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KDO MÁ SVÁTEK V ZÁŘÍ? 
 

V září mají svátek:  

Linda, Samuel, Adéla, Bronislav, Jindřiška, Rozálie, Boris, Boleslav, Regína, Mariana, 

Daniela, Irma, Denisa, Marie, Lubor, Radka, Jolana, Ludmila, Naděžda, Kryštof, Zita, Oleg, 

Matouš, Darina, Berta, Jaromír, Zlata, Andrea, Jonáš, Václav, Michal, Jeroným. 

28. září je Státní svátek – Den české státnosti 

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 

2.9. Adéla  
Původ jména: germánské 
Význam jména: Jméno je osamostatnělá zkrácenina Adalhain. Význam jména je 

"přední, pěkné, vznešené postavy".  
4.9. Jindřiška  
Původ jména: německý 
Význam jména: Ženská. podoba k Jindřich z původního německého Heinrich. První 

složka Heim znamená "domov", druhá ríhhi "vladce". Význam jména 
"pán, vládce domu (otčiny)".  

7.9. Regína  
Původ jména: latinský 
Význam jména: Pochází z latinského regina, což znamená "královna".  
8.9. Mariana  
Původ jména: latinský 
Význam jména: Nejčastěji se hodnotí jako složenina jmen Marie a Anna, někdy se 

považuje i za ženskou podobu k jménu Marian, které znamená 
"náležející k rodu Mariů".  

9.9. Daniela  
Původ jména: hebrejský 
Význam jména: Ženská podoba k Daniel. Význam jména je "Bůh je můj soudce".  
26.9. Andrea  
Původ jména: řecké 
Význam jména: Jméno přejaté prostřednictvím francouzštiny, ženská. podoba k 

Adnrej, což znamená znamená "mužný, statný, odvážný".  
28.9. Václav  
Původ jména: české 
Význam jména: České jméno slovanského původu. staročeské Veceslav znamená 

"více slavný".  
29.9. Michal  
Původ jména: hebrejské 
Význam jména: Biblické jméno, vychází z hebrejského Mi-cha-él a znamená "kdo (je) 

jako bůh, podobný bohu?".  
 

http://vyznam-jmen.wz.cz/vyznam_jmen.php
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Nová rubrika: zVĚDAvosti 
 

PROČ HRANATÁ CIHLA HOZENÁ DO VODY UDĚLÁ KULATÉ VLNY? 

Odpověď je poměrně jednoduchá: protože se vlny od zdroje (v tomto případě 

od cihly) šíří v kruzích.  Pochopení je ale trošku složitější. Každý bod, který cihla 

potopí, je pro své okolí zdrojem, který kmitá a strhává částice v nejbližším 

sousedství. Jednotlivé částice totiž na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Jedna 

částice tedy rozkmitá tu vedlejší, ta zase další a další částice. Z těchto miniaturních 

zdrojů se šíří vlny do všech směrů rovnoměrně, tedy v kruzích. Tyto jednotlivé vlnky 

se skládají do výsledné vlny. A protože i částice na pravoúhlém okraji je zdrojem 

kruhové vlny, dojde k zaoblení vlny výsledné.  

Hladina se navíc v důsledku vzájemného působení částic chová jako pružná 

blána. Vlivem toho ani samotné vniknutí cihly do vody není jednoduchý děj. Částice 

se při vhození cihly nestihnou tak rychle rozestoupit a vytvoří se jakýsi dolík, který se 

postupně protrhává. Částice vody se rozkmitají a toto kmitání je už při svém vzniku 

poměrně komplikované. Dolík není hranatý, zaobluje se. Hodíme-li do vody dlouhý 

trám, vlny budou na krajích sice také oblé, ale přece jen se budou šířit podél 

dlouhých stran ve vlnách rovnoběžných s trámem. Pokud se ale vlny budou šířit 

dostatečně daleko, bude celkový obraz ve větší vzdálenosti i v tomto případě 

prakticky kruhový. 

 

 

 Odpověď napsal: 

Stanislav Gottwald, učitel 

fyziky 

Odpověď zazněla 

v pořadu zVĚDAvosti 

Českého rozhlasu 

Leonardo. 

Čerpáno z časopisu: 

Týdeník Rozhlas, 

č.26/2008 
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WEBOVÉ STRÁNKY PRO DĚTI, 
tentokrát: www.koblizek.net 

 
Opět jedna z bezvadně zpracovaných a bezpečných webových stránek pro děti. 
Nabídka je bohatá, samotným prohlížením této stránky strávíte minimálně několik 
hodin. 
 
Stránka je přehledně rozdělena do několika kategorií (v levém sloupci). Pokusím se 
ve stručnosti přiblížit, co která kategorie obsahuje.  
 
KOBLÍŽKIÁDA – různé soutěže, odměnou jsou knihy či výtvarné potřeby 
 
S BAŤŮŽKEM NA VÝLET – tipy na různé výlety, ať už do vzdálených měst, či „jen“ 
do knihovny, do přírody, na pouštění draků a podobně 
 
KOBLÍŽKŮV OBCHŮDEK – tady si zadáte inzerát a můžete prodávat vše, od 
zvířátek až po hračky, školní pomůcky, oblečení. Nebo najdete kamaráda 
(kamarádku) na vyměňování toho, co zrovna sbíráte 
 
NÁPADY Z KLOBOUČKU – moc pěkné nápady pro děti na domácí tvoření. Najdete 
zde např.: malované zrcadlení, Koblížkovo chňapkování, výzdoba na Helloween, 
výroba originálního adventního kalendáře, zelené vlasy v květináči, malovaný 
hrneček, papírová zvířátka a podobně. 
 
KOBLÍŽKOVA PORADNA - každý se může občas dostat do situace, kdy si sám neví 
rady. Máte kolem sebe kamarády, rodiče, babičky a dědy - prostě ty, kteří vás mají 
rádi. Někdy se ale potřebujete zeptat nebo se svěřit s něčím, co raději tajíte před 
těmi, co vás znají osobně. Proto je tady Koblížkova poradna, do které se nebojte 
napsat. Rád vám pomůže a poradí.  
   
OBLÍBENÁ KNÍŽKA – zde najdete vaše oblíbené knížky, např. Mašinku Tomáše, 
Bořka Stavitele, Čtyřlístek a tak dále. 
 
KOBLÍŽKOVÁ KUCHYŇKA – recepty pro děti, např. : domácí pitabura, sýrový 
dortík, dětská bowle, párek v rohlíku, čoko-ovocná dobrůtka, chlebíci, rychlá pizza, 
sušenky s čokoládou, dort jako od cukrářky, perníčky, plněné lodičky z brambor….. 
 
OD KOBLÍŽKA - různé rady, které se vám mohou hodit – jak napsat nebo se naučit 
básničku, jak snáze rozeznávat pravou a levou stranu, jak si založit e-mail, jak 
vyhledávat na internetu, co si připravit do školy… 
 
MALÁ ŠKOLIČKA NĚMČINY 
Zatím obsahuje čtyři lekce: 1. Moje rodina, 2. Kamarádi kolem mě, 3. Škola, 4. Barvy 
a barvičky. 
 
HLEDÁM KAMARÁDY - zde si můžete zadat inzerát a najít kamaráda či kamarádku 
na dopisování, společné sbírání či vyměňování oblíbených věciček a podobně. Třeba 

http://www.koblizek.net
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se najde někdo, kdo se dívá na stejné pohádky a filmy, kdo má doma stejné zvířátko 
jako ty a nebo třeba stejný koníček. 

 
HRAČKÁRNA – tady jsou různé hračky, ale nejedná se o internetový obchůdek! 
Koblížek seznamuje s oblíbenými dětskými hračkami, jako je panenka Barbie, My 
Little Pony, dětská kuchyňka, dřevěné puzzle a podobně. 
 
MAMINČIN KALENDÁŘ - když se zde zaregistrujete, tak v den vašich narozenin se 
to objeví přímo na webu, aby o vašem významném dni věděli všichni vaši kamarádi! 

 
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ - návody, triky a hry na určité hry a nebo na tvoření. 
Můžete se naučit pracovat se slaným (nejedlým) těstem, udělat panenkám postýlku 
či pokojíček, vytvořit speciální poštovní schránku pro Ježíška, udělat si podzimní 
rámeček, hrát s kamarádem stolní hry, které si sami vyrobíte a podobně. 

 
OMALOVÁNKY  - omalovánky především zvířátek, které si můžete vytisknout a 
pastelkami vymalovat. (viz obrázek 
slona) 
 
 
ŘÍKÁNKY S OBRÁZKY (viz ukázka) 
 
Moudrá knížka  

 
Byla jednou jedna knížka, 
kterou četla malá myška. 
Ta knížka byla totiž 
moudrá, 
psala se v ní různá 
kouzla. 

Byl v ní recept na písničky,  
to byl návod pro myšičky. 
Ty se vždycky radovaly, 
když si další zazpívaly.  

 
POHÁDKY NA DOBROU NOC 
Obsahuje (zatím) osmnáct pohádek, které jsou nové a originální a určitě je neznáte a 
nikdy jste je neslyšeli. No, není tohle ten pravý důvod k tomu, abyste si je honem 
našli a začetli se?? 
 
ENCYKLOPEDIE 
Encyklopedie obsahuje zatím jenom několik hesel, např. holčička, váza, jeřáb, mobil, 
kamarád drak, tužka. 
 
PSANÍČKA PRO MĚ 
Koblížkova schránka, kam mu můžete posílat vaše milá psaníčka. 
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Najdi ježkovi cestičku k jablíčku, hrušce a hříbečku, 
A na spodním obrázku domaluj draka. 

 

 
Tyto pracovní listy jsou použity z webové stránky www.i-creative.cz, kde najdete ještě 
řadu jiných zajímavých věcí. Omalovánky, úkoly, předlohy na tvoření… Vřele 
doporučuji všem! 

http://www.i-creative.cz
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CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH  

ANEB „NAPSALI O NÁS“ 

PAVIÁNA, KTERÝ UTEKL ZE ZOO, CHYTILI 

NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 

Chovatelé krátce po 17:00 chytili paviána 

Heika, který ve čtvrtek uprchl z brněnské 

zoo. Opičák byl zasažen šipkou z 

narkotizační pušky. 

22.9. 2007 17:50 

"Heiko je v pořádku a bude co nejdříve 

přepraven do zoo," řekl krátce před 

transportem zvířete ředitel brněnské zoo 

Martin Hovorka. 

Heiko je zástupcem vzácného paviáního poddruhu dželada. Ze zahrady unikl ve 

čtvrtek po poledni poté, co byla kvůli technické závadě přerušena dodávka proudu do 

elektrického ohradníku u výběhu dželad. Heiko pak potrápil chovatele i strážníky. 

Opičák měl sice pronásledovatele stále v patách, přesto se mu dařilo unikat. 

Pohyboval se nejprve ve vzdálenosti asi půl kilometru od zahrady v okolí letiště v 

Brně-Medlánkách.  

Chovatelé ve čtvrtek spolu s přihlížejícími novináři utvořili rojnici. Ani tak se však 

opičáka lapit nepodařilo. O den později se Heiko vzdálil ještě dál, a to do Jinačovic, 

kde je jedno z největších golfových hřišť na jižní Moravě. 

 

Zdroj: www.novinky.cz, www.ctk.cz 

http://www.novinky.cz
http://www.ctk.cz
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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. 

 


