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ÚVOD 

 

Toto číslo časopisu Vás zavede do světa, kde roli hraje 

velikost, výška, …….. Které zvíře je největší, jak se jmenuje 

nejmenší pavouk a jiné další zajímavosti s předponou nej-  naleznete 

v několika  úvodních článcích. I v tomto čísle se setkáte se slepičkou 

Jarmilkou a jejím vypravováváním na pokračování – dnes navštíví 

zoo. Nebudou chybět ani kvízy. Na závěr si můžete přečíst, co lze 

spatřit v Muzeu kuriozit a rekordů v Pelhřimově a v neposlední řadě 

ověřit své znalosti a vědomosti.  
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Guinnessova kniha rekordů 
Většina z vás už jistě slyšela o Guinnessově knize rekordů- o 

knize, která zaznamenává všechny světové rekordy. Ať už ty 

obvyklé, jako je největší člověk, nejvyšší hmotnost psa, až po ty, 

které by vás nikdy nenapadly. Těmi jsou například nejdelší golfová 

hůl (mimochodem měří téměř 5 a půl metru) nebo například pár 

manželů z Buenos Aires, kteří jsou nejvíce potetovanými lidmi 

planety!  

Jak a proč kniha vznikla?  

 Roku 1951 se na jednom z mysliveckých setkání sir Hugh 

Beaver dostal do sporu o to, který lovný pták je na světě nejrychlejší, 

jestli je to kulík zlatý, nebo koroptev. Po opuštění večírku o tom 

hodně přemýšlel a dospěl k názoru a zároveň ke geniálnímu nápadu 

vymyslet knihu, ve které by byly všechny takové to zajímavosti, 

kuriozity a rekordy zapsány. A tak v srpnu roku 1954 se objevilo 

první vydání. Knihu vytiskli v několika tisících kusech. Od té doby 

vychází každý rok a zachycuje aktuální fakta z různých oborů lidské 

činnosti a sportovních výkonů. 

 Samotná kniha drží také 

rekord- jedná se o nejvíce 

každoročně prodávanou knihu 

(mimo bible).  

 Bára Konvalinová 

 

3 



Nejmenší a největší auto 

Nejmenší auto na světě sestavil Britský Perry Watson. Toto mini 

auto je 104 cm vysoké a 66 cm široké a dokáže jet však rychlostí až 

60 km/hod. Jeho autor myslel i na bezpečnost, proto v něm najdete i 

bezpečností pásy. Perry Watson se do Guinnessovy knihy rekordů 

zapsal už několikrát. 

 

 

 

 

Největší auto na světě se jmenuje 

Belaz . Uveze až 351 tun, to je 

asi jako 330 aut značky Fábie. 

Toto auto má na výšku 8,1 metru 

a měří více jak 20,6 metru. 

Vítek Karásek 
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Největší člověk v historii 

Největším člověkem v historii byl Robert Pershing Wadlow. Narodil se 22. 

února 1918 a zemřel 15. července 1940. Přezdívalo se mu Obr z Altonu 

nebo gigant z Illinois, neboť byl v Altonu v americkém státě Illinois 

vychován.  Měřil 272 cm a vážil okolo 220 kg. Zemřel ve věku 22 let.  Za 

jeho pokračující růst v dospělosti mohla hypertrofie hypofýzy, při které 

tělo vykazuje vysokou úroveň lidského růstového hormonu, který může za 

další růst i v dospělosti, kdy se obvykle růst lidského těla zastaví.   

Anička Macháčková 
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Největší budova světa 

Burdž Chalífa 

 V Dubaji ve Spojených arabských emirátech. 

 Pojmenovaná po prezidentovi – Chalíf  ibn Saídn al-Nahaján. 

 Stavěla se od září 2004 do ledna 2010. 

 Má 828 metrů a 163 poschodí. 

 Uvnitř 57 výtahů a osm eskalátorů. 

 

 

 

 

Nejmenší budova světa - Little house 

 Postavený v roce 1912. 

 Leží v Torontu, Kanada. 

 Leží na ploše velké 29 m
2
, přibližně velikost třídy na naší škole 

+ zahrádka (přibližně velká půlce naší třídy). 

 Výška stropu je 2,36 m. 

 Blanka Nečesaná, Sabina Emanovská       6 

 

Nejmenší pes světa 

 Nejmenším psem světa je dlouhosrstá čivava BooBoo 

z Kentucky (stát v Americe) a to díky své výšce pouhých 10 cm a 

váze 625 g. BooBoo už je 8 let, ale když se narodila, vážila pouhých 

28 gramů.  Musela být každé dvě hodiny krmena očním kapátkem, 

byla totiž moc malá na to, aby mohla pít sama.  

 Ale celkově nejmenším psem byla 

fena jorkšírského teriéra, která ve svých 3 

měsících měřila 7 centimetrů, ale 

aby se mohla zařadit jako nejmenší 

pes, musela být starší 1 roku, což 

nesplnila. 

 

 

Největší pes světa 

 Největším psem světa je jednoznačně Giant George (Velikán 

Jiří) z Tusconu v Arizoně. Tato obrovská 

německá doga měří 109 centimetrů a 

váží neuvěřitelných 111 kg! V roce 

2010 byl ve svých 4 letech zapsán do 

Guinnessovy knihy rekordů. Tenhle 

obr spořádá denně i několik 

kilogramů potravy.  

 Bára Konvalinová, Kája Frýdová
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Co všechno může být nej v ČR? Dokážete 

odpovědět na tyto otázky?  

 

 

Nejdelší řeka ČR je ………… 

Největší město Moravy má jméno ……… 

Nejzápadnější město ČR je  ……. 

Největší rybník se jmenuje ………..  

Nejhlubší rybník je ……………. 

Nejhlubší propast má jméno ……………  

Nejvodnatější řeka je …………….. 

Největší národní park je …………….  

Nejmenší kraj nalezneme …………………….  

Největší Čechem ……………………?????????? 

 kolektiv autorů           8 

 

 

Největší kniha na světě 

Kniha, která popisuje život islámského proroka Mohameda, se řadí 

k největším knihám světa. Na délku měří 5 metrů, je široká 4,03 

metru a váží 1,5 tuny, stejně jako třeba auto Škoda Superb. Jejím 

tvůrcům trvalo 16 měsíců, než své dílo dokončili. 

Dubaj však není jediným místem, kde se obří kniha představí. 

Dále totiž poputuje 

do Kuvajtu, Kataru a 

Egypta, stejně jako do 

vybraných zemí v 

Evropě a Americe. 

 

Katka Krausová, 

Věra Korelová  

 

Nejmenší kniha 

K nejmenším knihám na světě patří publikace měřící 2,4 x 2,9 mm. 

Kniha je přibližně velká asi jako hlavička sirky. Jejím autorem je 

Josua Reichert. Na každé z 26 stran je jedno písmeno abecedy.  

 

     Vojta  Pešek   9 

 

 



Věděli jste, že……………? 

 

 

 

 

Největším oceánem je oceán T_ _ _ 

Největším světadílem je _ _ _E 

Největší planetou sluneční soustavy je  _ U _ _ _ _ _  

Největším státem světa je _ U _ _ _  

 

 

Nejmenším státem je  V _ _ _ _ _ _  

Nejmenším oceánem je oceán ……… 

Nejmenším světadílem je _ U _ _ _ _ _ _ _  

Nejmenší planetou sluneční soustavy je  _ E _ _ _ _  

 

    kolektiv autorů 10 

 

 

Největší a nejmenší pavouk na světě 

 
Jeho oficiální jméno zní sklípkan největší, což nám má skutečně naznačit, 

že je to obrovská „potvůrka“. Vyskytuje se v Jižní Americe, a tak  vám do 

ložnice snad na návštěvu nepřijde. Rozpětí jeho nohou může mít až 

30 centimetrů a v těle může měřit 12 centimetrů.  

 Sklípkan se živí celými myšmi, 

v přírodě, může však strávit i 

křečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmenší pavouk na světě 
 Jeho jméno je Patu digua. Žije v jihovýchodní Asii, západní 

Indii a Jižní Americe. Samci dosahují 

velikosti těla asi 0,37 milimetrů, což je 

zhruba velikost špendlíkové hlavičky.  

Jeho potravou je hmyz.  

 

Lucie Leinerová                               
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Pokud Vás rekordy a kuriozity oslovily, můžete se s nimi blíže 

seznámit a některé i na vlastní oči spatřit v Muzeu kuriozit a rekordů 

v Pelhřimově. 

Muzeum kuriozit a rekordů v Pelhřimově 

 
V tomto muzeu se návštěvníci na jednom místě ocitnou zároveň ve 

světě miniatur, ale i ve světě nadměrných kuriozit, siláků, akrobatů, 

výrobců hlavolamů, atd. Pelhřimovské muzeum je jediné ve střední 

Evropě, které sídlí v historické věži. Provoz muzea byl zahájen roku  

1994. Ročně ho navštíví kolem 30-ti tisíc návštěvníků. 

A co zde uvidíte? 

V pěti patrech objevíte unikátní exponáty jinde na světě se 

nevyskytující, které se pyšní přívlastky největší, nejmenší, nejdelší, 

nejrychlejší, nejvytrvalejší, apod. Například největší zubní kartáček, 

obří péřovou bundu, celodřevěné 

kolo, mini motorku nebo nejdelší 

šálu. Expozice je složena i z 

fotografií zachycujících unikátní 

momenty.  

 

 

Lucie Leinerová 
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Jarmilka v zoo 

Jarmilka se probudila plná nadšení a radosti, protože věděla, že dnes ji 

čeká něco neuvěřitelného! Dnes má jít totiž se svými kamarády želvou 

Katkou, ježkem Albertem a srnečkem Láďou do zoo! 

Jarmilka se převlékla a natěšená vyběhla ven. Na dveře totiž už ťukal 

Albert s ostatními. „ Tak kde jsi? Musíme už jet, za chvíli otevírají zoo a já 

nemám náladu čekat dlouhou frontu!“ 

Když dojeli na místo, zaparkovali svoje kola a vydali se ke vstupní bráně. 

Zaplatili lístky a šli k první kleci. Za mřížemi spatřili obrovského 

krokodýla!„Páni, ten je veliký!“ povídá Láďa. „Větší než plejtvák obrovský 

určitě není,“povídá zase Katka. „Pojďme se podívat do Vodního světa na 

plejtváka, prosím, aspoň poznáte největšího živočicha na světě!“ 

„Tak dobře, jdeme.“ skromně odpovídá Albert. Všichni čtyři se vydají do 

Vodního světa, ale předtím musí projít oddělením pro hmyz, Hmyzím 

světem. Katka se otřásla, Jarmilka ji ale podpořila a spolu vešli do 

místnosti za Albertem a Láďou. Napravo, nalevo, před sebou. Všude 

brouci, pavouci a létající potvory. Rychlým tempem prošli celé oddělení a 

s úlevou vyšli ze dveří. A už viděli ceduli s nápisem Vodní svět. Zamířili 

tam. 

Kde je Láďa? Najednou se vyděsila Katka. A to zrovna přišel Láďa s tím 

že se zastavil u pavouka Patu digua, což je nejmenší pavouk na světě. „A je 

celkem roztomilý!“ prohlásil Láďa a Katka s Jarmilkou vykřikly zděšením. 

Nechápaly, jak se někomu mohou vůbec líbit pavouci, ty chlupaté malé 

potvůrky.  
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Jsou ve Vodním světě, za sklem vidí spousty malý roztomilých rybek, 

želviček, šneků, krabů a raků. Postupují dál. Uprostřed místnosti se všichni 

zastaví u kostry plejtváka obrovského. Je obrovský! 

Poté jdou do kinosálu, kde se dozvídají spousty dalšího o této velrybě. Že 

je opravdu největší živočich, čím se živí a kde žije. 

A Katka po kině prohlásí: „Byl to určitě super den, ale myslím, že je čas jít 

dom.“ 

Všichni odsouhlasí, že má Katka pravdu a vyráží do svých domečků. 

Večer, když všichni ulehají do postele, myslí na celý den a na to, až to 

budou moci svým ostatním kamarádům vyprávět. 

Sabina Emanovská, Blanka Nečesaná  
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Zakroužkuj správnou odpověď, písmenko správných odpovědí ti složí 

tajenku. 

1) Největší ostrov světa je? 

c) Madagaskar 

r) Grónsko 

 p) Velikonoční ostrovy  

2) Nejmenší brouk na svět je? 

 e) Pselaphinae 

o) Beruška 

  i) Mravenec 

 3) Nejhlubší jezero světa je? 

 m) Čertovo 

  n) Malawi 

  k) Bajkal 

4) Nejmenší pták na světě je? 

 o) Kalypta nejmenší  

 á) Kolibřík černobradý 

 u) Vrabec nejmenší 

5) Největší hora světa je? 

g) Mont Blanc 

ř) Sněžka 

r) Mount Everest 

6) Největší pavouk na světě je? 

  ž) Běžník kopretinový  

 d) Sklípkan největší 

 j) Sklípkan růžový      15 

 



 

7) Nejmenší stát na světě je? 

        y) Vatikán 

         l) Slovensko 

         b) Rusko 

8) Nejmenší kůň světa je? 

         f) Arabský plnokrevník 

         c) Slovenský teplokrevník 

          S) Falabella 

9) Nejdelší řeka světa je? 

         v) Amazonka 

         r) Cidlina 

         y) Nil 

10) Nejmenší pes na světě je? 

         ě) Čivava 

         c) Pudl 

         ž) Kokršpaněl 

11) Nejlidnatější stát světa je? 

         č) Indie 

         t) Čína 

         x) Etiopie 

12) Největší zvíře světa je? 

         Í) Slon africký 

         h) Rypouš sloní 

         a) Plejtvák obrovský  

B. Konvalinová, P. Khorelová    
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Redakční rada: 

Eliška Bradnová, Anička Macháčková, Blanka Nečesaná, Sabina 

Emanovská 

 

 

Tajenka: REKORDY SVĚTA   

Co všechno může být nej v ČR?  

Vltava, Brno, Krásná u Aše, Rožmberk, Máchovo jezero, Hranická 

propast, Labe, Šumava, Liberecký, ??????? 

 

Věděli jste, že…..? 

Tichý, Asie, Jupiter, Rusko, Vatikán, Severní ledový oceán, Austrálie, 

Merkur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


