
  

 

 



Horoskopy na únor 
 

 
 

BERAN 

I přesto, že únor je pro Berana hektickým obdobím, neměli byste 

zapomínat také na své nejbližší a na sebe. Nenechte stres ovlivnit vaše 

zdraví a zavčasu si dopřejte zasloužený odpočinek. Dobijete tak 

energii do dalšího pracovního dne. Váš protějšek jistě také ocení, když 

mu budete věnovat pozornost, kterou si jistě zaslouží. 

 

BÝK 

Motivaci v únoru rozhodně postrádat nebudete, a tak se po překonání 

předchozích problémů můžete opět směle vrhnout do pracovního 

tempa. Alespoň část volného času by však každý Býk měl věnovat také 

své rodině a přátelům. Vaši absenci by si lidé z vašeho okolí mohli špatně 

vyložit. Dbejte také o své zdraví. 

 

BLÍŽENCI 

Ač je touha bojovat za vlastní přesvědčení v únoru velmi silná, každý 

Blíženec by měl pamatovat, že v tomto období bude výhodnější 



ustoupit. Když svět zhodnotíte opravdu realisticky, uvidíte, co se 

vyplatí a co naopak ne. Některé věci mají zkrátka svůj čas. Věnovat 

byste se měli také svému partnerovi a přátelům. 

 

RAK 

Emocionální, ale zodpovědný charakter, náladový a rezervovaný. Únor 

bude provázet silný vliv planety Venuše. To znamená, že pro Raky bude 

v tomto období velmi snadné vyjít s lidmi. Využít toho mohou zejména 

nezadaní jedinci, těm se bude dařit navazovat kontakty s opačným 

pohlavím. Horoskop slibuje spoustu lásky a romantiky i těm, kteří jsou 

v dlouhodobém vztahu. 

 

LEV 

Ač to Lev často považuje za neschůdné řešení, v únoru by se opravdu 

měl naučit dělat kompromisy. I když v osobním životě nyní můžete 

zažívat útlum, v kariéře se vám naopak dařit bude. Spokojení budete 

také, pokud svůj volný čas budete trávit s rodinou. Ve společnosti 

blízkých přijdete na jiné myšlenky. 

 

PANNA 

Co se týče vztahů, bude mít Panna v únoru tendence upřednostňovat 

cit před rozumem. V takové chvíli budete zranitelní, proto obzvláště 

pokud jde o nové známosti, dejte pozor, komu své srdce otevíráte. 

V případě dlouhodobých vztahů však tato otevřenost může naopak 

znamenat prohloubení vašeho pouta s partnerem a upevnění důvěry. 

 

VÁHY 

Váhy by se neměly ostýchat podat pomocnou ruku, pokud ji někdo 

v únoru bude potřebovat. Může se jednat například o spolupracovníka 

nebo člena rodiny. Každopádně si u takového člověka vysloužíte důvěru 

a za svůj čin budete náležitě odměněni. V oblasti zdraví si dejte pozor 

na drobná nachlazení. Oblékejte se teple. 

 

 

 



ŠTÍR 

Horoskop Štírům doporučuje, aby v únoru byli týmovými hráči. 

Obzvláště co se kariéry týče. Radost z vašeho úspěchu by rozhodně 

nebyla tak velká, pokud by to bylo na úkor štěstí jiného 

člověka.  V únoru také budete mít spoustu energie, proto se ve volném 

čase budete věnovat sportu a zdokonalíte svou kondici. 
 

STŘELEC 

Situace v kariéře se v únoru poněkud změní. Bude nutné, aby se Střelci 

začali plně soustředit. Jinak by si mohli zadělat na problémy. Motivace 

vám naštěstí chybět nebude. Pečlivě sledujte také kolegy, možná někdo 

z nich bude potřebovat vaši pomoc. Od pracovního shonu si pak nejlépe 

odpočinete například u sportu. 
 

KOZOROH 

Horoskop radí, abyste si v únoru zachovali chladnou hlavu v každé 

situaci. Vaše problémy vyřeší jedině asertivní jednání. Pokud budete 

příliš útoční, budete velmi riskovat. V tomto období se bude dařit také 

sportovcům – ať už vrcholovým nebo pouze těm, kteří sportují 

rekreačně. Navíc zdraví Kozorohů teď bude velmi pevné. 
 

VODNÁŘ 

Vodnáři by měli věnovat pozornost i mezilidským vztahům. I přes to, 

že právě nyní budou prosperovat spíše ty rodinné. Toho můžete skvěle 

využít k jejich utužení. Na druhé straně milenecké vztahy mohou 

trochu pokulhávat, v únoru vám bude poněkud chybět vášeň. I proto se 

příliš nebude dařit nezadaným jedincům. Jejich čas teprve přijde. 
 

RYBY 

Seznamovat se v tomto období budou Ryby velmi snadno. V únoru 

z toho nejlépe vytěží jedinci, kteří jsou doposud nezadaní a touží po 

spřízněné duši. Čeká vás romantika, ale i vášeň a dobrodružství, nebojte 

se odvázat a užijte si toto období opravdu naplno. Později byste mohli 

své zdrženlivosti litovat. Šance se již nemusí opakovat. 
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Kvíz 

Planeta Země 
 

1. Před jakou dobou asi planeta Země vznikla? 

A) asi před 4,5 tisíci let 

B) asi před 4,5 miliony let 

C) asi před 4,5 miliardami let 

 

2. Před jakou dobou  se na Zemi objevily první známky života? 

A) asi před 4 miliony let  

B) asi před 400 miliony let 

C) asi před 4000 miliony let 

 

3. Kolik dnes na Zemi žije lidí? 

A) asi 5,5 miliardy  

B) asi 6,5 miliardy 

C) asi 7,5 miliardy 

 

4. Jaká je přibližná teplota zemského jádra? 

A) asi 5000 °c 

B) asi 50 000 °c 

C) asi 500 000 °c 

 

5. Kolik měří planeta Země 

v průměru? 

A) 12 756 kilometrů 

B) 120 756 kilometrů 

C) 1 207 756 kilometrů 

 

 

 

 
Správné odpovědi: 1-c, 2-c, 3-c, 4-a, 5-a 
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KVÍZ 
 

 

1   v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, kolikátí 

budete? 

 

2   kolik je 0x7 a 7:0 

 

3   uhodni přesmyčku:              šspoksňael   
 

4  doplň přísloví :                     Kdo vysoko létá ............ ............. 
 

5  doplň číselnou řadu:             2, 40, 800, 160 000, .................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
řešení : 

1 : budete druzí 

2 : 0x7 je 0 a 7:0 Nejde! 

3 : Španělsko 

4 : kdo vysoko létá nízko padá 

5 : další číslo je 3 200 000 

 

 

Tak co, uspěli jste? 
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Kočka 
 

Barevně či tužkou kreslím 

dovádění koček, hry, 

dlouhé vousky k očím světlým 

tancovat se rozhodly. 
 

Pastelkami, fixy kreslím 

zvědavost koček i fousků, 

krátké uši k fouskům světlým, 

pár ze stolu potrhaných kousků. 
 

Když pomalu mrknete, 

tak kočka taky,  

jen to zkuste, 

budou se vám mhouřit zraky 

a nakonec frknete. 

Kočka ne. 

Kočka to má jako pomocné. 
 

Když kočku pohladíte, 

sbližujete se s ní, 

ale když kočka řekne, klesni, 

musíte přestat a to ihned 

nebo budete mít rozseklý ret. 
 

Kočka měkké tlapky má, 

dovádět se rozhodla, 

sednete si k ní 

a kočka taky, 

budou se vám klížit zraky, 

tak  s tím hni. 
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Loch Ness 

 

Někdo na ni nevěří, ale někdo ano. My vám teď osvětlíme, jak to je. 
 

Loch Ness je podle 

lidí, kteří žijí ve 

Skotsku, příšera v 

jezeře Loch Ness. 

Říká se jí i Nessie 

(vyslov Nesí).  

První spatření 

příšery v tomto 

jezeře se traduje 

už do 6. století. 

Velkou vlnu zájmu o Lochnesku rozpoutal v roce  1871 článek D. 

Mackenzieho a od 80. let 19. století po 30. léta 20. století byly hlášeny 

stovky pozorování jezerního živočicha. Patrně nejtěsnější kontakt s 

živočichem byl ohlášen v roce 1933, když manželé projíždějící autem 

po pobřeží jezera museli zastavit, protože přes cestu se plazilo tmavé 

tlusté tělo a nakonec zmizelo ve vodě.   

Poprvé byla Nessie vyfotografována v roce 1933 Hughem Grayem. 

Tato dosti nejasná fotografie byla později označena za podvrh. Šlo 

prý o fotografii labradorského psa. V roce 1933 byla Nessie také 

poprvé zachycena kamerou Malcoma Irvina, a podruhé o 3 roky později. 

Nejslavnější záběry Nessie pořídil Tim Dinsdale v roce 1960, po 

přezkoumání byly prohlášeny za autentické.  

Tento film vyvolal novou loveckou horečku na Nessie. Při této horečce 

byl v roce 1966 zaznamenán i první kontakt sonarem, i když ne s příliš 

jednoznačným výsledkem. V roce 1982 zkoumalo jezero sonarem 1500 

hodin 150 odborníků. Zaznamenali 40 kontaktů ukazujících na tvory 

velkých rozměrů. Satelitní snímky ukazují rovněž nález předmětu, 

který se velmi podobá neznámému tvoru. Jednou se našly kosti Nessie 

na pláži. Rozpoutala se debata jestli je Nessie mrtvá, ale později se 

ukázalo, že nejsou opravdové. A to je vše! Ahoj! 
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Labradorský retrívr 
Plemeno psa 

 

Labradorský retrívr je plemeno psů původem z Newfoundlandu. 

Angličtí lovci ho přivezli do Velké Británie a zde labradory také 

vyšlechtili. Patří do skupiny retrívrů. A jsou to moc roztomilí pejsci.  

  

Délka života: 10 až 14 let 

Původ: Newfoundland 

Temperament: Inteligentní, 

Srdečný, Důvěřivý, 

Vyrovnaný, Krotký, Agilní, 

Milý 

Hmotnost: samec: 29–36 kg, 

samice: 25–32 kg 

Výška: samec: 57–62 cm, 

samice: 55–60 cm 

Barva: Černá, Čokoládová, 

Žlutá 
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Manská kočka 

 

Manská kočka, též Manx, je pradávné plemeno, jehož typickým znakem 

je výrazně zkrácený nebo zcela chybějící ocas. Vzniklo přirozeně a je 

dodnes drženo na ostrově Man. Sedlácké obyvatelstvo ostrova ho 

využívá jako lovce myší a oblíbené domácí zvíře. 

Země původu: Man 

Charakter: Klidný, vyrovnaný, přátelský, přizpůsobivý, 

                    důvěřivý, inteligentní 

Hmotnost: 3,5-5,5 Kg 

Typ srsti: jemná, měkká, krátká i dlouhá 

Barva: libovolná  

 

 

Plemeno je na ostrově Man 

oficiálně chráněné. Ve 

zbytku světa se na kočku 

bez ocasu pohlíží jako na 

kuriozitu. 
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Odranec 

 

Odranci jsou nejjedovatější ryby naší planety (ano, je to ryba, ne 

kámen). 

Odranec má na obranu proti útočníkům 72 ostnů. Osmnáct z nich jsou 

jedovaté ostny. Nacházejí se na břišních, řitních a hřbetních ploutvích, 

kde jsou uloženy také žlázy, které produkují vysoce nebezpečný jed. 

 
Ostny odrance jsou tak pevné, že proniknou dokonce i plážovou nebo 

potápěčskou obuví z neoprenu a způsobí vážná zranění. Pokud omylem 

šlápnete na odrance, postará se hmotnost vašeho těla o to, že osten 

tlakem pronikne do vaší nohy. Přitom začne jed doslova proudit do 

vašeho těla. Okamžitě pocítíte téměř nesnesitelnou bolest. V důsledku 

toho může dojít k ochrnutí, dýchacím potížím a zástavě srdce. Více než 

polovina obětí umírá během osmi hodin, pokud jsou ponechány bez 

ošetření.  

Odranci vypadají jako zarostlé kameny. Usazují se na nich řasy a 

dokonce i sasanky. Jejich kůže je pokryta bradavicemi a puchýřky, tělo 



vypadá velmi nemotorně a 

mohutně. Mají velkou hlavu, na 

které jsou vyboulené oči a 

ústa uspořádaná tak, že 

směřují nahoru k vodní 

hladině. 

 

Zajímavost: Ačkoli je odranec 

smrtelně jedovatý, používá se 

částečně i ke konzumaci. Samozřejmě se k jídlu připravují nejedovaté 

části těla.       KONEC :-) 
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Sněhová vločka 
 

Jak vzniká sněhová vločka? 

Když je vedro, voda se odpařuje do oblak. Později spadne v podobě 

deště. Ale když je zima, voda zmrzne a začne padat sníh. Sněhová 

vločka vlastně není nic jiného než seskupení molekul vody - H2O, kdy 

na jeden atom kyslíku jsou navázány 2 atomy vodíku Tato molekula se 

spojí s dalšími stejnými molekulami do struktury šestiúhelníku. A od 

tohoto základu roste dál. A jakmile dosáhne určité velikosti, začne 

padat směrem dolů. I při své cestě na zemský povrch se dále zvětšuje, 

což je i jedním z faktorů, proč je každá vločka originál. Důvodem je, 

že každá vločka má svoji specifickou a neopakovatelnou cestu dolů, a 

díky tomu na ní působí odlišné faktory. Sněhová vločka padá k zemi 

rychlostí od 2 do 15 kilometrů za hodinu (minimální rychlost je 50 cm 

za sekundu).   

Odhaduje se, že na naší planetu od jejího vzniku spadlo 100 000 000 

000 000 000 000 000 000 000 000 000. Pod tímto číslem se skrývá 

množství sněhu těžší než zeměkoule. 
 

Zajímavost: Vločka vznikající v poměrně suchém vzduchu při teplotách 

kolem -15° C mívá tvar placky. 
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