
OMEGANSKÝM POZOROVATEL ŮM 
 

 
VAŠE POSLÁNÍ  
Byli jste vybráni za členy týmu cestovatelů a badatelů, zastupujících naši planetu Omega. Poletíte ve flotile speciálních hyperprostorových lodích a vaším 
úkolem bude prozkoumat málo známou planetu Zemi ve vzdálené galaxii. Budete se muset k planetě dostat co nejblíže, abyste zahlédli letmo něco 
z pozemského života a byli schopni sestavit zprávu o pozemšťanech. Máte na to velice málo času, protože jak víte, Omegané nevydrží dlouho v oblasti 
žlutého slunce. Každá loď bude mít možnost získat jen několik snímků pozemského života. 
 
 
KDO JSTE 
Dovolte, abychom vám v této chvíli připomněli, jaká je planeta Omega a jací jste vy – její obyvatelé. Jak zcela jistě dobře víte, všichni Omegané mají 
schopnost létat. Mají dvě ruce a křídla. Nemluví, ale komunikují telepaticky. Obyvatelé na planetě Omega vytvořili mírovou a harmonickou společnost. Každá 
bytost je zde milována a respektována. Je to nádherná planeta, plná čistých řek, nádherných moří a čarokrásných rostlin. Omegané budují své domy pod 
povrchem, aby neničili přírodu. Udržují svůj svět krásný a čistý. Líbí se jim, když jsou věci odlišné, nikoliv stejné. Zvláště krásný vztah mají Omegané k dětem, 
které si mohou dělat vše, co chtějí, dokud se nerozhodnout vstoupit do společnosti dospělých. Na planetě Omega jsou i čtyřnozí nelétající Omegané a další 
bytosti všech tvarů, velikostí a barev. Všichni žijí šťastně pohromadě. 
 
 
VÁŠ ÚKOL  
Při přeletu kolem Země získáte speciální elektronovou metodou fotografie. Uspořádejte zasedání svého týmu a společně si prohlédněte, jaké obrazy Země 
jste zachytili, a analyzujte je. Pokuste se odpov ědět na otázky:   

1) Jak žijí pozemšťané? 
2) Vypadá planeta Země jako šťastné místo? 
3) Jak se k sobě lidé asi chovají? 
4) Je Země jako planeta Omega nebo se liší? 

Připravte pro ostatní Omegany zprávu o planet ě Zemi. 
 
 
PAMATUJTE! 
 
JSTE OMEGANÉ A O ŽIVOTĚ NA ZEMI NIC NEVÍTE. VŠE, CO UVIDÍTE, BUDE PRO VÁS NOVÉ A PRAVDĚPODOBNĚ SE TO BUDE LIŠIT OD VAŠICH 
OMEGANSKÝCH ZKUŠENOSTÍ. MŮŽE VÁS TO DOKONCE ŠOKOVAT. SPOLÉHÁME NA VÁS, ŽE NÁM  POMŮŽETE ROZLUŠTIT TAJEMSTVÍ TÉTO 
VZDÁLENÉ PLANETY. 
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