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Bakterie, naši malincí neviditelní sousedé, nemají dobrou pověst.
Lidé se jich bojí, protože způsobují řadu onemocnění. Snažíme se
bakterie zničit, proto si ruce umýváme mýdlem, užíváme antibiotika
a používáme čisticí prostředky. Ale je potřeba to všechno dělat?
Není na čase se s nimi skamarádit?
Autoři této knihy, mikrobiologové, vám přiblíží tajemství
světa bakterií a nejnovější vědecké objevy.

DOZVÍTE SE:
Čím se bakterie živí
Jak nás chrání před nebezpečnými mikroby
Kvůli čemu nás bolí v krku
Proč si bakterie vyměňují mezi sebou geny
Jaké mikroby žijí v našem těle
Které bakterie podporují štíhlou linii
a které ovlivňují sklony k tloustnutí

VYDEJTE SE SPOLU
S TIMEM NA ZAJÍMAVOU
CESTU PO LIDSKÉM TĚLE!
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Na začátku
byl mikroskop

Tati, co to je?

To jsou bakterie.

Jednoho dne Tim dostal od tatínka mikroskop.
Podíval se do něj a uviděl zvláštní malá stvoření.

Mikroskop je přístroj, který nám pomáhá prozkoumat
i ty nejmenší věci. Třeba úplně drobounká zrníčka
prachu. Uvidíš je, jak poletují vzduchem, když na ně dopadne
světelný paprsek. Pod mikroskopem si můžeš prohlížet částečky,
které jsou ještě mnohem menší než prachová zrnka.
Mikroskop zvětšuje předměty pomocí čoček. Také se jim říká ZVěTŠOVACÍ
SKLA . Čočky mají schopnost lámat světlo.

POKUS
Do sklenice nalej vodu a ponoř do ní
lžičku. Při pohledu ze strany se ti bude
zdát, že je lžíce zalomená a zvětšená.
Je to proto, že voda láme světlo.
Vědci lomu světla využili a z čoček
a zrcadel sestrojili MIKROSKOP.
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BAKTERIE jsou mikroorganismy
(také se jim říká mikroby).
MIKROORGANISMY jsou velmi malí živí tvorové,
které nelze bez mikroskopu vidět. Pod ním vypadají
jako korálky, tyčinky nebo fazolky s ocáskem.
Kromě bakterií existují i další mikroorganismy,
jako jsou plísně, kvasinky a prvoci. Budeme o nich
mluvit později, teď se vrátíme k bakteriím.
Rozhlédni se kolem sebe. Ať se podíváš na
cokoliv, všude se vyskytují bakterie. Je to tak!
Například na tvé malé dlani jich žijí desítky milionů!
Kdybychom je všechny zvětšili do velikosti myší
a naložili do vagonů, zaplnili bychom jimi celý vlak.

ODKUD SE VZALY,
VŽDYŤ SI KAŽDÝ DEN UMÝVÁŠ RUCE?

Sahal jsi na různé věci:
• ve výtahu na tlačítko,
• venku na balon,
• z chodníku jsi zvedl minci.
Na všech těchto předmětech byly bakterie,
které se dostaly na tvoje ruce.
A mimochodem, když si s kamarádem podáš
ruku, bakterie ze tvé ruky se přestěhují na jeho
dlaň. A naopak.

Ve slovech mikroskop nebo
mikroorganismus je předpona
mikro-, která znamená hodně,
hodně malý.

VÍŠ, ŽE?
Jako první uviděl bakterie v roce
1683 průkopník mikroskopů
Antoni van Leeuwenhoek. Pomocí
zvětšovacích skel zkoumal kapku
vody z rybníka a objevil, že je plná
„maličkých zvířátek“. Byly to bakterie.
Antoniho potom napadlo sestrojit ze
zvětšovacích skel mikroskop. A začal
si pod ním prohlížet všechno možné:
vodu z jezera, dešťovou vodu, kterou
nachytal do hrníčku, a dokonce
i povlak na svých zubech.
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Jak se objevily
bakterie
Bakterie se na Zemi objevily v dávné minulosti – před
3–4 miliardami let. V té době nerostly na Zemi žádné
rostliny, nežila zde zvířata a po lidech ještě nebylo ani
vidu ani slechu. Bakterie, tedy přesněji archebakterie
čili předkové dnešních bakterií, byly prvními živými
tvory na Zemi.

VěDECKÁ HYPOTÉZA – to je
domněnka nebo předpoklad vědců
o dané věci. Například existuje
domněnka, odkud se na Zemi vzaly
bakterie.
Pokud se vědcům podaří najít
důkazy a uskutečnit pokusy, které
potvrdí jejich dohady, hypotéza se
stane TEORIÍ .

Tati, odkud se vzaly
bakterie?
To je dobrá otázka!
Problém je, že to vědci
ještě přesně nevědí.
Ale mají
dvě HYPOTÉZY.

HYPOTÉZA 1
BAKTERIE PŘILETĚLY
Z VESMÍRU.
Meteoroidy a asteroidy jsou kamenné nebo ledové
úlomky, které se pohybují vesmírem a někdy
dopadají na povrch Země.

Podle první hypotézy přiletěly
bakterie z vesmíru. Ale nepotřebovaly
raketu jako kosmonauti, na Zem se
dostaly na meteoritech a asteroidech.

Bakterie mohou žít ve vesmíru na kometách,
asteroidech a meteoritech.

KOMETY jsou složeny z ledu a plynů.
Prolétá-li kometa blízko Slunce, vytváří
se za ní ohon.

ASTEROIDY vypadají jako ohromné balvany a velikostí
se mohou blížit Měsíci. Pokud by asteroid dopadl na
zemský povrch, došlo by ke katastrofě. Někteří vědci se
domnívají, že dinosauři vymřeli poté, co na Zemi spadl
velký asteroid.

METEORITY jsou METEROIDY, které dopadly na
Zemi. Nejsou tak velké jako asteroidy, spíš jako
menší nebo větší kameny. Na obloze je někdy možné
spatřit padající hvězdu. Je to kámen, který při cestě
z vesmíru shořel v zemské atmosféře. Tento jev se
nazývá METEOR.

První bakterie musely mít velkou radost,
když přistály na Zemi. Po dlouhém
vesmírném putování našly domov.
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HYPOTÉZA 2
PRAPOLÉVKA
Podle druhé hypotézy se bakterie vyvinuly v prapůvodním oceánu
na naší planetě.
Vodu, v níž vznikl život, nazývají vědci prapolévkou. Představte si
polévku, ve které plave mrkev, brambory a maso. Stejně tak v prapolévce
plavaly složité molekuly různých látek, které do sebe postupně zapadaly
jako ozubená kolečka, až z nich vznikla živá bakterie.
A máme ještě jinou hypotézu o prapolévce.
Možná ji uvařila nějaká pravěká maminka.

!
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

9 788075 657275
MOC 298 Kč W W W. J OTA . C Z

TI MOVA DOB ROD RUŽST VÍ VE SVĚ T Ě BAKTERI Í
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