Pokračování o ještě o něco zvláštnějších částech tvé neknihy

ODFAJFKNI TO, CO TATO
T VOJE NEKNIHA MÁ:

výčet hesel s uvedením čísel stran, kde jsou v knize
rejstřík

zmiňována

objasňuje méně známé, odborné či méně rozšířené
slovníček
výrazy, které se v knihách objevují, hesla bývají řazena
pojmů
abecedně

a zase STOP!

Dost teorie .
Takhle by slovníček pojmů mohl vypadat u Zničto!,
kdyby to byla kniha. Ale bez těch komentářů v závorkách .

KDV0357_blok.indd 28

1.3.2017 8:34:13

Slovníček pojmů
à la minute

výraz původem z francouzštiny, ve vaření se tento výraz
používá pro přípravu jídla z čerstvých surovin v okamžiku
objednání zákazníkem, je to opak předvařených hotovek
(Jinými slovy, na minutku si pořádně počkáš.)

aperitiv

nápoj nabízený před jídlem, jeho účelem je povzbudit chuť k jídlu

excelovat

vynikat, z anglického slova excel

klasifikace

ve školství jde o ohodnocení školních výsledků žáků a studentů

only

anglický výraz pro: pouze, jenom, výhradně
(Výrazy z angličtiny jsou COOL!)

publikace

jiný výraz pro knihu, obecně jde o vydané dílo tiskem

stres

stav živého organismu, při němž tento organismus reaguje
na mimořádné podmínky tak, aby se před nimi uchránil

Ale TOHLE kniha

NENÍ,

tak na slovník nalep klidně

Batmana .
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Nesmyslný záznam destruktéra č. 0000004

JEŠTĚ NĚCO VÍC O TOBĚ?
Co rád děláš?

Co nerad děláš?

Co bys nedělal ani zanic?
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Je dobré umět poznat, co je důležité, ale stejně důležité je nebát se rozhodnout

… přírodu dělíme na živou a neživou. S tímto dělením se setkávají žáci
většinou již v prvních třídách na základní škole. Do živé přírody patří rostliny,
živočichové a houby. V dřívějších dobách se houby řadily k rostlinám, ale
dnes tvoří samostatnou skupinu.
Rostliny – nyní se budeme věnovat více této skupině živých organismů, mezi
něž patří jak mechy, tak květiny, ale i keře a obrovské stromy. Společným
znakem rostlin je, že obsahují zeleň listovou – chlorofyl a s jeho pomocí si
dokážou samy zajišťovat výživu. Rostliny dělíme na výtrusné a semenné.
Nejprve se podrobněji seznámíme s těmi výtrusnými. Povíme si o jejich
společných znacích i jednotlivých zástupcích…

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Rozhodnout může být těžké .

Ale nerozhodnout může být horší . Ověř si to. Barevně
podtrhni skoro každé slovo. Barvy střídej. Použij ﬁxy
a tlac pořádně do papíru. Vytvoř naprostý

CHAOS!

Povedl se?

KDV0357_blok.indd 31

1.3.2017 8:34:16

ČÁSTEČNÁ
DESTRUKČNÍ
ZÓNA
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Nikdo není neomylný, ani tvá nekniha ne

… Pád Bastily 41. července 1789
bil klíčovým oka mžikem
Velké francousské revoluce ...

A teď přesně jako
ve škole …

ČERVENĚ VYZNAČ chyby.
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