
Na začátku září proběhl v naší třídě projekt s názvem „Myšák Eidam aneb řekni mi, co 
víš“. Přicestoval k nám záhadný návštěvník z ještě záhadnější planety a jeho úkolem bylo 
zjistit, co nejvíce informací o Zemi a České republice. Úkolem žáků bylo nejdříve nakreslit 
podobiznu myšáka Eidama podle vlastní fantazie. 

 

Poté, co nejlépe a nejpodrobněji popsat život na území dnešní České republiky 
z historického pohledu. A tady malá ukázka…. 

Asi už vás zajímá, co chci vědět dál. Jistě jste pochopili, že jsem velmi zvědavý myšák.  Prozradím vám, proč 

jsem byl poslán k vám na planetu právě já. Kromě toho, že jsem ze všech myšáků ten nejstarší a nejvtipnější, 

mám také mnoho titulů…MUDr.,PUDr.,WCDr. a tak dále. Mým velkým koníčkem je historie. Naše planeta je sice 

velmi mladá, takže naše historie sahá jen pár století dozadu, ale za to jsou naše dějiny velmi, velmi zajímavé. Tak 

například král Leedammer I. bojoval proti krysákům v bitvě u Balkánu a slavně zvítězil. Získali jsme tak velkou 

část krysího území a hlavně neomezitelný zdroj potravy a vody. 

     

Tak a teď se budu zase chtít dozvědět něco já. Co vaše dějiny? Máte nějaké slavné předky – 

dokonce nějaké krále, kteří bojovali ve slavných bitvách a zvítězili? Co zajímavého postavili nebo 

získali? Počkej, počkej….začni pěkně od počátku…kdy a kdo přišel na vaše území, jak se to území 

vyvíjelo a zvětšovalo. Kdo na tom území vládl atd.  

Třetí úkol také nebyl zrovna jednoduchý. Myšák toužil poznat nejen faunu a floru České 
republiky, ale také všechna pohoří, řeky, jezera atd. … Takže se kreslilo, vybarvovalo, 
hledalo nejen v knihách, ale i na internetu. Žáci debatovali mezi sebou a snažili se ze všech 
sil myšákovi vyhovět a sdělit mu, co nejvíce informací, které si pamatovali nebo dohledali. 

Posledním a snad nejzapeklitějším úkolem bylo spočítat, jak daleko vlastně myšák bydlí 
a jak se jmenuje jeho planeta. 

A jdeme do finále, jak říká moje babička Lučina. Mám pro vás poslední a asi nejtěžší úkol. Musíte mě dostat 

domů. Věřte nebo ne, to bude ze všech úkolů ten nejzapeklitější. Já jsem totiž ztratil všechny mapy, údaje, 

nákresy a výpočty pro můj návrat. Jediné, co si pamatuji je, že celou cestu jsem letěl na osmý rychlostní stupeň. 

Můj osobní kuchař tvrdí, že musel použít přesně 1 537 600 000 špaget, aby mě mohl spustit na vaši planetu. 

Zkus spočítat jak daleko je moje planeta jestliže délka jedné špagety je 25cm. Víš jak se tato planeta jmenuje? 

Samozřejmě jsem si nezapoměl s sebou vzít její obrázek, tak ti ho můžu poskytnout ☺.  

Nakonec i tento nejzapeklitější úkol všichni splnili na výbornou a vypočítali, že hledanou 
planetou je Měsíc. Závěrečné prezentace se celé třídě velmi povedly a všichni se těšíme na 
další návštěvu z jiné planety. 


