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KDO MÁ SVÁTEK V SRPNU?
V srpnu mají svátek:
Oskar, Gustav, Miluše, Dominik, Kristián, Oldřiška, Lada, Soběslav, Roman,
Vavřinec, Zuzana, Klára, Alena, Alan, Hana, Jáchym, Petra, Helena, Ludvík,
Bernard, Johana, Bohuslav, Sandra, Bartoloměj, Radim, Luděk, Otakar, Augustin,
Evelína, Vladěna, Pavlína.

Některé z uvedených jmen si vysvětlíme trochu obšírněji. Dozvíte se, kdy se tato
jména slaví, jakého jsou původu a také význam jména. Všechny informace jsou
převzaty z webové stránky: http://vyznam-jmen.wz.cz/vyznam_jmen.php
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Roman
latinský
Vznikla z obecného latinského přídavného jména romanus "římský".
Význam jména, je "ten, kdo má římské občanství".
Zuzana
hebrejský
Vychází z hebrejského šošanná "lilie".
Hana
hebrejský
Základem je hebrejské jméno Jochánán. Význam jména je ?Jahve se
smiloval, Jahve se sklonil?.
Jáchym
hebrejský
Základem je hebrejské jméno J(eo)ojágím ? Jógáním, které znamená
?Jehova (ho) postaví, Bohem (bude) vyvýšen.
Petra
řecký
Ženská podoba k Petr. Jedná se ovšem o řecký překlad aramejského
jména Kéfas. Aramejské kephá a řecké petrá znamená ?skála?.
Helena
řecký
Základem je řecké heléne, což znamená ?pochodeň ze svazku
rákosí?. Význam jména je ?světlo, pochodeň v temnotách?.
Sandra
latinské
Osamostatnělá domácká podoba k Alexandra. Alexandra původně
znamená "ochránkyně mužů".

Nová rubrika: zVĚDAvosti
MAJÍ VELBLOUDI V HRBU VODU?
V hrbu velbloudi vodu nemají, nicméně hrb s jejich zvláštními schopnostmi
přežívat v extrémně suchém prostředí souvisí. Je tvořen složitou pletení pojivové
tkáně, která je prostoupená tukem. Při trávení tuhu, využívaného jako energetická
rezerva, vzniká i nezanedbatelné množství metabolické vody, které přispívá
k udržování vodního prostředí v tkáních. Ale to samo o sobě nestačí. Pro velblouda
je důležitý způsob hospodaření s vodou a teplotou. Velbloud vylučuje moči velice
málo vody a téměř nemá potní žlázy. Ochlazování pocením je přitom typická
strategie ochrany savců před přehřátím. Velbloud je velké zvíře, takže má ke svému
objemu relativně malý povrch těla, což omezuje výměnu tepla s okolím. Dokáže
efektivně pracovat s tělní teplotou. Snese přehřátí až na 45C a současně dokáže
podchladit tělo na 34C. Tuková tkáň v hrbu slouží jako tepelný akumulátor. Velbloud
dokáže převést teplo z povrchu těla do tukové tkáně a v noci ho opět vydává do
okolí.
Kromě toho má celou řadu dalších přizpůsobení – například asi třikrát víc
červených krvinek než ostatní savci. To zřejmě souvisí s tím, že jeho frekvence
dýchání je výrazně nižší než u jiných savců. A právě vydávání vody obsažené ve
vydechovaném vzduchu je jednou z hlavních ztrát vody, k nimž u savců dochází.
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WEBOVÉ STRÁNKY PRO DĚTI,
tentokrát: www.pribinacek.cz
Jistě znáte výbornou pochoutku pro děti, Pribináčka. Ten má teď moc pěkně
zpracované webové stránky pro děti, a já vás s nimi nyní seznámím.
Když se na stránku podíváte, uvidíte záložky s nadpisy: předškoláci, školáci,
maminky, Pribináček dobroty, napište Pribináčkovi, akce.

PŘEDŠKOLÁCI
- tabule: můžete si zde vymalovat on-lin omalovánku
- pískoviště: hraj hru : poznej, které zvířátko promluvilo a zapamatuj si pořadí, v
jakém zvířátka mluvila
- Leporelo: obsahuje komiks s příběhem Pribináčka a jeho přátel (Cesta
balónem, Malina chce sluníčko, O malině, Schovávaná
ŚKOLÁCI
- Počítač: Posílej fotky a vyhraj
- Časopis: Přečti si komiks (obsahuje stejné, jako jsou u předškoláků, plus
navíc: Horská dráha, Sněhurák, Drakiáda, Poklad, Poklad 2, Záhadný vlak,
Strašidlo, Ponožka, Výlet, Soutěž, Překvapení, Olympiáda)
- Klávesnice: vyzkoušej si hru chytání balónků
- Nástěnka: pošli kamarádům elektronickou pohlednici s kocourkem
Pribináčkem
- Papír a pastelky: výtvarná soutěž
MAMINKY
Co zde maminky najdou? Recepty z lahůdek, které se dají vyrobit z Pribináčka.
Diskusní servery (povídání s ostatními maminky). Zdravý růst s Pribináčkem (v této
sekci se budou pravidelně zveřejňovat odpovědi na dotazy týkající se správné
výživy). A nebo se mohou zúčastnit soutěže a poslat foto svých dětí, pokaždé na jiné
téma.

PRIBINÁČEK DOBROTY
- prezentace všech výrobků a povídání historii firmy a samotného Pribináčka
NAPIŠTE PRIBINÁČKOVI
- E-mailová adresa, kam mohou děti i dospělí psát
AKCE
- Informace o akcích, např. dárcích k nákupu Pribináčku nebo odměnách za
sbírání víček

LETNÍ OMALOVÁNKY PRO
NEJMENŠÍ DĚTIČKY
Můžete si je „jen“ vymalovat, a nebo použít jako předlohu pro malování na
sklo, na tričko a podobně…

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ –
NOVINKY NA MĚSÍC SRPEN
Vaisová, Petra: Román pro dívky
Kniha vypráví o partě přátel, o jejich láskách a zklamáních, o
pronikání do složitého, ne vždy přátelského světa v době dospívání.

Řeháčková, Věra: Hra o Elišku
Eliška je nalezené dítě vyrůstající v dětském domově. V deseti
letech o ni projeví zájem bezdětní manželé. Některé děti z
domova ji šanci přejí, jiné naopak závidějí. Dva z výrostků, o
které nikdo zájem neprojevil, zuří. Ze vzteku si vezmou Elišku
do parády. Osahávají ji, svlékají, nutí ji k různým obscénnostem.
Po každém návratu z rodiny musí dívka klukům platit výplatné.
Elišce nezbývá, než peníze sebrat. Krádež se neutají. Všichni
na Elišku naléhají, aby své počínání zdůvodnila. Přestože Eliška
po nových rodičích velice touží, mlčí. Promluví, teprve když z
domova uteče šestiletý David, Eliščin důvěrník. Na povrch
vyplouvá pravda. V domově se děly nepravosti, ale všichni před nimi zavíraly oči. A
co skuteční viníci? Nepovažují své počínání za nic trestuhodného. Šlo přece jen o
obyčejnou hru kdo s koho.

Fogden, Emma: Příhody Bořka stavitele, 3. Díl
Bořek a jeho pomocníci každý den pilně budují a opravují
a přitom zažívají různé příhody. V této knížce si můžete
přečíst o tom, jak Bořek zachránil ježky, jak Rolík válcoval
ze spaní, jak Béďa zachránil Micku nebo jak si strašák
Hugo hrál na draka.

CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH
(ČERNÁ KRONIKA Z ROKU 2002)
2002
Ze středy 16. ledna na čtvrtek 17. ledna neznámí pachatelé vykradli auto pana
Himery i jeho zeťovi z č. p. 179, které měli zaparkované přímo před svým domem.
V měsíci únoru opět neznámý pachatel ukradl autorádio z vozu B. Jandekovi z č.
p. 79. Ten měl auto rovněž zaparkované před svým domem.
Aby toho nebylo málo, tak 20. března byla vykradena osmdesátiletá paní
Láníková z č. p. 118, která často pobývá u své rodiny mimo obec. Byly jí
ukradeny potraviny a dárkové koše, které dostala právě ke svým osmdesátinám.
V době voleb do zastupitelstva obce, které se konaly pátek 1. listopadu od 14:00
hodin do 22:00 hodin a 2. listopadu od 8:00 hodin do 04:00 hodin, se přihodila
kuriozní příhoda. 1. listopadu, kdy volby byly v plném proudu, asi ve 20:00 hod
nečekaně vypadl elektrický proud v celé obci. Nikdo nevěděl a ani neměl tušení,
co se stalo. Musela přijet "rychlá energetická pomoc" z Brna, aby závadu odstranila
a aby volby nemohly být prohlášeny za a neplatné. Než z Brna dojeli, muselo se
volit při svíčkách. Ty byly umístěné na cestě od vchodových dveří do budovy až
do dveří volební místnosti, na stolcích u členů komise, za plentou a také na volební
urně. Shodou okolností byla první voličkou "za světla svíček" Sylvie Křivánková,
dcera tehdejšího starosty p. Křivánka. Volby se ten den dokončily v pořádku a i
druhý den voleb proběhl hladce. A co se vlastně stalo? Nevyzpytatelným
způsobem se do blízkosti vysokého napětí dostala kočka. Jelikož bylo ten den
sychravo a deštivo, tak ji z nezjištěných důvodů zasáhl elektrický proud. Kočka
spadla do skříně vysokého napětí, uhořela tam a způsobila výpadek proudu v celé
obci. Shodou zvláštních okolností to byla kočka rodiny Hany Urbanové z č. p.
188, která právě u těchto voleb byla předsedkyní volební komise.

Čerpáno z Obecní kroniky obce Jinačovice

Mandala je střed našeho vnitřního já,vyjádření pocitů a stavů mysli. Při malování se
zaměříme na to, co chceme ve svém životě podpořit nebo zpracovat. Mandala může
fungovat jako zářič, čistit prostor, léčit,sloužit jako pomůcka k dosažení žádaného
duševního stavu, k meditaci, koncentraci mysli.
K malování stačí chuť něco tvořit, papír, předloha a touha jít do vlastního nitra a
objevovat skrytá tajemství naší duše.
Když začnete malovat, máte určitou představu o barvách (je to vaše vyjádření pocitů
a naladění) a jejich vzájemném prolínání, které se postupně mění ve tvary.
Neexistuje žádný návod, jak „je to správně“. Prostě vymalovávejte tak, jak
chcete a jak to cítíte.

Vymalovanou mandalu můžete donést do knihovny, kde ji
vystavíme na nástěnku.

