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Od svatého Ignaca – leto se obraca.



Slovo na úvod
Poctivost je ctnost,  

ale když si dříví nenakradeš,  
zmrzneš.

Rumunské přísloví

Vlaštovka



Učitelské noviny vám přinášejí návod na nejnovější model vlaštovky!
Buďte in!

Zlobí žáci při vašich hodinách?
Hazejí si vlaštovky a nechápou, proč se vám to nelíbí?

Přidejte se k nim. Složte si vlastní mnohem lepší vlaštovku a tím jím ukážete, 
kdo je tady pánem. Tento model má vinikající letové vlastnosti, je uzpůsoben pro 
létání v malých prostorách (například třída) a odolává i menšímu průvanu, který 
čas o času můhou způsobit závistiví žáci otevřením oken.



V dnešní čtenářské soutěži máte dva 
úkoly:
1. Pojmenujte co nejvíce kostí v 
člověku. Na pomoc máte obrázek
2. Odpovězte na otázku:
 Je možné, aby oživlo něco, co 
odumřelo a je to už jen jako kostra?

Čtenářská soutěž:

Odpovědi vhazuje to odpovědní 
schránky. Ze správných odpovědí vylo-
suje prorok Ezechiel výherce a odmění 
ho.



Inzerce

Prodám

Bubínek Musgrávky

Piliňáky

cena: dohodou



Losos obecný
Vědecý název: Salmo salar
Rozšíření: Severní Atlantský oceán, 
Severní ledový oceán, přilehlá jezera a 
řeky
Velikost: Délka až 1,5 m
Velká a silná ryba, která začíná život 
ve sladkých vodách a živí se larvami 
hmyzu a červy. Když doroste asi do 15 
cm, plave po proudu do moře. Dospělí 
lososi vyplouvají daleko do Atlantského 
oceánu, ale po dvou až čtyřech letech 
zamíří zpět do sladkých vod, kde se 
třou. Ryby se řídí čichem a bezpečně 
poznají cestu proti proudu. Samice 
klade jikry na oblázkové dno. Jakmile 
skončí doba tření, vracejí se pohublí 
a vyčerpaní lososi do moře a nechají 
jikry vlastnímu osudu. Losos obecný 
patří k důležitým potravním zdrojům 
člověka. Bývá někdy loven do sítí, ale 
dnes je většinou chován uměle v sád-
kách blízko pobřeží. 

Siven severní
Vědecký název: Salvelinus alpinus  
Rozšíření: Moře, jezera a řeky na 
dalekém severu
Velikost: Délka až 100 cm
Patří mezi lososovité ryby a je jednou 
z nejseverněji rozšířených sladko-
vodních ryb. Obývá řeky a vnitrozem-
ská jezera i Severní ledový oceán a 
přežívá i v místech, kde je voda mnoho 
měsíců zamrzlá. Vzhledem se siven 
podobá pstruhům, ale jeho zbarvení 
je proměnlivé podle toho, kde žije. U 
samců se obvykle v době tření vytváří 
na břiše oranžovočervený odstín, ale v 
některých jezerech barvu po celý rok 

nemění. 

Alky
Typickými ptáky Arktidy jsou alky. 
Bývají někdy označovány za tučňáky 
severní polokoule. Podobně jako 
tučňáci mají alky zavalitější tělo a pod 
hladinou se rychle pohybují pomocí 
křídel. Čeleď alkovitých čítá 22 druhů, 
většina z nich hnízdí na skalních 
útesech nebo v podzemních norách, 
jen některé druhy si stavějí hnízda 
na stromech. Zatímco tučňáci nejsou 
schopni létat, alky patří mezi létavé 
ptáky. Třepotavým letem se vznášejí 
nad pobřežními skalisky. Největší druh 
– alka velká – byl člověkem vyhuben již 
v roce 1844. 
 Mezi alky patří: Papuchalk bělobradý 
(Fratercula arctica), Alkoun malý (Alle 
alle), Alka malá (Alca torda) a Alkoun 
úzkozobý (Uria algae)

Fauna severu

Maskování před medvědy:

Splyňte s davem



Horolezectví je na fyzičku poměrně 
náročný sport. Dá se rozdělit na více 
skupin. Základní dvě by byli lezení na 
cvičné stěně a lezení po skalách. Dále 
pak můžeme vyjmenovat například 
lezení ledopádů, feraty – i když zde 
už by se dalo hovořit o vysokohorské 
turistice – nebo třeba boulderování. 
Na lezení je důležité nikdy nelézt bez 
jištění. K tomu jak jistit se dostanu 
později. Na začátek bych rád vysvětlil 
nějaké pojmy, abych je nemusel 
vysvětlovat v průběhu článku.

Základní vybavení horolezce:
Sedák (jinak také sedací úvaz) 

je potřebný k jištění. Jedná se o pár 
důmyslně sešitých popruhů, do kterých 
se nasoukáte, připnete si na ně lano 
a závisí na nich váš život. Pokud 
spadnete jistící vás přes lano zachytí a 
vy se ocitnete v sedě na laně většinou 
ve vzduchu.

Lano bývá různých délek průměrů 
materiálů kvalit značek a cen. Podle 
potřeby a dostupných financí se dá 
sehnat v mnoha provedeních. Jsou 
dva druhy lana. Lano statické – při 
napínání nemá velký průtah (tzn. 
že se při zátěži neprodlouží) a lano 
dynamické, které se trochu protáhne a 
tím ztlumí nárazovou sílu a i bolest.

Lezecké boty (slangově lezečky) 
jsou boty s hladkou gumovou 
podrážkou a vystuženou špičkou.
Většinou se pro zefektivnění lezeckých 
schopností kupují lezečky o pár čísel 
menší. Tím je zajištěna schopnost 
udržet se na menší ploše větší váhou. 

Lezečky se dají nedokonale nahradit 
jinými botami, u kterých je velké 
riziko poškození. Schůdnou verzí pro 
začátečníky bývají levné kopačky 
špuntovky, které se připraví o špunty. 
Vznikne tak poměrně pevná bota s 
gumovou podrážkou a vystuženou 
špičkou. 

Karabina je slitinová spona se 
zámkem, kterou se horolezec upíná 
do lana, smice, osmy atd. Karabin je 
mnoho druhů.

Osma (osmička) je slitinový 
prostředek dříve používaný pouze 
pro slaňování. Ale dá se velice dobře 
používat pro jištění. Místo osmy lze 
používat kýbl, reverso, blokanty apod.

Expreska(preso) je druh karabiny 
používaný při jištění. Jsou to dvě 
karabiny bez zamykacího zámku 
spojeny krátkým popruhem. Zavěšuje 
se na stěnu do nýtů a následně se do ní 
zavěšuje lano. Při pádu se lano zachytí 
v nejvrchnější expresce, přes kterou je 
lezec zachycen do lana. Expresek je na 
vylezení stěny potřeba více. Závisí to 
na délce stěny a na vzdálenosti mezi 
nýty. Na lezení na cvičné stěně většinou 
nejsou potřeba. 

Smice je kruhový popruh, na který 
se může lezec zavěsit.

Pytel s maglajzem (pytel na mágo) 
je látkový pytlík, do kterého si lezec 
nasype maglajz Uhličitan hořečnatý 
(MgCO3), kterým si lezec potírá ruce, 
aby mu neklouzaly ruce.

Horolezectví



Další vybavení:
Věcí na lezení je mnoho. Mají jednu 

věc společnou. Jsou drahé. Jinak 
bychom je mohli roztřídit opět podle 
druhů lezení, ke kterému se hlavně 
využívají. Například na lezení po 
ledopádech nebo ledovcích potřebujete 
cepín, mačky, šrouby do ledu, friendy 
nebo vklíniče (to jsou typy nýtů, 
které se po skončení vytáhnou). Z 
hlediska bezpečnosti je dobrá helma 
neboli „blembák“. Na feraty nemusíme 
mít lezečky, ale stačí pevné boty 
například pohorky. Pak jsou tu ruzne 
samoblokanty (jistící prostředky bez 
asistence dalšího člověka), kladky, 
prusíky atd.

Samotné lezení:
Začnu s lezením po cvičné stěně. 

To je vlastně pouze náhrada lezení po 
skalách. Je více druhů cvičných stěn co 
se týče povrchu samotné stěny. Buď 
to může být upravená dřevotříska 
nebo třeba laminátový členitý povrch, 
ale vždy jsou na tomto podkladu 
našroubovány úchyty různých barev, 
po kterých se leze. Chyty jedné barvy 
jsou uspořádány do jedné cesty, aby 
se až nahoru cvičné stěny dalo vylézt 
pouze po chytech jedné barvy. Cesty 
jsou potom různých obtížností. Chyty 
jsou šroubovací, aby se cesty mohli 
po čase obměňovat a cesty tak nebyli 
pořád stejné. Jak cvičná stěna tak 
skalní stěna může být buď „příznivě 
nakloněná“ (tzn. ostrý úhel při pohledu 
zprava), rovná, převis nebo strop. 
Výhoda lezení na cvičné stěně je, že se 
zde dá lézt za každého počasí, protože 
stěna bývá přinejmenším zastřešená, 
ve většině případů uvnitř místnosti, 
tělocvičny, haly apod.

Lezení po skalách je trochu 
náročnější jednak na vybavení, na čas, 
na dopravu a na počasí. Ve většině 
místech s lezeckou stěnou vám vypůjčí 
lano a při jištění nepotřebujete 
expresky, protože bývají na stěně. V 
přírodě vám nikdo expresky nenechá, 
protože jedna stojí okolo 350 korun. 
To znamená že si je musíte koupit 
sami. V přírodě taky občas prší a to je 
potom skála mokrá, vyklouzává a nedá 
se lézt. Skály také nebývají v místě 
bydliště jak tomu může být se stěnou 
cvičnou (pokud ovšem někdo nebydlí 
v Českém ráji nebo podobně). Proto je 
ke stěně se potřeba dopravit a to chce 
čas a náklady a občas i auto. Na druhou 
stranu na vrcholku se občas naskytne 
hezký výhled, a když nic jiného, tak 
člověk má aspoň pocit, že zdolal pravou 
skálu a ne jenom cvičnou stěnu. Z 
technického hlediska je lezení na skále 
náročnější. Pokud se nedá skála obejít 
a pověsit lano ze shora, člověk musí mít 
dost expresek, dobrá je helma, protože 
čas od času se stane, že se kus skály 
odlomí a nezbytná je nějaká smice. 
Lezení po skalách je náročnější i na 
fyzičku. Jelikož cvičné stěny nebývají 
vyšší než 15 metrů, skalní stěna může 
mít i pár set metrů (pak se samozřejmě 
leze po částech). Velký rozdíl oproti 
cvičné stěně je v tom, že si musíte sami 
vybírat a hledat chyty a stupy (místo 
pro nohy), kdežto na cvičné stěně je 
mnohem lépe vidíte a jsou přesně dané.

Boulderování  je lezení v 
malých výškách bez jištění. Provozuje 
se na malých kamenech, na nízkých 
skalních stěnách nebo na cvičných 
stěnách. K bezpečnosti je třeba dodat, 
že pod cvičnými stěnami bývají 
matrace a v přírodě se dá použít tzv. 



bouldermatka, což je měkká podložka 
zabraňující zranění. Při boulderování 
ve dvou se obvykle navzájem lezci 
chytají. To se provozuje tak, že ten kdo 
jistí se lezce nedotýká, ale je připraven 
ho chytit. Když lezec spadne zbrzdí 
jeho pád. Výhodou bouldrování je, že 
na to lezec kromě lezeček nepotřebuje 
žádné speciální vybavení.

Feraty (Zajištěná cesta) je cesta 
v náročném horském terénu, která 
je vybavená jistícími fixními lany, 
železnými stupačkami případně 
dalšími umělými pomůckami. Cílem 
takových úprav je zvýšení bezpečnosti 
procházejících osob a zpřístupnění 
terénu i návštěvníkům, kteří nemají 
zkušenosti s náročnými horolezeckými 
výstupy.

Jištění:
Jištění zabraňuje lezci aby spadnul 

na zem a tím se zranil. Docílíme toho 
tak, že lezec je přivázán na laně a 
druhý člověk ho jistí. To dělá tak, že 
pomocí osmy nebo jiného jistícího 
vybavení povoluje nebo dotahuje lano 
podle potřeby lezce (tak aby neměl 
lano moc volné, ale abychom ho zase 
netahali). Jistící sleduje lezce a pokud 
spadne zasekne lano a využije svojí 
váhu přes kladku na zastavení jeho 
pádu. Jistící může být dole na zemi 
nebo viset v sedáku nahoře na stěně 
a jistit lezce dole. Způsobů jak lézt 
je více. Uvedu základní tři. Nejlehčí 
a nejbezpečnější je jištění ze shora. 
Toho docílíme pokud lano visí na 
nejvyšším možném nýtu nebo je vrchní 
jištění. Potom je propad (vzdálenost, 
kterou lezec padá volným pádem) 
minimální. Druhý způsob je lezení na 
prvního. To se praktikuje tak, že lezec 

do prvního nýtu není jištěný (záleží 
na stěně, ale průměrně bývá první 
nýt 3 metry nad zemí). Poté do nýtu 
zahákne expresku a do ní zahákne lano. 
Potom už je jištěný. Takhle pokračuje 
až na vrchol stěny. Když lezec spadne, 
záleží na tom jak je vysoko nad jistící 
expreskou. Když má pas pod nebo na 
její úrovni je chycen hned. Ale pokud je 
nad jistící expreskou, což je většinou, 
propadne se na dvojnásobek této 
výšky. Například když budu tři metry 
nad expreskou poletím vzduchem šest 
metrů. Nýty bývají od sebe vzdáleny 
něco mezi třemi až pěti metry, což už 
potom stojí za to. Poslední možnost 
jištění je takzvané Free solo,což je 
lezení bez jištění. Je to psychicky 
náročnější a velice riskantní. Vhodný 
styl pro snížení sebevědomí nebo pro 
sebevraždu. 
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Pavel Pěstička



Luštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMILuštěte s UČITELSKÝMI NOVINAMI
Skládačka

Poskládejte všechny vyo-
brazené části skládačky 
do připravené mřížky. 
Samozřejmě nesmí nic 
přečnívat. Všechny části 
můžete libovolně otáčet i 
převracet.



řešení minulého dílu:




