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Slovo na úvod

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru,  
před hloupým však ne.  

Zlomyslnost možno trestati,  
nikoli však hloupost.

 
 GIOVANNI GIACOMO DE SEINGALT CASANOVA

Školní tresty!!!

Dochází vám nápady, jak dostatečně 
potrestata zlobivé žáky? Učitelské 
noviny přicházejí s zcela novou 

sto prasátek je přeci lepší než opisování 
nudných vět

metodou trestů. Důtky a 
opisování věty “nebudu svačit 
při hodině“ Je způsob trestů 
velmi zastaralý a přestává být 
účinný, jak si postupem času 
děti zvykají.

Přišli jsme s novou 
metodou ke které 
potřebujete pouze papír, 
ušetříte za tužky a nebudete 
vynakládat své drahocenné 
úsilí mlácením rákoskou.

Na následující straně máte 
obrázkově popsaný postup 
skládání prasete. Trest slož 



Složte si prasátko



        Jetele plazivého. (lat.: Trifolium 
repens). 
Jeho tvar trojlístku je velice znám, 
avšak oblíbenější je ještě čtyřlístek. 
Podle některých zdrojů jeho nalezení 
přináší štěstí a velmi se proslavil v ko-
mixovém podání čtyřlístku – známých 
malovaných postaviček. Okraj zelených 
listů jetele je často lemován světlejší 
barvou. Používá se jako krmivo, 
například u hus domácích je velmi oblí-
ben, ale ani králík by jím nepohrdl. Jeho 
květy jsou převážně bílé a vyrůstají na 
samostatném stonku. U nás se vysky-
tuje na loukách, například na hranici 
lesa poblíž rostlé skály.
 Na konec našeho 
zahrádkářského okénka nesmíme 
zapomenout na správnou výživu. Ne 
lidí, ale právě těchto rostlin. Pokud 
chceme, aby nám tyto rostliny rostli 
tak jak mají, je třeba je dostatečně 
zahnojovat. K tomuto účelu je nejlepší 
hnojivo přírodní. V praxi se nejvíce 
používá a je také nejvhodnější hnojivo 
pomocí zaječích bobků. Jedna rostlina 

Zahrádkářské okénko
V dnešním díle bychom se věnovali 
především třem užitkovým rostlinám, 
které se u  nás hojně vyskytují. 
Smetánka lékařská (lat.: Tarax-
acum officinale) po domácku 
zvaná pampeliška má klasický tvar 
pampelišky. Tj. zubaté listy a žlutý 
květ, ze kterého se louhováním získává 
květinový med. Smetánky rostou na 
většině loukách, ale hojně se vyskytují 
ve stínu poblíž bahnitého rybníku.

Mezi další užitkovou a také léčivou ros-
tlinu patří jitrocel kopinatý.(lat.: Plan-
tago lanceotala) Vyznačuje se zelenými 
plochými listy, které bývají podlouhlé 
do špičky, někdy ztloustlé až do tvaru 
srdce. Jeho drcené listy se dají použít 
na zaléčení například odřenin. Hojně 

se vyskytuje 
na sušších 
místech jako 
je například 
vrchol kopce 
se skálou.

Na závěr 
bychom 
se krátce 
zastavili u    

je dostatečně 
zahnojena, 
pokud je hnojena 
třemi zaječími 
bobky. Sběr 
těchto bobků je 
nejjednodušší 
na místech 
jejich největšího 
výskytu. V naší 
lokalitě je to 
největší naleziště 
v mlází poblíž 
lidmi obývané 
budky.



Houseři však bývají náročnější. Ač toho 
na množství se samicí spořádají stejně, 
houser vyžaduje kromě jetele ještě 
jitrocel a smetánku. Pakliže dostávají 
správné porce dosahují hmotnosti 
11-12 kg husy a 14-15 kg houseři. 
Hnízdiště si husy vybírají převážně v 
blízkosti vod či bažin. 

Husa domácí (Anser anser f. domesticus)
Husa domácí je převážně vypěstovaná 
z husy divoké (Anser anser). Všeobecně 
je však husa domácí větší a má 
poměrně delší krk, než její pramatka, 
husa divoká. Její délka činí cca 98, 
šířka 170, délka křídla 47 a délka ocasu 
16 cm.
Husa domácí není tak obratná jako 
husa divoká, která velmi obratně chodí, 
taktéž i velmi dobře létá. Husa náleží 
spíše mírnějšímu pásu nežli severu. 
Cena jejich peří jest 5 denárů za libru.
Vábení je hlasité gagaga gak. Ve zlosti 
syčívají.
Husy domácí narozdíl od hus divokých 
žijí v mnohoženství. Na jednoho 
housera připadá  čtyři až pět hus. 
Potravu husa sbírá téměř výhradně 
na souši a to pouze rostlinnou. Husa 
domácí miluje mladý jetel, takže pokud 
to jde, živý se pouze jím. Aby dosáhla 
správné váhy, musí spořádat tři jetele. 

Včera se odehrál v ulicích Jeruzaléma 
zajímavý happening. Prorok Jeremiáš 
pochodoval se jhem na zádech. Ano 
čtete dobře. Namísto zvířete, které má 
jho na zádech  při potahu či orání, měl 
ho Jeremiáš a chodil ulicemi Jeruzalé-
ma. A na co chtěl tímto svým osobitým 
způsobem upozornit, jsme zeptali 
přímo jeho. 

Co tím chcete dokázat pane Jeremjáši?

Chci  tak doložit zprávu od Nejvyššího, 
že hřích lidu je tak velký, že zajetí 
Babyloňany je nevyhnutelné. A je třeba 
to přiznat, uznat a vyznat a nepodléhat 
falešným nadějím proroků, kteří tvrdí, 

Happening
že se vlastně nic neděje, že je vše v 
pořádku. A když tak že nám pomůže 
Egypt či kdo. Falešné naděje jsou velký 
zlem. Egypt nám nepomůže, sami 
jsme si zavinili, že jsme tam, kde jsme 
a je třeba to jak jsme už řekl přiznat, 
uznat a vyznat.A ve vyznání vin je naše 
naděje, že poroba bude mít konec a 
Hospodin se nás opět ujme, když bu-
deme o něj stát. Jho na šíji bude a kdo 
to nevidí, je slepý.

Děkuji za rozhovor, hodně síly.

Vám taky.



Pohled do budoucna

Rusové evakuují stanici na kře. 
Taje jim pod nohama

Rychlé tání ledové kry v Severním 
ledovém oceánu, na níž pracuje ruská 
polární expedice, si vynutilo předčasné 
ukončení práce a likvidaci vědecké 
stanice Severní pól 35. K nebezpečně 
se ztenčující kře byl vyslán atomový 
ledoborec Arktika a loď Michail Somov, 
která v noci na dnešek nalodila na svou 
palubu dvacet polárníků i jejich dva 
psy.

Oznámil to mluvčí ruského ústavu 
pro výzkum Arktidy a Antarktidy 
Sergej Boljasnikov. "V Arktidě dnes 
začala likvidace driftující ruské polární 
stanice Severní pól 35," oznámil 
ještě v neděli agentuře ITAR-TASS 
viceprezident ruské Asociace polárníků 
Vladimir Strugackij.

Rusové zřídili výzkumnou stanici 
Severní pól 35 na plovoucí kře loni v 
září, kdy měla na délku bezpečných pět 
kilometrů a byla tři kilometry široká. 
Kra se ale pohybovala k jihu a ubývala 
na velikosti. Dnes se dočasný domov 
ruských polárníků scvrknul na plochu 
300 krát 600 metrů.

Kře, která zatím urazila přes 
dva a půl tisíce kilometrů, hrozí 
úplný rozpad, protože směřuje do 
oblasti, kde jsou relativně teplé vody. 
Momentálně se nalézá asi 80 kilometrů 
severovýchodně od soustroví 
Špicberky.

Likvidace stanice, která se skládá 
z 28 domků a meteorologického 
vybavení, bude trvat podle 

polárníků tři dny. Je třeba naložit 
220 tun nákladu, včetně mezitím 
nahromaděných odpadků. Do 
překládání jsou zapojeny malé 
traktory i palubní vrtulník. Potom lodě 
odvezou polárníky i stanici do ruského 
arktického přístavu Murmansk.

Úkolem vědecké expedice, která 
měla trvat až do září, bylo měřit 
ovzduší, vodu, led i ozón v atmosféře, 
hlavně v souvislosti s globálním 
oteplováním.

Ruští vědci si už dlouhá léta zřizují 
základny na plovoucích ledových 
krách, první z nich byla postavena v 
roce 1937. Při zahájení této poslední 
expedice loni měli vědci vzhledem k 
V pohotovosti je připraven i vrtulník.
rekordnímu tání problémy najít 
vhodné a bezpečné místo. Obvykle 
staví stanici na kře silné nejméně tři 
metry, tentokrát se smířili s tloušťkou 
jen 1,5 metru.

Kanadští vědci nedávno oznámili, že 
sezonní tání arktických ledovců letos 
začalo nejméně o čtyři týdny dříve, než 
je dlouhodobý průměr. Jiný tým vědců 
v Kanadě a USA předpověděl, že letošní 
sezonní tání arktických ledových 
ker dosáhne loňského rekordu, nebo 
ho ještě předstihne. Loni se přitom 
zmenšily nejvíce za poslední desetiletí.
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Mrož
Vědecký název: Odobenus rosmarus
Rozšíření: Severní ledový oceán a 
sousedící moře
Velikost: Délka až 3,5 m
Po rypouši sloním je mrož druhým 
největším mořským savcem, který se 
rozmnožuje na pobřeží. Potravu si 
shání v chladných vodách dalekého 
severu. Samce zdobí dva dlouhé, dolů 
směřující a špičaté kly. Zpočátku se 
vědci domnívali, že slouží k získávání 
potravy, ale nyní se přiklánějí k názoru, 
že jsou určitým kritériem dominance 
a představují symbol dospělosti, který 
zvyšuje jejich šance na páření. Mroži 
se živí hlavně mlži: nasají je vcelku a 
potom vyplivnou prázdnou schránku. 

Sovice sněžní
Vědecký název: Nyctea acandiaca
Rozšíření: Daleko za severním po-
lárním kruhem
Velikost: Délka těla až 66 cm
Tento druh sovy žije v arktické tundře, 
kde přes léto svítí slunce skoro celých 
24 hodin. Díky bílému peří je na pozadí 
tajícího sněhu prakticky neviditelná. 
Sovice sněžní loví lumíky a zajíce, ale 
i různé ptáky. Hnízdí na zemi, každou 
hnízdní sezonu snese až osm vajíček. 
V dobách, kdy jsou lumíci vzácní, se na 
zimu sovice sněžní zatoulávají daleko 
na jih. 

Fauna severu

Trápí vás houser neboli akutní ústřel bederní páteře? Následující obrázek ukazuje 
úlevové pozice pro tento případ.

Houser neboli akutní ústřel bederní páteře

Nemrznoucí voda polar,
dva litry za jeden dolar.



Prevence

se uskutečňuje pomocí pravidelného cvičení, zaměřeného do oblasti pánve 
a bederní části páteře:

Stáhnout hyžďové svaly, zatlačit koleny do dlaní a přitisknout bederní páteř k 
zemi - 5x

Stahem břišních svalů přitisknout bedra k podložce, jednu nohu sunout po zemi 
od boků, druhou k bokům a obráceně.

Cvičit podle nákresu, ale neprohýbat se v bedrech a hlavu držet v pokračování 
páteře.

Při výdechu vtáhnout břicho a pokrčenou nohu unožit  
/ jako pejsek čurá na patník /.

Všechny tyto uvedené cviky provádíme pomalu v souladu s naším dechem, žádné 
mrskání a kmity. A pamatujme: pouze pravidelné každodenní cvičení může 
přinést zlepšení našeho stavu.



Luštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMI

Co bude následovat?
Prohlédně te si důkladně 
tyto dva obrazce 
popřemýšlejte, jaký 
doplníte do prázdného 
obdélníku.



řešení minulého dílu:




