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Slovo na úvod
Učitelské noviny se rozhodli pub-
likovat nový seriál týkající se školních 
pomůcek, přesněji vycpaných ptáků. 
Jsme si vědomi problému pořízení vyc-
paných ptáků pro malé vesnické školy. 
Náš seriál se bude zabývat skládáním 
různých druhů opeřenců, složení ptáci 
vypadají věrně a plně mohou nahradit 

ptáky vycpané, jejich výroba je navíc 
finančně únosná i pro malé školičky.
Doufáme, že tímto krokem pomůžeme 
mnoha školám zlepšit jejich výuku a 
přejeme vám hodně pevných nervů při 
skládání.



Pohled do budoucna



Jak již byla veřejnost informována, 
přede dvěma dny došlo na palubě 
plachetnice na pravidelné lince Jafa – 
Taršíš k neuvěřitelné události. Podařilo 
se nám získat unikátní materiál z černé 
skříňky lodi, kde jsou uvedeny všechny 
podstatné údaje. Posuďte sami.

7:00 Jafa, čas pravidelného odjezdu 
plachetnice, náklad naložen, 
kajuta cestujících téměř 
zaplněna, pravidelná porada s 
kapitánem

7:05 odplouváme, na poslední chvíli 
nastoupil ještě jakýsi muž 

7:10 - 8:50 cesta probíhá podle 
plánu, podává se snídaně

8:55 vyplouváme ze zálivů na 
otevřené moře, začíná se 
zvedat vítr

9:20 vichr sílí a zvedají se velké 
vlny, plavba je náročná

9:40 kapitán vyhlašuje stav 
ohrožení, všichni jsou na 
palubě, někteří litují, že snídali

9:50 nejen cestující ale i lodníci 
začínají mít velký strach

9:55 začíná odhazování 
přebytečných předmětů do 
moře

10:00  začíná odhazování i 
nepřebytečných předmětů do 
moře, intenzivní modlitby k 
bohům

10:10 počítání cestujících a posádky, 
chybí Mr. Jonáš

10:15 Mr. Jonáš nalezen v podpalubí 
spící, donucen též k modlitbám

10:20 losování

Nehoda, komplot, osud, zázrak,  
nebo jen nedbalost?

10:22 jako příčina neštěstí označen 
losem Mr. Jonáš, 

10:23 vlny se valí přes palubu a je 
jisté, že zhyneme

10:24 Mr. Jonáš se přiznává, že je na 
útěku od svého boha jménem 
Hospodin

10:25 zahájeno veslování k pevnině
10:30 porada štábu
10:35 Mr. Jonáš vhozen do moře
10:36 moře opět klidné 
10:39 oběť bohu Hospodinu
10:40 cesta pokračuje po obvyklé 

trase, podává se svačina podle 
plánu
……

V tu chvíli se ovšem podávala 
svačina i pod vodou, věděl to onen 
lodník, co zapisoval nebo ne? Byl to 
předem připravený komplot?  Nebo 
náhodná nehoda? Nebo jen nedbalost 
Mr. Jonáše?  

SNĚŽNICE OD TVARDÍKA, 

NEZLOMÍŠ SI MALÍKA

LYŽE PRO KAŽDÉHO

www.batole.cz



Historia magistra vitae*, jak my 
latiníci říkáme. A tenkrát to platí 
dvojnásob. Z profesních důvodů (jsem 
mj. také biskupem Jednoty bratrské) 
začetl jsem se do starozákonní 
knihy proroka Jonáše. A tu mé srdce 
zaplesalo, když jsem četl o tom, jak Bůh 
vychovává. Tady Jonáše zahořklého 
to proroka. Všichni víme, že Jonáš 
prorokoval v Ninive zkázu neb to bylo 
město nadmíru hříšné. Leč kupodivu 
král a poté o ostatní obyvatelé 
Jonášovo varování slyšeli a poslechli 
a změnili od základu způsob život a 
dokonce i litovali toho, co bylo a co 
činili pokání. Prorok však se neradoval 
nad úspěchem svého kázání, naopak 
se zahořkle usadil kus za městem. 
Snad že nedošlo na jeho slova soudu, 
nebo snad že by rád viděl zkázu 

Oko Jana Ámose
velmi smutný Jonáš, že uschl skočec, 
dokonce pravil, že chce zemřít. A 
Hospodin říká mu: Tak sis to zažil sám. 
Je ti líto skočce, se kterým jsi neměl 
žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst, 
přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně 
by nemělo být líto Ninive, toho velikého 
města, v něm je víc než sto dvacet tisíc 
lidí? 

A tak bych chtěl všechny učitele 
povzbudit po Hospodinově vzoru 
k výchově prožitkem, neb jest to 
jistě velmi účinná metoda, tradiční a 
zároveň moderní.

___________ 
* historie je učitelkou života

Ninivanů, jisté je, že 
se z té změny vůbec 
změny neradoval. 
Co s takovým 
nevděčným žáčkem, 
co trucuje. Posuďte 
Hospodinovo 
pedagogické 
působení. Nastrojil 
skočec, který rychle 
vyrostl a učinil 
Jonášovi přístřešek, 
vlastně slunečník. 
I radoval se Jonáš 
z něj. Pak však 
nastrojil Bůh červa, 
ten ho nahlodal a 
skočec uschl a vítr 
opět Jonáše bodal do 
hlavy a slunce mu 
na ni svítilo. A byl 



V dnešním čísle bychom se rádi 
věnovali arktické flóře. Začněme 
exemplářem pro Arktidu ne zcela 
typickým. Při dobývání Severu se náš 
botanický tým zdržel na několik dní v 
Tromsø. Tamější domorodci nás pozvali 
do své nejsevernější botanické zahrady 
rozprostírající se na kamenitém svahu 
s výhledem na mocná pohoří a fjord. 
Místní znalec Arve nás provázel kolem 
a s pýchou předvedl svou největší 
specialitu Heracleum persicum, zde 
familiárně nazývanou „tromská palma“ 
jež se objevuje na většině upomínkových 
předmětů. 

Tuto gigantickou rostlinu, i když v 
tomto ročním období stále ještě v jejích 
až téměř nevinných počátcích, jsme 

Botanické aktuality
Pěstování je proto nejlepší svěřit výlučně 
botanickým zahradám. 

Příklad knížete Metternicha z 
našeho prostředí rozhodně není hodný 
následování. Po vzoru anglického 
lordstva si i on nechal kolem roku 1817 
dovézt Heracleum k okrase oka do 
svého zámeckého parku. A podobně jako 
seveřané se pak už nestačil divit, jak tato 
rostlina dosahuje výšky čtyř až pěti metrů 
a jak se pak rychle rozmnožuje. Díky 
usilovné snaze se v Čechách vyvinul 
extrémně účinný prostředek k eradikaci 
a tohoto parazita se nám již několik 
desetiletí daří úspěšně vybíjet. Pokud 
by vážený čtenář zahradník měl zájem, 
neměl by váhat otázat se v redakci o radu 
či pomoc.  

hned rozpoznali.  
Drazí botanikové 
nepochybně již tuší. 
Ano, opravdu se 
jedná o bolševník 
velkolepý. Našinci 
známý jako nežádoucí, 
ba až nebezpečně 
expandující rostlina, s 
níž je nejlépe provést 
krátké pořízení.  Však 
tato impozantní 
bylina obsahuje 
fotosenzibilní 
látky, jež při styku 
s pokožkou působí 
na slunečním záření 
puchýřovité vyrážky. 



V jednom městě byli dva muži, jeden 
boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi 
mnoho bravu a skotu. Chudák neměl 
nic než jednu malou ovečku, kterou 
si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu 
s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba 
a pila z jeho poháru, spávala v jeho 

klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel 
k bohatému muži návštěvník. Jemu 
bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu 
či skotu, aby jej připravil poutníkovi, 
který k němu přišel. Vzal tedy ovečku 
toho chudého muže a připravil ji muži, 
který k němu přišel.

Příběh pro naše nejmenší



Fauna severu
Husa sněžní
Vědecký název: Anser caerulescens
Rozšíření: Hnízdí v tundře Severní 

Ameriky, v zimě žije na jihu USA a v 
severním Mexiku

Velikost: Délka těla až 84 cm.

Husy sněžní hnízdí v arktické 
tundře v Severní Americe. Každé jaro 
sem přilétají z jihu a první mláďata 

se líhnou v době, kdy se za polárním 
kruhem prodlužuje den a nastává 
bujný růst vegetace – jejich hlavní 
potravy. V pozdním létě, kdy už je v 
tundře chladno, vystýlají husy hnízda 
jemným peřím, aby udržely snůšku v 
teple. U hus sněžních se vyskytují dvě 
barevné fáze. Většina je zbarvena bíle, 
s výjimkou černých letek, některé jsou 
ale šedohnědé. 



Finsko
Hledejte inspiraci v severské kuchyni

Počet jezer ve Finsku, přes často 
užívanou přezdívku Země tisíce jezer, 
přesahuje 60 000. K tomu je třeba 
připočítat více než 4 500 kilometrů 
dlouhé pobřeží. Když si navíc 
uvědomíte, že díky teplému Golfskému 
proudu je průměrná teplota ve Finsku 
zhruba o 10 stupňů vyšší, než by 
se podle polohy mohlo zdát, asi vás 
nepřekvapí, že ryb a čerstvé zeleniny 
je ve Finsku během celého roku dost a 
dost.

Finská kuchyně je překvapivě pestrá 
a oku lahodící, již tradičně patří ke 
každému měsíci několik speciálních 
jídel. Kultura stolování včetně textilu, 
porcelánu a příborů je navíc na velice 
vysoké úrovni a je považována za 
důležitý prvek v umění dobrého jídla.

V potravinářských obchodech 
dostanete (jako ostatně všude v 
Evropě) prakticky cokoliv, zcela 
bezkonkurenčně však žebříčku 
nejoblíbenějších jídel kralují masové 
kuličky. Na dalších místech potom 
najdeme drůbež, (zejména kuřata) a 
pstruhy, většinou chované na farmách. 
Mezi další oblíbené suroviny patří 
losos, využívaný prakticky ke všem 
typům jídel od polévek až po pečivo 
(což ve skutečnosti pochází z Ruska, 
kde je známé pod jménem kulibjaka).

Nákup jídel na trzích je ve Finsku 
mimořádně populární, místní trhy jsou 
často pyšně ukazovány návštěvníkům 
a posvačit na uzeném slanečku přímo 
na rybářské lodi v helsinském přístavu 
patří k procedurám spojeným s 
návštěvami státníků. Jednotlivé oblasti 
Finska se liší svými specialitami, oblast

Oulu je pověstná plochým chlebem, 
na trhu v Pori najdete mihule, 
severní Karelie se zase pyšní 
rýžovými plackami vytvarovanými 
do podoby boty, provincie Savo je 
zase známá svými rybími koláčky 
kalakukko.

Recept:
TAYTETTY HAUKI

Pečená štika s rýžovou nádivkou

1 štika
1/2 hrnku rýže
2 vejce uvařená natvrdo
3 lžíce smetany
2 lžíce másla
3 lžíce strouhanky
sůl
pepř

Rybu vyčistíme, odstraníme 
šupiny, důkladně potřeme zvenku 
i zevnitř solí a necháme 60 minut 
odležet. Mezitím uvaříme rýži. Vejce 
nakrájíme na malé kousky, přidáme 
rýži a smetanu a dochutíme solí a 
pepřem. Vzniklou směsí naplníme 
štiku, položíme do vymazaného 
pekáče, potřeme rozpuštěným 
máslem a posypeme strouhankou. 
Pečeme v rozpálené troubě při 225°C 
asi 10 minut, potom teplotu snížíme 
na 190°C. Do pekáče přilijeme trochu 
vody se smetanou a rybu touto směsí 
občas potřeme. Doba pečení závisí na 
velikosti štiky, většinou pečeme 30 
až 40 minut.



Zde bych chtěl rozebrat a vysvětlit 
několik míčových her. Začneme podle 
abecedy:

1) golfové patování – Patování, jinak 
také doražení, je část golfové hry, která 
se odehrává na greenu. Green je oblast 
kolem jamky, kde je tráva střižena velice 
nakrátko. Golfové hole mají úderovou 
plochu šikmou, takže míček po odpalu 
vylétne do vzduchu. Patovací hůl má 
úderovou plochu kolmou k zemi, takže 
míček se jen kutálí. Takto, tedy po 
zemi, se míček dopraví až do jamky. 
Při skupinové hře se jednotliví hráči 
vždy střídají. Vyhrává družstvo, které v 
časovém limitu uhraje nejvíce jamek.

2) Slalom – jde o poměrně neznámou 
a profesionálně nehranou družinovou 
míčovou disciplínu. Vytyčí se trasa, ve 
které se rozestaví několik slalomových 
tyčí. Hraje se jednotlivě a na čas. Míč 
se musí posunovat po zemi (odborně 
kutálet), a mezi tyčemi prokličkovat až 
k poslední slalomové tyči, kde se hráč 
otočí a kličkuje zpět v opačném směru. 
Postupně se vystřídají všichni ve družince 
a počítá se celkový čas družinky.

3) Softballový odpal – Při odpalování v 
softballu stojí pálkař proti nadhazovači. 
Pálka se drží oběma rukama, přes 
rameno, směrem pryč od nadhazovače. 
Míč je obvykle odpálen plným švihem, 
při kterém se pálka může pohybovat v 
rozsahu více než 360 stupňů. Pálkař si 
obvykle nakročí jednou nohou dopředu 
a švihne pálkou. Při skupinové hře, má 
každý hráč několik pokusů na odpal za 

Míčový koutek

sebou, ale počítá se pouze ten nejdelší. 
Za pokus se bere i promach či špatný na-
dhoz. Nadhazovačem se stává vždy ten, 
který právě odpaloval. Vyhrává družstvo 
s nejvyšším součtem platných hodnot.

4) Střelba na bránu – Princip kopané 
zde vysvětlovat určitě nemusím. Střelba 
na bránu je jen její součástí. Prakticky 
jde o penalty s určitými výjimkami. Střílí 
se na bránu bez brankáře, ovšem brána 
je menší. Jednotliví hráči se v kopání 
střídají. Vyhrává družstvo s nejvyšším 
počtem branek za časový limit.

5)Střelba na koš – Hází se míčem na 
basketbalový koš z určité vzdálenosti. 
Hráči se vždy střídají v určitém pořadí. 
Za každý koš se počítá jeden bod. 
Vyhrává družstvo s nejvyšším počtem 
bodů za určitý časový limit.

6)Trefování kulánků – V této disciplíně 
jde o to, shodit tenisovým míčkem 
hranici na sobě postavených dřevěných 
kulánků. Ty jsou postaveny do pyramidy, 
takže šikovný zásah na spodní kulánky 
může shodit celou hranici. Házeč má tři 
pokusy za jedno kolo. Pokud shodí celou 
hranici, postaví ji znova a hází znovu jen 
v případě, když ještě nevyčerpal dané tři 
pokusy. Vždy se každý shozený kulánek 
počítá za jeden bod. Hráči se střídají v 
daném pořadí. Vyhrává družstvo, které 
má nejvíce bodů za daný počet kol. 



Luštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMI



řešení minulého dílu:


