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Vědecký popis: prima BGV 

 



Tajemný zárodek Godzily 

Vědecký popis: Miroslav Kessler a Matyáš Zrubecký 

 

Je to malý zárodek známé Godzily. Má velké drápy, jemnou srst a 
samozřejmě má špičatý ocas a na něm, no vlastně na celém těle, 
krvelačné chlupy a pod nimi ještě krvelačnější malé pancíře. Pro 
lovce je nechytatelný, ale hlavně je tak rychlý, že by se vyrovnal i 
formuli 1. Také se umí zahrabávat. Vědci to takto popsali. My 
bohužel máme pouze jeden zárodek, avšak na dnešní noc jsme mu 
dali elixír života, takže může i před vašima očima ožít a začít se 
pohybovat. My jsme ho našli v bažinách v tajemném lese. Jeho 
matka se tam nejspíš ještě pohybuje. Ta je ovšem tisíckrát větší. 



Krab nosorožský 

Vědecký popis: Tereza Lahučká a Sanya Haxhiaj  

 

Smrtelně jedovatý krab žijící v Africe. Pozná se podle červenožluté 
barvy a černých pruhů a s jedovatými trny na klepetech. Je velmi 
agresivní, v blízkosti člověka útočí. Vyskytuje se hlavně 
v Indickém oceánu. Živí se převážně rybkami. Pomocí jedovatých 
trnů si však občas (když má veliký hlad) troufne i na žraloka. Na 
jeho jed neexistuje lék. Je smrtelně jedovatý nejen pro člověka, ale i 
pro živočichy, jak na pevnině, tak ve vodě. Způsob lovu: Nejdřív 
svoji kořist zabije pomocí jedu, poté ji stráví.  



Masožravé ledviny 

Vědecký popis: Kateřina Hrabětová a Eliška Dresslerová  

 

Tyto působivé ledviny měly odjakživa rády maso, ale v poslední 
době si nějakým náhodným způsobem oblíbily konzervy, které 
našly v kapse u náhodného kolemjdoucího. Byla to velmi ošemetná 
situace. Přijely k nám zavazadlovým prostorem autobusu číslo 069 
z velmi zajímavého města Ošemetákov. Ujal se jich úplně náhodný 
děda, který si šel nakoupit do Kauflandu konzervy. On se jich sice 
ujal, ale vlastně o tom ještě neví. Však to brzy zjistí! Utábořily se 
mu v jeho krásné nákupní tašce a začaly tam kempit. Ale protože si 
tento stařík zapomněl brýle, neviděl je. Mezi tím mu snědly 
všechny zásoby konzerv. 



Mozek Rampelník (Mozkovnikus arielus) 

Vědecký popis: Elizabeth Klimešová a Klára Seifertová  

 

Tento mozek je ze zamrzlých pustin. Nejspíš patřil obrovi 
Rampelníkovi III. Skládá se z polomrtvých červů Eukaliptus a 
Moskaritus. Ti žerou všechny mozkové blány a žíly. Domníváme 
se, že se předává z generace na generaci Rampelníků. Čeští vědci 
našli tento mozek v roce 2015 s ostatními částmi těla v Antarktidě. 
Tento mozek byl zamrzlý v kusu ledu na dně oceánu. Vyplaval 
nahoru díky liáně, pro kterou nemáme české jméno (latinsky 
Lianos antakrktidos). Dosud nevíme, jak starý tento mozek je. Ale 
jak jsme se dozvěděli, že patří Rampelníkovi? Celkem lehce: Je na 
něm vyřezána číslovka III. Při výpravě nám zemřel jeden z našich 
dvaceti vědců, proto je na památku na jeho hrobce kopie mozku 
Rampelníka. S ostatními jsme se vrátili v pořádku domů a originál 
leží před Vámi. 



Čelisti žraloka tygřího 

Vědecký popis: Jakub Moule a Michaela Valečková  

 

Tyto čelisti žraloka tygřího jsme získali uprostřed Bermudského 
trojúhelníku. Když jsme dorazili, řekli jsme si, že se potopíme pod 
hladinu moře. Ač to byla chyba, pod hladinou jsme spatřili 
obrovského žraloka tygřího. Otevřel na nás tlamu a v ní se leskly 
špičaté zuby. Nebýt paní učitelky Dlouhé, už bychom tu nebyli. 
Skočila za námi pod hladinu a prostřelila žraloka harpunou. 
Umírající žralok pak padal níž a níž… 



Kameníček medusový (Lithosof medusolos) 

Vědecký popis: Barbora Michalíčková a Aneta Otradovská  

 

Tento zvláštní druh byl nalezen roku 1980 n. l. Italem Leem 
Cetronem. Jeho příběh z deníku říká, že kolem něho bylo mnoho 
mechu a jedovatých hub. Mezi nimi i vzkaz o tom, že Iliana 
Ferentorska se vydala na cestu do jeskyně, kde našla kostru bájné 
Medusy a pramen jejích vlasů (hada). Poté, co tento nález našla, 
zmizela i s kameníčkem medusovým a nikdo je už nikdy neviděl. A 
o několik staletí později se tento kameníček objevil při stavbě 
školy ve Varnsdorfu, ale opět zmizel. Později byl znovu nalezen 
Leem Cetronem a byl darován gymnáziu. Pověst radí: Nikdy se 
nálezu nedotýkejte, zmizíte jako Iliana Ferentorska. 



Kraken octopus 

Vědecký popis: Pavlína Šnoblová a Tereza Farská  

 

Toto je mládě velkého krakena. Je jediný svého druhu. Ulovili jsme 
ho v Černém moři, když jsme hledali nejjedovatějšího hada na 
světě. Najednou jsme si všimli, že nedaleko nás něco vylézá z vody. 
Mělo to několik chapadel a měřilo to nejméně 500m. Viděli jsme, že 
něco drží v chapadlech. Bylo to slizké, od bláta a od řas. Chtěli jsme 
to hrozně vidět zblízka. Kraken si nás ale všimnul a omylem 
upustil to slizké na zem a zalezl do vody. Když to spadlo, vydávalo 
to strašné zvuky a začalo se to natahovat, natahovat a natahovat. 
Pak se to zase smrsklo, ale najednou to na nás vyprsklo zelenou 
barvu. Začali jsme se divně drbat a drbat a najednou nám strašně 
napuchly ruce a špatně se nám dýchalo. Pak jsme mládě vzali, 
odnesli ho do našeho člunu a naložili ho do lihu. Pozor, možná je 
ještě aktivní. 



Zkamenělá hlava Kazexe (v pozadí fotografie) 

Vědecký popis: Linda Suchardová a Ondřej Matys  

 

Zkamenělý exponát hlavy Kazexe z budoucnosti vzdálené 50 000 
let. Toto je kus hlavy s okem a kouskem rohu. Nemyslete si, že je to 
ucho. Ucho je pouze klam. Je to návnada pro kořist. Hmyz vletí do 
zdánlivě vypadajícího ucha, to se poté zavře, vypustí jedovaté 
plyny a kořist zahyne. Byl nalezen ve skříni německého občana, 
který ho vychovával. 

 
Tento mladý Kazex měl stádo Kazexů a vedl je přes Severní Afriku 
přes řeku Sin. Byl velmi mladý a byl lovený. Severní Afriku poté 
obsadili zombie posedlí požíráním Kazexů. Strhla se válka, ale 
jelikož Kazexové byli nový druh, bylo jich málo a prohráli. Tento 
Kazex je jediný dochovaný exponát. 



Rohosluk nosatý (Abuscarpus sp.) 

Vědecký popis: Antonie Svobodová a Johana Paříková  

 

Toto zvíře žije ve vodě, je to masožravec. Má dlouhou ocasní 
ploutev a dlouhý roh, který dokáže použít jako pilu. Roh tohoto 
zvířete jsme získali po jeho smrti. Našli jsme ho na pláži. Asi 
zemřel při boji s jiným zvířetem. Byl jedním z posledních svého 
druhu. Kolem tohoto zvířete putovalo hodně pověstí, ale jenom 
jedna byla pravdivá… Tato zvířata se nebála lidí, protože člověk si 
ochočil jedno ze zvířat tohoto druhu. To však jen kvůli jeho ceně. A 
možná právě tento rohosluk zemřel kvůli penězům. 



Lebka krvelačného faraona 

Vědecký popis: Zuzana Vogelová a Anežka Frančová  

 

Tento egyptský panovník vraždil své poddané. Jednou v noci ho 
otrávili zelenou krví zombie. Pak ho popravili a vytáhli mu mozek 
krkem (zespodu lebky můžete vidět otvor). Potom jeho zelenou 
lebku zakopali do země. A ta prohlubeň? Tu jsme udělali my. Když 
jsme ho vykopali, tak jsme se tak lekli, že jsme ho praštili do čela. 



Zakrslý pes 

Vědecký popis: Anna Hovorková a Nikola Golová  

 

Má velké vykulené oči, ale uši má malé. Je světle hnědý, avšak ocas 
má tmavě hnědý. Má malé pacičky s dlouhými drápky a má malé 
bílé zoubky. Je poněkud vyhublý. 

Šli jsme pozdě, asi tak okolo osmé hodiny večerní. Potkali jsme 
psa, který šel uprostřed silnice. Mysleli jsme si, že je to malý 
roztomilý pejsek, který někomu utekl, tak jsme šli blíže k němu. 
On nás však náhle pokousal. Asi má vzteklinu! 



Oko Kyklopa (Okulos kyklopus) 

Vědecký popis: Tony Brenner a Karel Hottmar  

 

Byla třetí světová válka a Čína bojovala proti známým teroristům 
z Afghánistánu. Válka trvala několik let a už vybuchlo několik set 
atomovek, ale proti teroristům nic nepomáhalo. A byl tam jeden 
odvážlivec jménem Ahmed Ahli Daul (zkratka RPG). Kempil to 
tam v trávě a najednou Číňané vypustili svého (made in China) 
Kyklopa. Měl na sobě Gucci brnění a boty Supreme a svým okem 
střílel lasery. Trefil armádního generála Arhoha Dasliho. Ahmeda 
Ahli Daula to natolik naštvalo, že vzal jídelní lžíci a vydloubl mu 
oko. Tady máte pravé oko z Číny od druhého Kyklopa. Našli jsme 
ho při exkurzi na bitevním poli v Afghánistánu.     



Krvelačný Forster 

Vědecký popis: Max Drápal a Jan Běhunčík  

 

Bylo, nebylo, měl jeden Frankenstein jménem Frank kocoura 
jménem Forster. A jednoho hnusného dne skočil do nádoby 
s plutoniem a umřel. Po dvaceti letech vylezla z hrobu na kočičím 
hřbitově pacička. Potom vylezlo z hrobu celé tělo kocoura Forstera. 
Kocour se naštval a zařval: „REEEEE!“ Později přišla paní učitelka 
Dlouhá a sejmula ho. Od té doby čeká na další probuzení, zase po 
dvaceti letech, tentokrát v roce 2019, 28. listopadu v 18 hodin. 



Uříznuté ruce zakrslého skřeta, který krade dětem duše 

Vědecký popis: Jáchym Čapek a Jan Josef  

 

Tento zakrslý skřet vylézá ze své nory vždy v pátek dvanáctého, 
kdy krade všem novorozeným dětem jejich duše. Skřet vylézá vždy 
po setmění. Pokud jsou rodiče novorozeného dítěte doma, promění 
se v jejich stín a dostane se k dítěti. Poté natáhne své kuřecí ruce co 
nejblíže k duši dítěte a vydloubne mu srdce, ze kterého vymáčkne 
malou duši. Potom vyskočí oknem a jde zpátky do své nory, kde 
čeká dalších deset let. 
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