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28. července – 5. srpna – Tábor
na Kašavě
3. září – Úvodní domlouvací
schůzka
27. září – 30. září – Celostátní
kolo Svojsíkova závodu
(Slunečnice)
Narozeniny oslaví nebo oslavily:
8 let –Věrka, 14 let – Dáda.
Svátek má Hanička a Hanka,
Helča a Dáda.

VŠEM PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ!!!

Vážené prázdninové čtenářky/
popř.
vážení
prázdninový
čtenáři!
Půlka prázdnin je už za námi,
ale další teprve začíná. V první
polovině prázdnin jsme se
vydaly
na
prázdninovou
výpravu do Kroměříže, sice
v malém počtu, ale myslím, že
to stálo za to ;-). V druhé půlce
nás čeká tábor.
Ale co vás čeká v tomto díle
Slunečníku?
Nejprve bychom vám rády
představily novou rubriku:
TAHÁKY – v této rubrice
najdete články, které se vám
budou hodit ve škole. Nelekejte
se, začínáme oddychově.
Na dalších stránkách se setkáte
se stálými rubrikami v trošku
rozšířené podobě. Ale malinko
víc textu snad o prázdninách
neuškodí.
A až všechno přečtete můžete
se těšit na další tentokrát už
poprázdninový Slunečník.
Kouzelné prázdniny přeje
REDAKCE

Smìry souèasné módy
V dnešní době není jednoduché přesně říci, co to vlastně je
současná móda. Dnes může být v módě dlouhá sukně s výraznými
volánky a zítra zase sukně krátká, bez jakýchkoliv ozdob. Můžeme však
bezpečně říci, že se na žebříčku módních trendů hodně vysoko drží
kalhoty s rozšířenými nohavicemi. Znovu se do módy vrací kárované vzory
a pozadu nejsou ani vzory s puntíky a svislými i vodorovnými pruhy. Velmi
módní jsou dlouhé kabáty jasných barev, jako je například růžová, khaki
zelená, světle modrá, ale ten, kdo chce s módou držet krok, se nevyhýbá
ani bílé a černé barvě. Tyto barvy jsou univerzální, můžeme je kombinovat
s různými barvami a jejich odstíny.
Dnešní přední návrháři upřednostňují volné halenky z chladivých
materiálů. Nevyhýbají se ani extravagantní úpravě svetrů (např. zip na
stranu) a jiných teplejších svršků. Velmi moderní jsou různé výšivky
především s květinovými vzory. Ne zřídka narazíme na kalhoty, kabáty
nebo sukně zdobené právě tímto zajímavým způsobem.
Téměř nerozlučitelným módním prvkem se postupem času staly
také džínsy, které vznikly vlastně úplně náhodou. V nějaké krejčovství si
spletli přísady ke tkaní, a tak se na světě objevily džínsy (riflovina). Džínsy
se nosí už celé generace. Vyvíjely se od kalhot s úzkými nohavicemi až do
dnešní rozšířené podoby, ozdobené o výšivky a jiné ozdoby.
Znakem dnešní módy je její nestálost. Každou chvíli se na trhu
objeví něco nového, ale za krátkou dobu si nikdo nevzpomene, že to kdy
nosil. Stejně se většinou nakonec všichni vrátí k tomu, co je pohodlné a
účelné. Všechno co se nosilo před ne moc dlouhou dobou e zase vrací do
módy, a tak to půjde pořád dokola.

napsala Tamèa

Desertifikace je rozšiřování již vzniklých pouští. Je velkým
problémem především v zemích subsaharské Afriky. Ročně
se velké plochy savan stávají pouští. Savany jsou
domovem mnoha druhů zvířat a rostlin, a rozšiřováním
pouští jsou tyto druhy vážně ohroženy.

DESERTIFIKACE
DESERTIFIKACE
Ohroženy však nejsou
pouze
zvířata
a
rostliny, ale také lidé.
Pouště
ohrožují
i
domovy lidí a písečné
bouře zhoršují zdravý
lidí žijících i několik
tisíc
kilometrů
od
pouště.

Příčinnou desertifikace je expanzivní zemědělství, nadměrný
chov dobytka a růst lidské populace. Je však velice těžké
přemluvit kočovné pastevce, pro které je jejich stádo více než
peníze, aby chov dobytka omezili. Další problémem je
nedostatečné zavlažování, které však paradoxně může vést
ještě ke zhoršení problému desertifikace a k salinizaci.

Salinizace je zasolování půdy,
ke kterému dochází především
v suchých a teplých oblastech
při nadměrném zavlažování.
Jedná se o proces hromadění
solí ve vrchních vrstvách
půdního
horizontu
vlivem
vysokého odparu vody z půdy.
Z toho vyplývá, že desertifikace i salinizace vede k vážnému
poškození
půd.
Znemožňuje
tudíž
využití
půdy
k zemědělským účelům, ale také ohrožuje rovnováhu přírody.
V současné době je desertifikací
poškozeno 10 – 20% suchých
oblastí. 41 % procent veškeré
světové půdy náleží mezi suché
oblasti (např. sever Afriky,
většina
Austrálie,
Severní
Amerika atd.)
Jedním
z nejdiskutovanějších
témat v oblasti desertifikace je
problém Sahelu. Rozšiřování
pouště zde totiž vážně ohrožuje
už tak dost chudé obyvatelstvo.
Nejznámějším
problémem
salinizace je vysychající Aralské
jezero. V důsledku vytvoření
zavlažovacích kanálu došlo ke
zmenšení jezera a poklesu jeho
hladiny o 22 m a výraznému
zvýšení koncentrace soli.
napsala Kami

NENUÏ SE!!!
Kolikrát už jsi o těchto prázdninách řekla: „Já se nudím!“?
Prázdniny jsou k tomu, aby jste si odpočinuly od školy,
ale hlavně k tomu, aby jste se bavily! Slunečník se proto
nechal inspirovat jedním zahraničním skautským
časopisem a přináší vám několik tipů jak se o
prázdninách nenudit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyraz si někam s kamarády
Vyrob něco zajímavého
Udělej rodinný časopis
Staň se dobrovolníkem
Nauč se nový sport
Jeď na tábor

S kamarády
můžeš
jít
na
koupaliště nebo se před horkem
schovat do kina, pokud prší
můžete zajít třeba na bowling.
Určitě tě napadne alespoň jedna
věc, kterou jsi chtěla vyrobit (ušít
tašku, namalovat obraz). A pokud
tě nic takového nenapadne
podívej
se
na
http://www.kyanags.org/adults/prg_crafts.aspx, nejen že
najdeš spoustu nápadů na skvělé rukodělky, ale procvičíš
si i angličtinu.

Vyrobit rodinný časopis ti možná přijde
jako naprostá blbost, ale i to může být
zábava. Zkus se setkat se sestřenicí
přes x kolen a popovídat si s ní. Nebo
můžeš zkusit sestavit co nejdelší
rodokmen.
Pokud chceš prázdniny trávit tak, abys
pomohla i ostatním zkus se stát
dobrovolníkem. Můžeš se zkusit zeptat
na charitě nebo někde jinde, zda by se
pro tebe nenašla nějaká práce. Nebo
můžeš pomoci ve svém sousedství,
pohlídat děti, navštívit a potěšit staré lidi atd.
Ještě něco jiného je, když se o prázdninách rozhodneš,
že se naučíš nějaký nový sport. Některé sportovní týmy
mají trénink i o prázdninách, tak se k nim můžeš zkusit
přidat. Nebo prostě můžeš
začít trénovat sama.
nejlepší
Ovšem
úplně
způsob jak se nenudit o
prázdninách je jet na tábor.
Americké skautské tábory
jsou zaměřeny vždy na
jednu oblast a skautky si
vybírají ten tábor, který je
zajímá. To my české
skautky máme jednu velkou
výhodu, že si na táboře
můžeme
vyzkoušet
od
každého trochu.

Kde co patøí na kroji
Ahoj světlušky, tak už se k vám konečně dostaly
vaše trička, která vám slouží jako skautský kroj.
Určitě už jste nějaký skautský kroj viděly, a taky si všimly spousty nášivek a
odznaků, které na něm byly. Aby jste i vy věděly, kam si našít tu kterou
nášivku, když se k vám dostane, přinášíme vám takový přehled toho co kam
patří na kroji.

Omalovánky

s Míšou
Ahoj, jsem menši, zelenooká
 blondýna, která vypadá na
míň, než kolik jí doopravdy je a
která se ráda usmívá.

Jak jsi se dostala do skautu?
Do skautu mě přivedli rodiče hned po revoluci, to mi bylo 6, skoro 7.
Co tě v té době ve skautu nejvíc bavilo?
Určité hry. Ze začátku seznamovací, potom třeba kompot, nebo
chození kolem židlí, kdy židel bylo o jednu míň než nás, vedoucí
hrála na kytaru a když přestala, všichni si museli sednout a ten kdo
zůstal stát vypadl - tahle hra mě fakt bavila.
A jak to bylo ve skautu s tebou dál?
Dál? Byla jsem normální člen, neměla jsem žádné funkce jako třeba
rádce apod, spíš jsem tak splývala s ostatními, později jsem začala
působit jako zdravotník na táborech, za vedoucí bych se moc
nepovažovala.
Jaké byl tvůj největší zážitek jako
členky a jako vedoucí (zdravotníka)?
Nemám zážitek jenom jeden, mám jich víc, například pro mě byly
největším zážitkem všechny tábory. Všechny byly něčím výjimečné,
nejvíce však putovní. A jako zdravotník? Hm… to spíš byly zážitky
nepříjemné, když se někomu něco stalo a museli jsme do nemocnice.
Sleduješ co se u nás v oddíle ději i když jsi v Londýně?
Pokud jsem na netu a mám čas, tak ano. V poslední době jsem
poměrně dobře informovaná o uspěších našeho oddílu na
Svojsíkově závodě:-)

A co Slunečník? Čteš ho? A pokud ano, jak se ti líbí?
Pokud se k němu dostanu, tak si ho ráda přečtu, z obsahu se mi líbí
reportáže, recepty a celkové zpracování.
Momentálně bydlíš v Londýně, jak jsi se tam
dostala a co tom děláš?
Do Londýna jsem odjela za přítelem a taky proto, že jsem chtěla
poznat něco nového - myslím tím nové město, jinou kulturu, jazyk...
Pracuji v jednom malém domově důchodců jako pečovatelka.
Jak se ti v Londýně bydlí, naplnil tvá očekávání?
Asi prvního půl roku jsem byla z Londýna nadšená - velké město, plno
lidí, doprava, metro, život, teď už jsem se tu celkem zabydlela, už
nejsem tak nadšená, jak ze začátku, ale nadšení vždycky opadne u
všeho. Možná je to i tím, v jaké čtvrti bydlím. Začínáme uvažovat, že se
přestěhujem do menšího města, kde bude větší klid a větší bezpečí.
Objevila jsi v Londýně nějakou zajímavou věc co u nás nemáme?
V
Londýně
je
spousta
zajímavých věcí, co u nás
nemáme:-)
Tak
třeba,
pokaždé, když vystoupím na
stanici metra Westminster a
vyjdu napovrch a hned přede
mnou stoji Big ben. Ze začátku
mě fascinoval ta neskutečná
směs národu, co se tu
pohybuje, to u nás opravdu
není.

Nestýská se ti?
Stýská, i když někdy mi ani nepřipadne, že žiju někde jinde, pořád z
práce do práce, stereotyp je všude, zasteskne se mi, když mluvím
s rodiči nebo se známýma.

Co angličtina? Jak ti jde? A líbí se ti?
Angličtina je pěkný jazyk a celkem složitý, i
když v porovnáni z češtinou nebo s
kterýmkoliv jiným jazykem je zase celkem
jednoduchý, nejhorší jsou pro mě anglické
fráze typu up to you, what is on atd.
Prokousávám se.
Doporučila by jsi ostatním, aby jeli
pracovat do UK (Velké Británie)?
Určitě, ať již do uk nebo do jiné země, je to
výborná zkušenost.
Co se ti vybaví, když se řekne
slunečnice, slunečník?
Slunečnice - krásná silná květina {plodina}
s výraznými žlutými listy a hnědými
semínky uprostřed {které jsem měla
vždycky ráda} a slunečník, ten princ z
pohádky Princ a Večernice a taky
slunečník na zahradě.
Mohla by jsi nám zanechat nějaký optimistický vzkaz?
Nevím jestli tohle je pro někoho optimistické, ale u mě to docela sedí:
co tě nezabije, to tě posílí a všechno zlé je k něčemu dobré.

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov
27. číslo vyšlo 26. 7. 2007
uzávěrka 28. čísla bude 18. 9. 2007
adresa: klubovna Slunečnic (krbovka), kapsář Redakce
http://skautky.zholesova.cz/slunecnik
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