Dnešní nejvìtší loï, Allure of the Seas, má 362 metrù a je široká 64 metrù. Plaví se
napøíè Karibikem. Kromì 25 restaurací je tu i vodní park, lední kluzištì, venkovní
divadlo, 3D kino, basketbalové høištì a spousta dalších zajímavostí. Je to takové malé
plovoucí mìsto.

?
Lodní strašidlo shodilo zarámované zrcadlo. Èolek a Žabka se ho snaží složit zpátky, ale
pár kouskù jim pøebývá. Poznáš, který kousek patøí na které místo? Jak to tak vypadá,
našli ještì jeden støep, který jim pøebývá. Víš, který to je?
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A teï chvíli
procvièíme tvou hlavièku.

Umíš doplnit tohle obrázkové sudoku?
Dokresli obrázek do tabulky tak, že žádný
stejný se nesmí opakovat ani v jednom
øádku, ani v jednom sloupci a zároveò ani
v jednom ètverci a obdélníku.
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Na první plavbu kolem svìta

se vydala posádka moøeplavce Fernanda de Magallanese,
který aèkoliv se narodil v Portugalsku, plul za Španìlsko.
Cesta mìla za úkol najít novou cestu na západ k Ostrovu koøení.
Nikomu se na cestu moc nechtìlo, jednalo se o velice nejistou
plavbu neprobádanou krajinou. A báli se právem. Pìt lodí
vyplulo ze španìlské Sevilly 10. srpna 1519.
1519

1521

1520

1522

Po cestì èelila posádka rùzným nepøíjemnostem. Pøi plavbì pøes Atlantik bylo velmi špatné
poèasí, pršelo každý den bez ustání více jak dva mìsíce. Nìkteøí se pokusili o vzpouru, byli
však vèas zastaveni. Pozdìji pøi bouøce pøišli o jednu loï, která se roztøíštila o útesy. Zbylé
lodi se snažily nìkolik dlouhých týdnù najít prùplav do Tichého oceánu. Jedna loï se však
vzdala a vrátila se zpátky do Španìlska. Zbylé tøi lodì nakonec prùplav našly a dostaly se
do Tichého oceánu.

Pøi plavbì druhým oceánem námoøníkùm poèasí velice
pøálo, vál pøíznivý vítr a nedostali se do žádné bouøe. Díky tomu
Fernando nazval tento oceán Tichým, a toto jméno má dodnes.
Jenže hezké poèasí jim moc štìstí nepøineslo. Kvùli špatnì
zvolenému smìru nenarazily na hledané ostrovy po pár dnech,
jak pøedpokládali, ale pevninu hledali ètyøi dlouhé mìsíce.
Námoøníci museli pít zkaženou vodu, došlo jim zcela jídlo
a vìtšina posádky dostala kurdìje.
Naštìstí našli úrodný ostrov, jídlo a pití si tak opìt doplnili.
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Po nìkolika dnech pøistáli na dnešních Filipínách. Fernando
pøislíbil místnímu náèelníkovi, že mu pomùže pøi boji se
sousedním kmenem. To se mu však stalo osudné – v boji
s nimi padl a výprava ztratila tøetí loï.
Zbylé dvì lodì dopluly na Ostrov koøení, jehož nabraly,
co nejvíce mohly. Jedna z nich takovou zátìž neunesla,
a jak byla po dlouhé plavbì ztrouchnivìlá, praskla.
Zpìt domù se tak vydala už pouze pátá, poslední loï. Èekala ji cesta pøes další oceán
Indický. Jak se snažila nabrat co nejvíce koøení, nabrala ménì jídla, a to se stalo osudné
dalším námoøníkùm – na dvacet jich zemøelo z vyèerpání. Victoria, poslední loï se
vrátila do Španìlska po 3 letech a 29 dnech, cestu pøežil jen kapitán Del Cano
a dalších 18 mužù. Díky této plavbì bylo dokázáno, že Zemì je kulatá. Do té doby se
vìøilo tomu, že je zemì placatá a nemùže tak být obepluta. Dnes plavba kolem svìta
trvá mnohem kratší dobu. Poslední rekord padl nedávno, v prosinci 2016, kdy Francouz
Thomas Coville obeplul svìt za 49 dní.
Jednou z nejrychlejších lodí v historii
byla Cutty Sark, které se pozdìji
pøezdívalo Královna moøí. Dovážela
rùzné zboží z jednoho konce na druhý.
Mezi její rekordy patøí napøíklad plavba
mezi Velkou Británií a Austrálií, kterou
zvládla za 67 dní. Na Cutty Sark se
mùžeš jít dodnes podívat, kotví
v Londýnì. Je to velice zajímavá
prohlídka, zejména pro nás dìti. Mùžeš
si u kormidla zkusit navigovat loï
a dostat ji tak z jednoho konce svìta na
druhý co nejrychleji. Nebo si mùžeš
sednout na speciální lavièky a cítit, jak
se loï houpe bìhem plavby po moøi.
Co je ale úplnì nejlepší, mùžeš se projít
pod lodním kýlem. Tam, kam se
obvykle podívají tak maximálnì ryby èi
potápìèi, ty dojdeš suchou nohou.
byl ve své dobì velice slavný a nejvìtší osobní parník.
Byl dlouhý 269 metrù, 28 metrù široký
a 18 metrù vysoký. Pro pøedstavu: cesta z jednoho konce
na druhý je dlouhá, jako když pøejdeš 2,5 fotbalového
høištì. Rozdìlen byl na tøi cestovní tøídy. V té nejvyšší byl
i plavecký bazén, tìlocvièna, turecké láznì a høištì na
squash. Svou první cestu bohužel nedokonèil
a dodnes leží na dnì Atlantického oceánu.

Titanic
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