to, ako to ovplyvní iných.

Evolúcia 
Proces postupnej zmeny živých 
organizmov v priebehu mnohých 
generácií, počas ktorého sa z nich 
vyvíjajú nové druhy.

Exoplanéta 
Planéta obiehajúca okolo inej 
hviezdy, než je Slnko.

Exoskelet 
Pevný vonkajší kryt živočíchov, 
ako sú článkonožce, ktoré nemajú 
vnútornú kostru.

Experiment 
Pokus, pri ktorom sa skúma určitý 
jav.

Filozofia 
Veda o živote a napríklad aj o tom, 
čo je správne a čo nesprávne. 
Vedca, ktorý sa zaoberá filozo- 
fiou, voláme filozof.

Fosília 
Skamenený pozostatok uhynu- 
tého dinosaura, iného zvieraťa 
alebo rastliny, ktorý sa zachoval 
v horninách.

Fosílne palivá 
Palivá vyrábané z pozostatkov 
živočíchov a rastlín uhynutých 
pred miliónmi rokov, napríklad 
uhlie a ropa.

Fotosyntéza 
Proces, pomocou ktorého si 
zelené rastliny vyrábajú živiny 
zo slnečného svetla.

Fyzika 
Veda o vesmíre a silách. Vedca, kto- 
rý sa zaoberá fyzikou, voláme fyzik.

Galaxia 
Obrovská skupina hviezd, plynu 
a prachu, ktorú drží pohromade 
gravitácia.

Generácia 
Skupina zvyčajne príbuzných živých 
organizmov v podobnom veku. 
Súrodenci napríklad predstavujú 
jednu generáciu a ich rodičia druhú 
generáciu.

Genetika 
Veda skúmajúca gény v DNA, 
vďaka ktorým sa charakteristické 
znaky, ako napríklad farba vlasov, 
prenášajú z generácie na generáciu. 
Vedec, ktorý sa zaoberá genetikou, 
sa volá genetik.

Geometria 
Matematický odbor, ktorý sa 
zaoberá telesami, povrchmi, 
čiarami, uhlami a priestorom.

Gravitácia 
Neviditeľná sila spôsobujúca 
vzájomné priťahovanie telies.

Hardvér 
Fyzické časti počítača ako 
klávesnica alebo monitor.

Hibernácia 
Obdobie zimného spánku, na ktorý 
sa ukladajú niektoré živočíchy.

Hmota 
Materiál tvoriaci všetky veci.

Hmotnosť 
Veličina vyjadrujúca mieru gravi- 
tačnej sily pôsobiacej na teleso, 
vďaka ktorej je teleso na dotyk 
ťažké. Čím má niečo väčšiu 
hmotnosť, tým väčšia gravitačná 
sila na to pôsobí a tým je to ťažšie.

Hornina 
Tuhá látka, ktorá sa vyskytuje vo 
voľnej prírode a skladá sa z minerá- 
lov, ako je napríklad granit. Horniny 
tvoria povrch planét a mesiacov.

Hranica 
Čiara oddeľujúca dve oblasti.

Huby 
Skupina živých organizmov, ktoré si 
tvoria živiny rozkladom uhynutých 
rastlín a živočíchov. Patria do nej 
hríby a plesne.

Hurikán 
Prudká búrka sprevádzaná veľmi 
silným vetrom, ktorá môže napáchať 
veľké škody.

Hviezda 
Obrovská guľa žeravého plynu vo 
vesmíre, ktorá z jadra vyžaruje 
energiu, svetlo a teplo.

Chémia 
Veda o chemických látkach a ich 
reakciách. Vedec, ktorý sa zaoberá 
chémiou, sa volá chemik.

Chemická látka 
Látka využívaná alebo vytvorená 
pri reakcii medzi časticami, ako sú 
atómy.

Chemický prvok 
Jedna zo 118 chemických látok 
tvorených rovnakým typom 
atómov. Napríklad zlato, kyslík 
alebo hélium. Všetky prvky sú 
usporiadané do periodickej 
tabuľky prvkov.

Choroba 
Porucha zdravia, často spôsobená 
mikróbmi.

Chrám 
Stavba venovaná bohu alebo 
viacerým bohom a určená na ich 
uctievanie.

Chrupka 
Pevné, ale pružné tkanivo, ktoré 
okrem iného tvorí ľudský nos, uši 
a kostry žralokov.

Identický 
Ak sú dve veci alebo dve osoby 
identické, vyzerajú úplne rovnako.

Ihličnan 
Vždyzelený strom, ktorého listy 
majú zvyčajne tvar ihlíc.

Interakcia 
Vzájomné pôsobenie dvoch alebo 
viacerých činiteľov, ktoré medzi 
sebou komunikujú alebo vykoná- 
vajú niečo, čím ovplyvňujú toho 
druhého.

Internet 
Sieť prepájajúca počítače na celom 
svete.

Izolant 
Látka, ktorou nemôže ľahko pre- 
chádzať teplo či elektrický prúd.

Jadro 
Stred planéty, hviezdy, mesiaca, 
atómu alebo bunky.

Jazero 
Väčšia vodná plocha úplne 
obklopená pevninou.

Jed 
Látka, ktorá sa tvorí v tele 
niektorých živočíchov a rastlín 
a po uhryznutí, uštipnutí alebo 
popŕhlení môže spôsobiť smrť.

Kalendár 
Členenie roka na dni, týždne 
a mesiace, aby sme vedeli určovať 
dátum.

Katapult 
Staroveká zbraň na vrhanie 
kameňov na dlhé vzdialenosti.

Kĺb 
Ohybný spoj dvoch kostí, napríklad 
koleno alebo lakeť.

Klenot 
Vybrúsený a vyleštený drahokam.

Klíma 
Dlhodobý stav počasia na určitom 
mieste.

Kmitanie 
Drobný a prudký pravidelný pohyb 
sem a tam.

Kód 
Systém znakov na prenos 
informácie alebo písomný príkaz 
v počítačovom programe.

Kolónia 
Veľká skupina spoločne žijúcich 
živočíchov.

Kométa 
Kozmické teleso z prachu a ľadu 
obiehajúce okolo Slnka. Keď sa 
priblíži k Slnku, má viditeľný 
svietiaci chvost.

Kontinent 
Jedna zo šiestich veľkých častí 
pevniny, na ktoré sa delí svet. 
Medzi kontinenty patrí Afrika, 
Antarktída, Austrália a Oceánia, 
Eurázia, Južná Amerika a Severná 
Amerika.

Konzument 
Živočích, ktorý sa živí producentmi 
alebo inými konzumentmi.

Koral 
Drobný morský živočích s pevnou 
schránkou žijúci vo veľkých koló- 
niách tvoriacich koralové útesy.

Korisť 
Zviera ulovené ako potrava.

Kozmická loď 
Konštrukcia na let do vesmíru.

Kôra 
Povrchová vrstva planéty.

Krajina 
Štát – ohraničená časť zemského 
povrchu s vlastnou zástavou 
a vlastnou vládou.

Kráľ 
Panovník na čele monarchie.

Kráľovná 
Panovníčka na čele monarchie.

Kráter 
Miskovitá priehlbina na povrchu 
planéty alebo iného nebeského 
telesa spôsobená zrážkou 
s vesmírnou horninou.

Kukla 
Pevné puzdro, často splývajúce 
s prostredím, do ktorého sa zabalí 
húsenica počas metamorfózy.

Kultúra 
Spôsob života a súhrn hodnôt ľudí 
z určitého regiónu alebo krajiny.

Kvapalina 
Látka, ktorá tečie a prispôsobuje 
sa tvaru nádoby, v ktorej sa práve 
nachádza, ako napríklad voda.

Laboratórium 
Miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú 
vedecké experimenty.

Ľadovec 
Obrovská masa ľadu, ktorá sa 
pomaličky posúva dolu horským 
svahom alebo krajinou. Ľadovce 
pomáhajú tvarovať zemský povrch.

Láva 
Žeravé horniny vyvrhované 
na zemský povrch.

Lavína 
Rýchly zosuv veľkého množstva 
snehu alebo skál po horskom 
svahu.

Liahnutie 
Proces, pri ktorom sa živočích 
dostáva na svet zo zneseného 
vajíčka.

Luxus 
Priveľké bohatstvo, ktoré ľudia 
nepotrebujú, no chcú ho mať.

Magma 
Žeravé horniny pod zemským 
povrchom.

Magnetická sila 
Neviditeľná sila tvorená 
magnetom, ktorá k magnetu 
priťahuje určité kovy.

Magnetické pole 
Priestor okolo magnetu alebo 
planéty, hviezdy či galaxie, 
v ktorom pôsobí príťažlivá sila 
magnetu.

Matematika 
Veda o číslach a rovniciach. Vedca, 
ktorý sa zaoberá matematikou, 
voláme matematik.

Materiál 
Látka, z ktorej sa dá niečo vyro- 
biť alebo vybudovať. Môže byť 
prírodná alebo umelo vytvorená 
človekom.

Maternica 
Orgán, v ktorom sa vyvíjajú 
bábätká a mláďatá.

Mäsožravec 
Živočích, ktorý sa živí iba mäsom.

Mesiac 
Nebeské teleso tvorené 
horninami alebo horninami 
a ľadom, ktoré obieha okolo 
planéty alebo asteroidu.

Metamorfóza 
Proces, ktorým sa niektoré 
živočíchy premieňajú z lariev 
na dospelé jedince.

Meteor 
Svetelný pás vznikajúci, keď 
meteoroid vstúpi do zemskej 
atmosféry a začne horieť. 
Niekedy býva označovaný 
za „padajúcu hviezdu“.

Meteorit 
Vesmírna hornina, ktorá dopadne 
na povrch planéty alebo mesiaca.

Migrácia 
Pravidelný pohyb živočíchov 
na dlhé vzdialenosti, často kvôli 
potrave a páreniu.

Mikróby 
Drobné živé organizmy ako baktérie 
a vírusy, ktoré plodia choroby.

Mikroskop 
Prístroj na zväčšovanie a pozoro- 
vanie veľmi malých organizmov 
alebo predmetov.

Mikroskopický 
Veľmi malý a viditeľný iba pod 
mikroskopom.

Mimikry 
Farby alebo vzory, ktoré živočíchovi 
pomáhajú splynúť s prostredím.

Minerál 
Prírodnina rastúca vo forme 
kryštálov, ako napríklad soľ. 
Minerály sa dajú vyleštiť 
na drahokamy a nachádzajú sa vo 
všetkých horninách.

Mláďa 
Nedospelý živočích.

Mliečna cesta 
Galaxia, v ktorej žijeme.

N. l. 
Nášho letopočtu, teda od roku 0.

Nádrž 
Veľká nádoba na uchovávanie 
rôznych látok, zvyčajne vody.

Navigácia 
Hľadanie cesty z jedného miesta 
na druhé.

Nobelova cena 
Špeciálne ocenenie, ktoré sa 
raz ročne udeľuje významným 
osobnostiam pôsobiacim v oblasti 
vedy a umenia.

Občan 
Príslušník určitého mesta alebo 
štátu.

Občianska vojna 
Vojna medzi občanmi, teda ľuďmi 
z toho istého štátu.

Obeh 
Dráha, ktorou krv koluje po tele, 
pričom zo srdca ju odvádzajú tepny 
a do srdca privádzajú žily.

Obežná dráha 
Dráha, po ktorej teleso obieha 
okolo iného telesa, keď je 
priťahované jeho gravitáciou.

Objaviteľ 
Človek, ktorý cestuje do 
nepreskúmaných krajín, aby ich 
preskúmal.

Obchodník 
Človek, ktorý sa živí kupovaním 
a predajom tovaru, často 
pochádzajúceho zo zahraničia.
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Register
Čísla vytlačené hrubým písmom 
odkazujú na hlavné heslá.
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 lesy 154
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 pobrežie 156
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bobry 160
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botanika 169
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bunky 170
 ľudské 264
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Umenie
Keď namaľuješ obrázok alebo zhotovíš sošku, vytvoríš 
umelecké dielo. Umelecké diela môžu zobrazovať niečo zo 
skutočného života alebo niečo z predstáv. Dajú sa zhotoviť 
z rozličných materiálov. Ľudstvo kresbami a maľbami 
odjakživa zachytáva okolitý svet. Umenie nám umožňuje 
vyjadrovať pocity a vytvárať nádherné predmety.

Maľba
Maliari maľujú štetcami 
namočenými do farby obrazy 
na papier, plátno alebo drevo. 
Maľby môžu byť detailné 
alebo tvorené jednoduchými 
líniami a tvarmi.

Sochárstvo
Sochári tvoria umelecké diela z hliny, 
dreva, kameňa, kovu či iných materiálov. 
Môžu stvárňovať ľudí alebo abstraktné 
útvary.

Grafika
Obrázky sa môžu vyryť do materiálu, 
ako je napríklad drevo, a natrieť 
tušom alebo farbou. Tuš alebo farba 
z vyrytého obrázka sa potom otlačí 
na papier, čím vznikne grafické dielo.

Kresba
Pri kresbe umelci kreslia na papier 
krásne obrázky ceruzkami, pastelmi, 
kriedou, uhľom alebo tušom. Kresba 
je oveľa rýchlejšia než maľba, 
a preto je vhodná na zachytávanie 
obrazov zo skutočného života.

Abstraktné maliarstvo
Abstraktné umenie znázorňuje 
fantazijné obrazy zložené z rôznych 
farieb a tvarov. Celkovo síce nevy- 
zerajú ako zo skutočného života, no 
môžu zachytávať niečo skutočné.

Figuratívne maliarstvo
Mnohé maľby znázorňujú rozpoznateľné 
obrazy zo skutočného života. Napríklad rôzne 
izby alebo krajinky, osoby či predmety.

Jaskynné maľby
Prvé maľby sa maľovali na 
jaskynné steny približne pred 
40 000 rokmi. Zobrazovali 
odtlačky rúk, postavy a zvieratá.

POZRI
	▸ Remeslá  s. 13
	▸ Fotografia  s. 21
	▸ Kamenná doba  

s. 44
	▸ Staroveký Rím  

s. 51
	▸ Farby  s. 174 – 175
	▸ Budovy  s. 217

Krajina v Céret 
od Juana Grisa, 1911

Izba v Arles od Vincenta van Gogha, 1888

Odtlačky rúk v jaskyni Cueva 
de las Manos z kamennej doby

Baletka naprávajúca si črievicu 
od Edgara Degasa, okolo r. 1890

Socha muža zo 
starovekého Ríma

Veľká vlna od Kacušika Hokusaia, okolo r. 1831
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Remeslá
Remeslo je ručná výroba, ktorá si často vyžaduje veľkú 
zručnosť. Ľudia odjakživa vyrábali rozličné predmety 
z prírodných či umelých materiálov, ako sú napríklad hlina 
alebo sklo. Remeselné výrobky môžu slúžiť ako predmety 
každodennej potreby alebo ako dekorácie.

POZRI
	▸ Umenie  s. 12
	▸ Knihy  s. 15
	▸ Oblečenie  

s. 32 – 33
	▸ Staroveký Rím  

s. 20
	▸ Vynálezy 

s. 218 – 219

Keramikárstvo
Keramikári modelujú z hliny predmety 
ako taniere, misy, hrnčeky či vázy. 
Keď hlinu vytvarujú, dajú ju vypáliť 
do špeciálnej vypaľovacej pece, 
 kde sa vysuší a stvrdne.

Korálikárstvo
Z materiálov, ako je sklo, 
sa dajú vyrábať koráliky. 
Z korálikov sa navliekaním 
na šnúrku môžu vyrábať 
šperky alebo sa dajú 
prišívať na oblečenie.

Tkáčstvo
Tkáči tkajú látky z vlnených, 
hodvábnych alebo bavlnených 
vlákien. Z tkaných látok sa dajú 
vyrobiť koberce, nástenné 
dekorácie alebo oblečenie.

Drevorezbárstvo
Drevorezbári opracú- 
vajú drevo a vyrábajú 
z neho nábytok, misy 
a iné praktické alebo 
dekoratívne predmety.

Sklárstvo
Keď zahrejeme piesok 
na veľmi vysokú tep- 
lotu, stane sa z neho 
tekuté sklo. Takéto 
sklo sa potom tvaruje 
a ochladzuje do pev- 
ných predmetov, ako 
sú napríklad krčahy.

Africká 
drevená 

soška

Rímsky 
sklenený 

krčah

Váza zo starovekého Egypta

Tkaný indiánsky koberec

Koráliky sa vyrábajú 
v rôznych tvaroch 
a veľkostiach.

Červená 
hlina  
terakota

Staroveké koráliky z Blíz
keho

 v
ýc

ho
du
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Písmo
Písmo je sústava grafických znakov, ako sú napríklad 
písmená abecedy, ktoré slúžia na zachytávanie reči 
na papier alebo obrazovku. Jednotlivé znaky zastupujú 
rozličné písmená či slová v určitom jazyku. Na svete sa 
hovorí rôznymi jazykmi používajúcimi rôzne sústavy 
písma.

POZRI
	▸ Knihy  s. 15
	▸ Rozprávačstvo  

s. 16 – 17
	▸ Jazyk  s. 35
	▸ Filozofia  s. 189
	▸ Kódy  s. 228 – 229

Sústavy písma
Jednotlivé grafické znaky 
sa dajú spájať do slov alebo 
môžu rovno zastupovať celé 
slová. V niektorých sústavách 
sa môže písať zľava doprava, 
v iných sprava doľava alebo 
zhora nadol či zdola nahor.

Písacie potreby
Prvé slová sa vyrývali 
do tabuliek z mäkkej 
hliny pevným trstinovým 
steblom alebo drevenou 
paličkou. Dnes píšeme 
ceruzkami, pastelkami 
a perami. Na ozdobné 
písmo sa používa 
špeciálny štetec.

Emodži
Výraz emodži pochádza 
z japončiny a v preklade 
znamená „obrázkový 
znak“. Emodži sa používajú 
v správach odosielaných 
cez mobil alebo počítač 
a vyjadrujú pocity.

V niektorých 
čínskych slovníkoch 

sa uvádza vyše

40 000
znakov!

Klinopis
Klinové písmo patrilo 
medzi prvé sústavy 
písma a používalo 
sa v starovekej 
Mezopotámii. Slovo 
„klinový“ znamená 
v „tvare klinu“, teda 
v tvare trojuholníka.

Anglický jazyk
Anglická abeceda má 26 písmen. 
Tieto písmená využíva aj veľa 
ďalších svetových jazykov, 
medzi nimi aj slovenčina.

Čínsky jazyk
Znaky čínskeho písma majú formu 
obrázkov, často znázorňujúcich 
istý predmet. Jeden znak zastupuje 
celé slovo alebo časť slova.

Azbuka
Táto abeceda sa používa 
na zápis ruštiny a jazykov 
niektorých krajín východnej 
Európy či Strednej Ázie.

Hindský jazyk
Na zápis hindského jazyka, ktorým 
sa hovorí v Indii, sa používa nádher- 
né písmo nazývané dévanágarí. 
Toto písmo má 47 rôznych znakov.
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