


� Lidský mozek má více než
100 miliard neuronů, a z 

každého z nich může 
vzniknout až 10 000 synapsí
(vazeb s ostatními neurony). (vazeb s ostatními neurony). 

Na jednom čtverečním 
milimetru mozkové tkáně je 
kolem jedné miliardy vazeb

(synapsí).

� Alonso-Nanclares L, Gonzalez-Soriano J, Rodriguez JR, DeFelipe J. 
(2008). Gender differences in human cortical synaptic density. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 105(38):14615-9.PubMed
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Zapamatování naučeného

1. den 2. den 7. den



Paměť je něco, co se dá naučit. 

Čím více neuronů angažujeme v procesu 
memorizace, tím více si zapamatujeme pojem.memorizace, tím více si zapamatujeme pojem.

Nejefektivnější se zdají být asociativní 
techniky, zapamatování tak přijde mnohem 
dříve, než kdybychom se učili prostý text. 



� Hustě pršelo a myška se schovala pod malý hříbek. 
Pod hříbkem už nebylo místo pro její kamarádku, 

která se musela schovat jinde. O den později, zrovna která se musela schovat jinde. O den později, zrovna 
když se procházely okolo toho samého hříbku, 
začalo znovu pršet, ale tentokrát se obě vešly a 

schovaly pod něj. Jak je to možné?





� ROTACE
� MÍČE
� TRÉNINK ROVNOVÁHY� TRÉNINK ROVNOVÁHY
� KOORDINACE 
� PŘESKAKOVÁNÍ, PROLÉZÁNÍ
� PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ
� PLAVÁNÍ NEBO DALŠÍ ZÁKLADNÍ SPORT



� vlajky
� výrobní značky aut
� znaky měst 
� slova a písmena



Otto Wichterle

Můžeme se domnívat, že malý Otto měl

rád konstrukční stavebnice.

...první čočky vyrobil Otto Wichterle právě

pomocí přístroje sestaveného z Merkuru.

Na Vánoce roku 1961 si sestavil pomocíNa Vánoce roku 1961 si sestavil pomocí

dětské kovové stavebnice Merkur první

prototyp odstředivého odlévacího zařízení,

které poháněl dynamem z jízdního kola

zapojeným na zvonkový transformátor. Na

něm odlil první čtyři velmi pravidelné čočky,

které nedráždily oko. Za několik let se

tento sen o nápravě oční vady, který

poprvé popsal v roce 1508 Leonardo da

Vinci a který k realizaci dovedl profesor

Otto Wichterle, rozšířil do celého světa.
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