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Protože se teď nemůžeme setkávat ve škole, budu Vám zasílat úkoly touto cestou. Prosím, přečtěte si 

text a zodpovězte otázky pod ním. Soubor, kde budete mít uložené odpovědi, si uložte v počítači a 

pošlete mi emailem na adresu h.huserova@zs-srbska.cz (do 22.3.2020). Nezapomeňte, že stále 

sbíráme smajlíky, hvězdičky, srdíčka a nejlepší z Vás si pak může vybrat odměnu z kouzelné krabice. 

Přeji Vám hodně sil a pokud byste jsi nevěděli s úkoly rady, pošlete email. 

STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE 

Šel tedy pakůň za opicí. „Opice, nevíš, proč hroch ve vodě neklesne ke dnu? Proč je na zemi tak 

neohrabaný a těžký, ale ve vodě jako by se proměnil v rybu?“ 

Opice se podrbala na bradě a šla s pakoněm k jezeru. Seděli na břehu a dívali se, jak se hroch vesele 

potápí a plave ve vodě, jako by nevážil skoro nic. 

„To je zvláštní,“ řekla opice. „Že plave na vodě labuť, tomu rozumím. Labuť je lehká a má peří, které ji 

pěkně nadnáší. Ale hroch? Vždyť je strašně těžký!“ „Je to podivné,“ souhlasil pakůň. 

„Uděláme pokus,“ řekla opice. „Hodíme do vody tenhle kámen. Je těžší než labuť, ale určitě neváží 

tolik jako hroch. Když mi pomůžeš, tak ho uzvedneme...“ 

„To je hračka!“ prohlásil pakůň. Strčil do kamene, a ten spadl do vody. Chvíli hleděli na vodu. „Vidíš? 

Nevyplaval,“ povídá opice. 

„Zato hroch vyplaval!“ zvolal pakůň rozhořčeně a ukázal na hrocha, který před chvílí žuchnul do vody 

a teď se převaloval ve vlnách a šťastně přitom funěl. 

„Vidím, že hroch vyplaval,“ opakovala zamyšleně opice. „Už to mám!“ zvolala. „Ve vodě musí 

existovat něco, co hrocha nadnáší!“ 

„To nejspíš,“ namítl pakůň, „ale proč to nadnáší hrocha, a kámen ne?“ 

Na to opice nedovedla odpovědět. Mlčela a drbala se na bradě. Kolem nich ve vlnách vesele 

prosvištěl hroch, jako by měl pod ocasem torpédo. Opice vstala a chodila sem a tam po břehu. 

„Kámen... těžký... hroch... plave... listí... lehké...“ mumlala si.... „Už to mám! Uděláme pokus! 

Necháme hrocha sníst kámen a uvidíme, jestli potom ještě bude plavat na hladině!“ 

„To by od nás nebylo pěkné,“ zamyslil se pakůň. „Hroch by se mohl ve vodě utopit.“ 

„Tak přivážeme k hrochovi provaz, a když nezvládne vyplavat sám, vytáhneme ho na břeh my,“ řekla 

opice. 

Tjadá! Pakoně a opici zasáhla vodní sprška. To kolem nich prosvištěl hroch, až voda stříkala. 

„Hele, hrochu,“ povídá opice, „chceme s tebou udělat pokus. Potřebujeme ale, abys spolknul tenhle 

šutr. Když to vyjde, staneš se experimentátorem, možná i mučedníkem na poli vědy.“ 
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1. Napiš, mezi kým probíhá v textu rozhovor. 

2. Vyber, co vrtá pakoňovi hlavou? 

❖ Proč se hroch ve vodě nepotopí, když je na suchu neohrabaný. 

❖ Proč je hroch na suchu obratný a ve vodě neohrabaný. 

❖ Proč je hroch tak těžký. 

3. Napiš, jaký první pokus pakůň s opicí udělali. 

4. Vyber, jaké měli opice s pakoněm domněnky. 

❖ Labuť se nepotopí, protože je lehká. 

❖ Hrocha musí ve vodě něco nadnášet. 

❖ Pakůň plave, protože je lehký. 

❖ Kámen je lehký, bude se vznášet. 

5. Napiš větu, ve které se popisuje pokus s hrochem. 

6. Přiřaď k otázce správnou odpověď. 

 

Zdroj: gramar.in/cs 

 

2. Otevřete si odkaz  

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/_vzorymuz1.php 

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/_vzorymuz2.php 

Vyplňte vzory mužského rodu a výsledky zašlete ne můj email (dole v nabídce)  
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