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1. Slo�žení:  
 

 24 A bazí (adenin) 
 24 T bazí (thymin)  
 24 C bazí C (cytosin) pro DNA 
 24 G bází G (guanin) �• 
 24 U bazí (uracil) pouze pro RNA 
 124 pru�žných spojek 
 16 tRNA 
 40 aminokyselin, tj. 2 sady 20 kyselin 

 
2. Ur ení 
 

 DNA jako nositel genetické informace  
(Schématické znázorn ní molekuly) 

 Báze a jejich párování  
(Struktura dvou�šroubovice) 

 Komplementárnost vláken 
 Replikace a vznik 2 identických molekul DNA 
 Transkripce RNA na jednom z ramen DNA, pojem genu 
 Genetický kód  

(Kódování aminokyselin a syntéza protein )  
 
3. Sestavení 
 

Sou ástky p edstavující báze jsou ploché, ale výsledná molekula dvou�šroubovicová DNA 
musí být trojrozm rná (neplatí u RNA) 
 

P i spojování bazí molekuly DNA postupujte následovn : 
 

 Úchytku oto te doleva (proti sm ru hodinových ru i ek) tak aby svírala s plochou 
ástí báze úhel 90°. Nepou�žívejte nástroje pouze prsty. Úchytku podr�žte kolmo po 

dobu n kolika sekund. 
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Oto ení úchytky o 90° v i bázi 

 
 Po uvoln ní z stane úchytka pooto ena v i bázi p ibli�žn  o 45°. M �žete ji tak 

ponechat nebo v p ípad  pot eby ji lze pooto ením v opa ném sm ru uvést do 
výchozí polohy. 

 Úchytku oto te doleva (proti sm ru hodinových ru i ek) tak, aby svírala s plochou 
ástí báze úhel 90°. Nepou�žívejte nástroje pouze prsty. Úchytku podr�žte kolmo po 

dobu n kolika sekund. 
 
Plastové díly mají vysokou mechanickou odolnost a p i správném pou�žíváni vydr�ží dlouho. 
 
Nicmén  dlouhá expozice p ímému UV zá ení vede k degradaci plastu. 
Vyvarujte se je ponechávat trvale pod p ímým slune ním sv tlem. 
 
Optimální je díly po ka�ždém pou�žití ulo�žit zp t do krabice. 


