JAK SE DĚLÁ LŽÍCE
Vytěžené uhlí se po pásovém dopravníku
dopraví do koksárny. Když je koksárna
daleko, naloží se uhlí na vlak.

KOKSÁRNA

UHELNÝ DŮL

Koks je mnohem výhřevnější
než černé uhlí, ze kterého
se vyrábí. Při výrobě se nejprve
zamezí přístupu vzduchu a pak
se uhlí ohřeje na vysokou
teplotu. Koks se vyrábí
v továrnách, kterým se říká
koksárny.
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SOCHY
z vápence

Vezu koks do železáren,
kde ho budou potřebovat
při výrobě železa.
Vezu vápenec do železáren,
kde ho použijí jako přísadu
při výrobě železa.
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hen air ceased to reach them, they
petrified and turned into coal.
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Vezu železnou rudu
do železáren, kde ji ve vysokých
pecích přemění na železo.
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Moje auto je tak velké,
že by se nevešlo na silnici. Může
se pohybovat jen po lomu.
Náklad se potom musí přeložit
do menších automobilů.

Vezu hotovou nerezovou ocel
do továrny. kde vyrábí příbory.
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The final shape is drawn on the computer in the form
of a technical drawing including all dimensions.

Těžíme železnou rudu,
která se zde usadila v době před
mnoha milióny let, kdy bylo na tomto
místě prehistorické moře.
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NEREZAVĚJÍCÍ OCEL

SVĚT

ALE PŘITOM DOKONALE
PLNÍ SVŮJ ÚČEL.

Byly ovšem doby, kdy lidé
jedli rukama. To se sice občas děje
i dnes, ale jen u vybraných potravin.
I ve slušné společnosti je dovoleno jíst
rukama například chléb. Lžíce je lidstvu
známa od starověku, tedy z období
před více než pěti tisíci lety. Zpočátku
byla vyráběna ze zvířecích kostí nebo
ze dřeva. Teprve mnohem později
doplnil lžíci nůž a po něm přišla vidlička.

Existují i kultury, kde se doposud jí veškeré jídlo rukama.
V některých islámských nebo hinduistických zemích
se jí pravou rukou. V Číně zase používají k jídlu místo lžíce
dřevěné tyčinky.
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Víš, kam patří

LŽÍCE

NA STOLE?

Dobře si prohlédni
obrázek. Až budeš
rodičům příště pomáhat
připravovat slavnostní
oběd, budeš již vědět,
kam patří lžíce, vidlička,
nůž i malá lžička
na dezert.

DEZERTNÍ
LŽIČKA

LŽIČKA
NA ZMRZLINU
KÁVOVÁ
LŽIČKA

ČÍNSKÁ LŽÍCE
PRO NABÍRÁNÍ RÝŽE
NEBO OMÁČEK.

Nerezavějící ocel
se vyrábí zušlechtěním
surového železa.

ŽELEZNÁ RUDA

SUROVÉ ŽELEZO
Surové železo se získá
z železné rudy
ve vysoké peci, kam
se přidá vápenec a koks.

VÁPENEC
KOKS

Typy lžic
POLÉVKOVÁ
LŽÍCE

Možná, že tě při pohledu
na tak jednoduchý nástroj ani
nenapadne, co vše je potřeba
vykonat a vyrobit, než skončí
lžíce na tvém stole. Co vše
je vlastně potřeba k výrobě
obyčejné lžíce?

Lžíce je vyrobena
obráběním nerezavějící
oceli.

LŽÍCE
JE VĚC
VESKRZE JEDNODUCHÁ,

PRVNÍ DŘEVĚNÁ
LŽÍCE

JAK?

LŽÍCE

MÍCHACÍ LŽÍCE
NA KOKTEJLY

Železná ruda
a vápenec
se těží v lomech.

ČERNÉ UHLÍ

Koks se vyrábí z černého
uhlí, a to se musí natěžit
v dole.

VYPADÁ TO VŠECHNO
JEDNODUŠE,
ALE NA VEDLEJŠÍ
STRANĚ ZJISTÍŠ,
ŽE ZÍSKAT VŠECHNY
TYTO SUROVINY
DÁ DOCELA PRÁCI.

