
TITANIC  
110. výročí 

JAK TO V Š ECHNO ZA Č ALO?
Jediný způsob, kterým se mohli lidé na začátku 20. století přepravit z Evropy do Ameriky a naopak
byla plavba lodí. Moderní, zaoceánské lodě v té době stavěli dva velcí rivalové.
Jedním z nich byla společnost White Star Line. Ta se rozhodla pro stavbu tří ohromných
zaoceánských parníků, kterými doslova ohromí svět. White Star Line prohlásila, že jejich lodě
budou asi tak o polovinu větší, budou nejelegantnější, nejluxusnější a nejbezpečnější. Lidé budou
stát fronty, aby si koupili lodní lístek.

Lodní společnost WHITE STAR LINE si objednala u designérů Harlanda a Wolffa výstavbu nové,
moderní, luxusní lodě.

Práce na Titaniku byly zahájeny v březnu 
• osm podlaží jen v podpalubí (dohromady pak 10) 
• délka 269 m (…což odpovídá cca. 30 autobusům) 
• rozděleno do 16 sektorů 
• myslí se na maximální komfort cestujících – nebude chybět např. např. fitnes, bazén, tenisové
kurty nebo knihovna 
• dokonce budou k dispozici i kotce pro psy
Největší zaoceánská loď se vydává na cestu přes oceán
10. dubna 1912
Start: přístav Southampton, Velká Británie
Cíl: New York, USA – k břehům USA bohužel nikdy nedoplul 15. dubna 1912 – v brzkých ranních
hodinách ztroskotání 

Lodní lístek na cestu za snem a novým životem v Americe. Největší zaoceánská loď se vydává na
cestu přes oceán Nemajetní pasažéři prodali všechno, aby si vůbec mohli koupit jednosměrný
lístek do třetí třídy. Lodní lístek si koupilo 1.316 osob, ale dohromady se jich mělo plavit mnohem
víc. Na lodi se kromě cestujících plavila také početná posádka.

Kapitánem byl Edward John Smith. Jeho posádku čítalo na 900 osob. 
Kdo tvořil posádku? 

• námořní důstojníci                      • radiodůstojníci          • loďmistři                                      
• strojmistři                                     • kuchaři                       • číšníci                               
• hudebníci atd.



10. dubna 1912 - Southampton
Všechny přípravy dokončeny a Titanic – nejmodernější loď snů se vydává na svoji první plavbu.
Davy lidí ve frontě čekají na nalodění. Mnozí cestující byli k lodi doprovázeni svými rodinami. Našlo
se ale i mnoho lidí, kteří přišli jen tak. Nikoho sice nedoprovázeli, ale nechtěli si nechat ujít
jedinečný zážitek.

10.-11. dubna 1912 
10. dubna Titanic vyplouvá z přístavu Southampton ve Velké Británii a přes zastávku ve
francouzském Cherbourg míří do irského přístavu Queenstown a teprve odtud 11. dubna
vyplouvá na Atlantický oceán do USA - do New Yorku. Pokud půjde vše podle plánu, plavba by
měla trvat šest dnů.
První dny plavby probíhaly bez sebemenšího problému. Lidé na palubě si cestu náležitě užívali.
Pro pasažéry z 1. třídy byla dokonce každý večer organizována slavnostní večeře s hudebním
doprovodem. Na takovou událost se jak dámy tak i pánové náležitě slavnostně oblékli. Když se
Titanic dostal někam za polovinou cesty, bylo zřejmé, že do New Yorku připluje 17. dubna.
Posádka tou dobou již opakovaně dostávala varovné zprávy upozorňující na ledové kry, které lze
jen ztěžka zahlédnout dostatečně včas na to, aby plavidlo mohlo bezpečně a včasně zareagovat.
Ledové kry jsou obzvláště nebezpečné a zrádné, protože jsou schované v moři. Jsou tvrdé jako
skála a když do nich narazí loď, v mnoha případech takový náraz loď vážně poškodí.

Nepotopitelná loď
Ačkoliv byl Titanic prezentován jako mořský gigant plný luxusu, pohodlí, ale hlavně jako
nepotopitelná loď, našli se lidé, kteří měli vážné obavy. Obavy byly oprávněné, protože například
designéři Titaniku původně požadovali, aby byl parník vybaven více než 60 záchrannými čluny.
Tento jejich požadavek ale nebyl vyslyšen. Několik osob dokonce svoje rezervace na poslední
chvíli zrušilo z důvodu strachu z plavby na tak ohromné lodi.

Osudná noc ze 14. na 15. dubna 1912
V noci 14. dubna se Titanic plavil poměrně vysokou rychlostí černou a ledovou nocí. Najednou
krátce před půlnocí zahlédl jeden člen posádky ledovou kru vyčnívající nad hladinu moře. Ihned
bylo nařízeno vypnout motory a změnit směr. Bohužel u takového gigantu jako Titanic není
jednoduché rychle změnit směr. Najednou se to stalo, Titanic narazil boční stranou na ledovou
krou. Náraz se nejdříve nezdál být až tak velký a cestující ho vlastně ani moc nezaregistrovali,
snad až na mírné nadskočení. Zdánlivě lehký náraz přesto způsobil několik vážných trhlin na boku
lodi. Námořní důstojník William Murdoch o nárazu informoval kapitána lodi. Kapitán Smith nařídil
okamžitě uzavřít všechny sektory. Titanic byl postaven tak, že bez velké újmy překoná situaci, kdy
by voda zaplila až dva samostatné sektory. I v takovém případě by měl zvládnout bezpečně
doplout k pevnině. Voda ale postupně začala zaplňovat všechny sektory. 



Od této chvíle zbývají Titaniku jen přibližně dvě hodiny do potopení. Operátoři začali okamžitě
vysílat urgentní žádosti o pomoc. Nejblíže se nacházela loď Karpathia, která se ihned vydala
směrem k Titaniku. Bohužel i tu dělila od potápějící se lodi vzdálenost přibližně tří hodin plavby.
Voda ale postupně začala zaplňovat všechny sektory. Titanic byl od samého počátku
představován jako nepotopitelný, moderní, zaoceánský parník a z toho důvodu se podcenil počet
záchranných člunů. Pro více než 2.200 osob bylo k dispozici pouhých 20 záchranných člunů.
Přitom 20 záchranných člunů mohlo pobrat jen 1.200 osob.
Zpočátku většina cestujících ani nevěřila, že se děje něco tak závažného. Voda zaplnila téměř celé
podpalubí. Kolem druhé hodiny ranní už byla přední část lodě pod vodou. Zanedlouho se obří
Titanic propadl na dno oceánu až do hloubky 4 km. Teplota vody byla -2 C. Při takové mrazivé
teplotě člověk nepřežije déle než půl hodiny. Z celkových 2.200 pasažérů přežilo tuto tragédii
pouhých 705 osob. Navzdory tomu, že další lodě, které se snažily přispěchat na pomoc a dělaly
vše, co bylo v jejich silách, neměly šanci dostat se do blízkosti Titaniku včas.

ČETL/A JSI TEXT POZORNĚ?

Zakroužkuj správné odpovědi: 
1) Titanic byl:                                                          2) Titanic byl postaven: 
A. jachta                                                                      A. na začátku 18. století
B. zaoceánský parník                                                 B. na začátku 19. století
C. motorový člun                                                        C. na začátku 20. století

3) Titanic postavila lodní společnost jménem:    4) Kapitánem Titaniku by
A. White Star Line                                                             A. Thomas Lee Brown
B. Star Line                                                                        B. John Guy Robertson
C. White Line                                                                     C. Edward John Smith

5) Titanic vyplul z:                                                     6) Cílové místo Titaniku:
A. Southampton, Velká Británie                                   A. Cannes, Francie
B. New York, USA                                                          B. New York, USA
C. Dublin, Irsko                                                              C. Porto, Portugalsko

7) Plavba byla zahájena:                                       8) Titanic ztroskotal: 
A. 10. dubna 1812                                                      A. 15. dubna 1712
B. 10. dubna 1712                                                      B. 15. dubna 1912
C. 10. dubna 1912                                                      C. 15. dubna 1812 

9) Co způsobilo ztroskotání Titaniku?    10) Z celkových 2200 osob se podařilo zachránit: 
A. mořská bouře                                                           A. 705
B. rozbitý motor                                                            B. 905
C. náraz do ledovce                                                      C. 505



ŠÍLENÉ ŠÍLENÉ POKUSYPOKUSY
bublifuk 
nádobu 
jedná sodu 
ocet 
lžičku 
vodu 

TRAMPOLÍNA PRO BUBLINY 
Co budeme potřebovat:

. 

Postup 
1. Do připravené nádoby nasypeme 2 až 5 lžiček jedné
sody (podle velikosti nádoby). 
2. Nalijeme 0,5 až 2,5 dl octa. Počkáme, až pěna po
reakci sody a octa vyšumí. 
3. Bublifukem foukáme bubliny do nádoby. 
4. Pozorujeme, jak se bubliny při dopadu na hladinu
odrážejí jako na trampolíně

vyšší úzká sklenice (např. od oliv) 
1 dcl vody 
1 potravinářské barvivo 
2 dcl oleje 
šumivá tableta nebo Aspirin 

LÁVOVÁ LAMPA 
Co budeme potřebovat:

Postup 
1. Do 2/3 sklenice nalijeme olej. 
2. Následně přidáme vodu. Projeví se hustota
kapalin, voda klesne, protože je těžší než olej. 
3. Vodu obarvíme. A protože je barvivo
rozmíchané ve vodě, prostoupí nám olejem až
dolů.  
4. Šumivou tabletu si rozpůlíme nebo rozlomíme
rovnou na čtvrtky. 
5. Postupně šumivou tabletu vhazujeme do
sklenice. 
6. Pozorujeme lávovou lampu. 

Autor: Ema Krčálová 
https://vida.cz/blog/



Ema Krčálová



Co byste změnila na této škole, kdybyste 
mohla?

Pokud bych měla kouzelnou hůlku a šlo by vše bez 
práce a komplikací, přičarovala bych 

například lavičky k sezení na chodbách, smart tabuli 
nejlépe do každé třídy, alespoň ještě jednu 

počítačovou učebnu a třeba i rolety do každé třídy.

Rozhovor s paní učitelkou Salátovou
Kdyby jste si musela vybrat jinou 

profesi než učitelka, jaká by to byla?
Psycholožka nebo zdravotní sestra, něco 
v podobném směru, abych mohla jakkoliv 

pomáhat lidem.

Jaký je váš nejšílenější zážitek ze 
školních lavic i jako učitelka?

Naštěstí žádný, ani jako učitelka. Většinu 
svých šílených zážitku jsem si myslím 

přivodila sama a nebylo 
to ve škole.Co vás na vaší práci nejvíce 

baví?
Interakce, komunikace, změna 
činnosti, tvořivost, možnost si 

vyslechnout názor žáků, pomoci jim 
něco 

pochopit nebo je něco naučit a 
vůbec s nimi být.

Jaké nejvíce exotické jídlo 
jste v životě měla?

S touto otázkou mám asi 
největší problém, protože si 
nemůžu vzpomenout. Jím 

většinou asi tradičně.

Jaká je vaše 
nejoblíbenější 

barva?
Žlutá.

Jaký máte zážitek ze života, na 
který velmi ráda vzpomínáte?

Vše, co se v kladném smyslu dotklo 
mého srdce a mého vnímání ...jakýkoliv 

projev lidskosti, ráda 
vzpomínám i na zážitky z cestování.

Nejoblíbenější jídlo?
Lasagne, tortilla.

Co vlastně dělají učitelky ve sborovně?
Ve sborovně nepobývám tak často, aby 

moje odpověď měla dostatečnou 
výpovědní hodnotu. Ale 

pokud se tam pohybuji, vnímám, že vyřizují 
administrativní záležitosti, opravují sešity, 

chystají si 
přípravy, občas si povídají, někdy nestíhají.

Čtete ráda knížky, popřípadě jaké právě čtete?
To snad ani nemusím odpovídat, protože mám pocit, 

že to všichni ví. Velice ráda čtu knížky a jsou dost 
běžnou součásti mého života každodenní a oblíbenou. 

V současné době jsem přečetla dva tituly od 
Mileny Holcové a včera jsem si půjčila novou knihu, 

kterou začnu možná číst už v tomto týdnu nebo 
co nejdřív.

Kdybyste se musela jít schovat do 
bunkru, jakých 5 věcí byste si vzala?

Bylo by to velké množství vody, lékárničku, 
teplou deku, možná nějaký kousek jídla a 

mobil s powerbankou.

Jaký je váš koníček?
Četba, pobyt v přírodě, sledování 
dobrých filmů a občas i cestování, 

divadlo.

Co byste dělala, kdyby museli jít všichni na vojnu nebo 
do války? Utekla byste nebo zůstala?

Stále bych opakovala, že jsem žena a úplně se na tu vojnu 
nehodím. Ale pokud bych měla být 

přínosem na vojně, tak bych šla a snažila bych se najít v sobě 
všechny schopnosti a dovednosti, které 

by byly pro tu vojnu třeba.



Jak tady dlouho učíte?
25let.

Pijete alkohol? 
Mám období, kdy jsem úplný abstinent, ale většinu svého života 

ho piju příležitostně a nejraději 
červené nebo bíle víno.

Jaký znáte nejvtipnější vtip?
Vtipy si upřímně moc nepamatuji. Když se snažím, 

tak často zapomenu a někdy mi přijde nejlepší vtip 
ten, který si udělám sama ze sebe.

Kouřila jste někdy? 
Cigarety jsem vyzkoušela na vysoké škole. Šlo o 
jednorázový pokus a zkoušku, kterou bych asi 

nezopakovala. Nebyl to pro mě příjemný zážitek a v 
současné době jsem výrazný antikuřák.

Když jste byla žákyně, jaký jste měla oblíbený předmět?
Byly to humanitní předměty především jazyky. Oblíbený 

předmět byl jakýkoliv jazyk, výrazně anglický.
Měla jsem ráda i český jazyk a celkem se mi líbila i občanská 

výchova.

Umíte plynule rusky?
Myslím si, že kdybych si ruský jazyk připomněla trochu a 

oprášila, dalo by se mluvit i o plynulé znalosti.
Zatím se mi celkem ruština vybavuje a umím i rusky částečně 

psát a rok jsem ji studovala na vysoké 
škole.

Autor: Zdeněk Jelínek



 CO NÁS
ČEKÁ...

11. 4. Zeleno-žlutý den
11. 4. Školní parlament
12. 4. Červeno-oranžový den
13. 4. Fialovo-modrý den
14. 4. Velikonoční prázdniny

Správné odpovědi (Retro fotky): 1.C, 2.D, 3.B, 4.A, 5.G, 6.F, 7.E, 8.H, 9. CH,
10.N, 11.O, 12.Q, 13.P, 14.J, 15.K, 16.M, 17.I, 18.L


