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KDO MÁ SVÁTEK V PROSINCI?
V prosinci mají svátek:
Iva, Blanka, Svatoslav, Barbora, Jitka, Mikuláš, Benjamin, Květoslava, Vratislav, Julie, Dana,
Simona, Lucie, Lýdie, Radana, Albína, Daniel, Miloslav, Ester, Dagmar, Natálie, Šimon,
Vlasta, Adam a Eva, Štěpán, Žaneta, Bohumila, Judita, David, Silvestr.
24. prosince – Štědrý den
25. prosince – 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční
26. prosince – 2. svátek vánoční
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

4.12.
Původ jména:
Význam jména:

13.12.
Původ jména:
Význam jména:

21.12.
Původ jména:
Význam jména:

22.12.
Původ jména:
Význam jména:
24.12.
Původ jména:
Význam jména:

30.12.
Původ jména:
Význam jména:

Barbora
řecký
odvozeno od řeckého barbaros "cizinec" (odtud naše barbar), původní
význam je "brbla, brepta", anglická verze jména je Barbara, rusky
Varvara
Lucie
latinský
ženský tvar k Lucius, pochází od slova lux "světlo", význam jména je
tedy "světlý, zářící", podobný význam má české Jasna s variantou
Jasněna
Natálie
latinský
pochází z latinského dies natalis "rodný den", zkráceně natalis
"narozeniny", dívky, narozené na den Ježíšova zrození "Christy natalia",
dostávaly prestižní jméno Natalia
Šimon
hebrejský
souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", význam jména se vykládá jako
"slyšící", cizí podoby jména jsou Simeon s variantou Simon
Eva
hebrejský
biblické symbolické jméno, jehož význam je "živá", přeneseně potom
"životodárná, matka života", významem podobná jsou i řecké Zoé, ruské
Zoja, slovanská varianta jména je Živa
David
ugaritský
v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako
hebrejšitna) znamená davidu "náčelník", lidová etymologie jej spojuje s
hebrejským dód "miláček" a "strýček"
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Nová rubrika: zVĚDAvosti
JSOU SLONÍ KLY ZUBY?
Ano, jsou. U dnešních slonů to jsou přední horní řezáky, u vymřelých forem se
stejným způsobem diferencovaly řezáky ve spodní čelisti. Bylo tomu tak například u
rodu Dinotherium, jehož nálezy z miocénu (třetihorního období před 23 až 5 miliony
let) pocházejí i z našeho území. Pomocí chobotu a klů dokážou sloni vytrhnout strom
a zbavit ho větví. Této potravní aktivitě se říká devastační pastva.
Mléčné kly sloni nemají, stejně jako nemají ani ostatní mléčné zuby. Kromě klů
mají dnešní sloni v každém zubním kvadrantu pouze jeden další zub. Růst, výměna i
tvar sloních zubů je totiž naprosto unikátní. Sloní stoličky tvoří systém sklovinových
lamel, které jsou tmeleny obrovským množstvím zubního cementu. Zub má charakter
obrovského struhadla, kde z masy zubního cementu vystupují příčné lišty tvořené
tvrdou sklovinou, což je ideální pro konzumaci tvrdé rostlinné potravy.
Během života se zuby velmi rychle obrušují. Slon se tomu brání zvláštní
strategií, která mu zároveň umožňuje zuby během života postupně zvětšovat podle
toho, jak mu roste celé tělo. Tři zuby třenové a tři stoličky se objevují během života
postupně. Když se obrousí první třenový zub, nahradí ho druhý, potom třetí,
následovaný postupně třemi stoličkami. Poté co jsou poslední zuby opotřebovány
natolik, že jejich zbytky vypadnou, slon hyne hladem.

Odpověď napsal: Ivan Horáček, zoolog
Odpověď zazněla v pořadu zVĚDAvosti Českého rozhlasu Leonardo.
Čerpáno z časopisu: Týdeník Rozhlas, č.21/2008

Na následujících stránkách najdete předlohy na pěkné dekorace do
okna. Tyto předlohy jsou použity webové stránky www.i-creative.cz,
kde najdete ještě řadu jiných zajímavých věcí. Omalovánky, úkoly,
předlohy na tvoření… Vřele doporučuji všem!
Potřebovat budete především trpělivost, ostré nůžky a manikúrní
nůžtičky. Jednodušší motivy mohou vystřihovat i děti s nůžkami se
zaoblenou špičkou.
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CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH
TEPLOTNÍ REKORDY (1994 AŽ 1998)
II. DÍL
1994
Po celý měsíc červenec bylo sucho, nespadla ani kapka deště, a panovaly přímo
tropické teploty +30°C až 35°C.
V srpnu tropická vedra (až 30°C) pokračovala, ale již se vyskytovaly četnější
bouře - 2., 4., 6., 9., a během 11. srpna byly celkem tři a potom ještě 25. byly
bouře dvě.
1995
7. srpna v odpoledních hodinách byla ve stínu naměřena teplota +32°C.
1998
Tento rok se vyznačoval extremními teplotami, a to jak v zimě začátkem roku,
tak i v létě. V zimě denní teploty jen -5°C, sněhu velmi málo. V létě opět málo
deště a denní teploty teplota +30°C.

Čerpáno z Obecní kroniky obce Jinačovice
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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.
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