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Žloutenka 

Projevy= ze začátku: 

teplota, nevolnost, cel-

ková slabost, dále:může 

i nemusí dojít 

k zežloutnutí kůže a 

sliznic, nemoc může 

dosáhnout i toho, že 

člověk umře 

 Zdroj nákazy= v těl-

ních tekutinách

(např.:krev), dokonce 

při manikúře, pedi-

kúře, tetování nebo 

piercingu, k přenosu 

nákazy stačí malé 

množství infikované 

krve (např.:na injekční 

jehle) 

 

ŽLOUTENKA TYPU 

C: 

Projevy= nemá 

žádné příznaky, 

až po dlouhé do-

bě dojde 

k selhání či rako-

vině jater 

Zdroj nákazy= 

přenáší se krví, 

transfuzí, injek-

cí, chirurgickým 

zákrokem, teto-

váním nebo pier-

cingem 

A to je vše a jaké 

z toho plyne ponau-

čení?? 

Dodržujte hygienu a 

neolizujte žádné vě-

ci, jak je to u někte-

rých žáků zvykem, 

když se nudí.:) a 

hlavně myjte si ruce 

před jídlem!!!!!!!!!! 

                                                             

Eliška Kostková 7.B 

                          

Zdroj:AVENIER|Be

zpečná cesta začíná 

u nás a vlastní in-

formace  

Pozor ŽLOUTENKA!!!! 

-z Moravy k nám zavíta-

la žloutenka 

-POZOR!!!-je to virus, 

což znamená, že nemoc-

ný člověk nákazu přená-

ší dechem, či jen přítom-

ností ve společnosti! 

Typy žloutenek: 

1.žloutenka typu A 

2.žloutenka typu B 

3.žloutenka typu C 

ŽLOUTENKA TYPU 

A: Projevy =nevolnost, 

nechutenství (nechutná 

vám žádné jídlo), únava, 

zvracení, bolesti:břicha, 

zad a pod pravým žeber-

ním obloukem, horečka 

a celkové oslabení orga-

nizmu  

Zdroj nákazy= znečis-

těné ruce, zelenina a 

potraviny (např.:nemyté 

ovoce a zelenina), nedo-

držování hygieny 

ŽLOUTENKA TYPU 

B: 
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Vaříme s Kápou 

Dnes budeme vařit 

vepřové řízečky. 

Suroviny: sůl, jedlá 

soda v prášku, vepřo-

vá kotleta, mletý su-

šený česnek, 3 vejce, 

strouhanka, hladká 

mouka, mléko, ci-

tron, olej na smažení 

Postup: Vepřové 

plátky opláchneme, 

očistíme a z obou 

stran naklepeme.  

Každý plátek 

poprášíme jedlou 

sodou, osolíme a 

okořeníme sušeným 

mletým česnekem. 

Sodu i koření na maso 

rukou natiskneme. 

Plátky narovnáme na 

talíř na sebe a 

zakryté necháme v 

lednici alespoň 

hodinku odležet. Po-

tom vepřové plátky 

obalíme v trojobalu a 

smažíme na oleji 

dozlatova.  

Na talíři ozdobíme 

vepřové řízečky 

kouskem citronu. 

Podáváme k nim 

vařené brambory s 

petrželkou a máslem. 

Matěj Kapoun 8.A 
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De Carlos-1.ano, 2.ve 

Španělsku,  3.hezké, 

4.moře, 5.ZNÁMKA ?? 

asi 2 

 

Harudová-1.ne nebyla 

jsem, 2.v Proseči pod 

Křemešníkem, 3.bylo 

to hezké, 4.krajina, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Hotovec-1.ano byl 

jsem, 2.v Chorvatsku, 

3.ušlo to, 4.moře, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Hunalová-1.ano byla 

jsem, 2.v Rakousku, 

3.moc hezké, 4.bazény, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Isternitzová-1.ano 

byla jsem, 2.v Madˇar-

sku, 3.bylo to super, 

4.příjemné uvítání 

5.ZNÁMKA?? asi 1 

 

Jelínek-1.ano byl 

jsem, 2.v Řecku, 3.bylo 

dobré, 4.nic 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Kocián-1.ano byl jsem, 

2.v Německu, 3.dobrý, 

4.nic, 5.ZNÁMKA?? asi 

2 

 

Majrich-1.ne, 2.na Mo-

ravě v Akvalandii, 3.v 

pohodě, 4.tobogány, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Kostková-1.ano byla 

jsem, 2.v Madˇarsku u 

Balatonu, 3.velmi pěk-

né, 4.Balaton je velmi 

teplé jezero, kde je hod-

ně písku a mušlí, 

5.ZNÁMKA?? asi 1 

Kubíček-1.ne, 2.v Pra-

ze, 3.ušlo to, 4.Orloj, 

5.ZNÁMKA?? asi 3 

 

 

 

 

 

                                                            

  

Jaké byly otázky: 

1.Byl/a jsi na dovolené 

v zahraničí? 

2.Kde jsi byl/a?  

3.Jak se ti tam líbilo? 

4.Co tě zaujalo na mís-

tě kde jste byli? 

5.Jak bys hodnotil/a 

letošní léto známkou 

od 1-5 

1=super léto, 2=hezké 

ale bylo i hezčí, 3=ušlo, 

ale mám radši zimu, 

4=ne tak hrozné, ale 

nic moc, 5=velmi špat-

né léto, nelíbilo se mi  

 

Augustová-1.ne neby-

la jsem v zahraničí, 

2.byla jsem v Českém 

ráji a u Máchova jeze-

ra, 3.moc se mi tam 

líbilo, 4.zaujaly mě 

skály a jejich tvary, 

5.ZNÁMKA?? asi 2  

 

Čápová- 1.ne 

v zahraničí jsem neby-

la, 2.u babičky a dědy, 

3.bylo to perfektní, 

4.příroda, 

5.ZNÁMKA?? asi 1 

Anketa: Prázdniny v 7.A 
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Majrich-1.ne, 2.na Mo-

ravě v Aqualandii, 3.v 

pohodě, 4.tobogány, 

5.ZNÁMKA? asi 2 

 

Mynaříková-1.ano by-

la jsem, 2.na řeckém 

ostrově Rhodos, 3.moc 

hezké, ale velké sucho, 

4.památky a krásně 

průzračné moře, 

5.ZNÁMKA?? asi 4 

 

Pekařová-1.ano, byla 

jsem v zahraničí, 2.v 

Chorvatsku, v samo-

správném městečku 

Tučepi, 3.skvělé, 

4.moře, 5.ZNÁMKA?? 

asi 1 

 

Procházka-1.ano byl 

jsem na dovolené 

v zahraničí, 2.v Chor-

vatsku, 3.bylo to dobré, 

4.super restaurace, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Říhová-1.ano byla 

jsem v zahraničí, 2.v 

Holandsku, 3.moc hez-

ké, 4.krásné mušle, 

5.ZNÁMKA?? 1 

Slanina-1.ano, 2.na 

ostrově, který se nazý-

vá Rab, 3.dobrý, 

4.švédské stoly, 

5.ZNÁMKA?? 2 

Svobodová-1.ne neby-

la jsem, 2.jezdila jsem 

po turnajích, 3.bylo to 

super, 4.poháry, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Vítek-1.ano byl jsem, 

2.na Slovensku, 

3.všude dobře,doma 

nejlíp, 4.aquaparky, 

5.ZNÁMKA?? asi 1 

 

Vugrincová-1.ano, 2.v 

Chorvatsku,v maleb-

ném přímořském leto-

visku jménem Drvenik, 

3.hezké, 4.moře, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

Jan Jůzl-1.ano byli 

jsme v zahraničí, 2.v 

Rakousku, 3.moc se 

nám tam líbilo, 4.hory, 

5.ZNÁMKA?? asi 2 

 

                                                         

M.Augustová, 

E.Kostková, 

K.Čápová 7.A 
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Španělsko 2016 
Devátého září byl náš 

den odjezdu. Do špa-

nělské Oropesy jsme 

přijížděli 10. září. Po 

náročné 28hodinové 

cestě nás Španělsko 

přivítalo teplým poča-

sím a krásně modrým 

mořem s písčitou pláží. 

 Naše apartmány vypa-

daly skvěle. Měly ba-

zén a také klimatizaci, 

kterou jsme 

v následujících dnech 

dost využívali. Po prv-

ním koupání jsme byli 

z moře uchváceni a 

nadšeni. Bylo teplé a 

dopřávalo nám parádní 

vlny. Když jsme se 

navečeřeli, šli jsme se 

porozhlédnout na ve-

černí procházku Oro-

pesou. Bylo to něco 

úžasného. Všude bylo 

plno světel, lidí a vše-

ho možného. Následu-

jící dva dny jsme strá-

vili dováděním u moře 

a večerními procház-

kami, či nakupová-

ním. V úterý jsme 

podnikli výlet do ne-

daleké Valencie. Měli 

jsme možnost poznat 

historické jádro města 

i velký valencijský trh 

se spoustou dobrot. 

Navštívili jsme také 

vodní svět Oceánografic 

s delfináriem. Po před-

stavení chtěl delfína do-

mů snad každý z nás. 

Středa patřila zase moři, 

ale nikomu to nevadilo, 

všem se tam líbilo. Kaž-

dý si našel to svoje. Ně-

kdo se koupal a dováděl 

na vlnách, jiný se zase 

vyhříval na slunci, aby 

chytil ten správný bronz 

a další hráli fotbálek ne-

bo pétanque. Párkrát 

jsme taky naskákali do 

bazénu. Bylo to příjemné 

osvěžení, být chvíli 

v neslané vodě. Užili 

jsme si to na maximum. 

 Naše mistrovské 
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šipky stály za potlesk. 

Kdo si ve čtvrtek ráno 

přivstal, ten měl možnost 

se jít v 7 hodin s p. uči-

telkou Hlaváčkovou vy-

koupat do moře a užít si 

okouzlující východ slun-

ce. Ten den nás ještě če-

kal půldenní výlet do 

Peniscoly. Navštívili 

jsme zdejší hrad i krásné 

zahrady. Zastavili jsme 

se i na tradiční španělské 

zábavě - na koridě. Pátek 

byl poslední den před 

odjezdem domů. Šli jsme 

si ještě užít moře, ale už 

jsme museli myslet na 

náročnou cestu domů, 

jak vše zabalíme zpět do 

svých kufrů. Odpoled-

ne poslední koupání 

v moři. Najednou byli 

ve vodě všichni, každý 

věděl, že si to musí 

vychutnat, bylo to na-

posledy. Večer jsme se 

rozloučili s Oropesou a 

v sobotu ráno „Ahoj 

Španělsko“, někdy 

příště. 

 

 

zdroj: www.krasovy-

domky.cz 

http://www.krasovy-domky.cz
http://www.krasovy-domky.cz
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Něco od celé redakce... 
 ANKETA: Jaké je tvoje 

nejoblíbenější místo? 

 

Michaela Augustová 

7.A 

Moje oblíbená místa jsou 

dvě. Nemám je moc dale-

ko, kousek od vesnice, 

kde bydlím. Jedno je na 

severovýchodní straně a 

druhé na jihu.  Z obou 

míst je krásný výhled na 

krajinu a vesnici, obě 

jsou na kopcích. Na jed-

nom z nich je obrovský 

mohutný strom, druhé 

místo je obrovská louka, 

kde je pár stromů. Skoro 

nikdo tam nechodí, teda 

zatím jsem tam nikoho 

nepotkala. Proto na tato 

místa ráda chodím, ně-

kdy sama a někdy vezmu 

svou kamarádku. Cítím 

se tam volná, svobodná, 

zapomenu na své starosti 

a když jsem tam s ka-

marádkou, tak si spolu 

povídáme. 

Klára Šeredová 9.B 

Moje nejoblíbenější 

místo  je můj pokoj, 

protože je to tzv. MŮJ 

VESMÍR. Nejraději si 

zde čtu a nebo spím :D 

Zuzana Staňková 

8.B 

Moje oblíbené místo je 

houpačka , kterou má-

me na zahradě. Asi 

před čtrnácti lety ji 

vyrobil můj dědeček z 

prken, která mu zbyla 

z nějaké stavby. Je 

odtud vidět na celou 

naši zahradu a když 

rozkvetou šeříky, krás-

ně to tam voní.  

Tereza Kostková 9.B 

Co se mi vybaví, když 

se mě někdo zeptá, kde 

je moje nejoblíbenější 

místo? Napadá mě ně-

kolik míst: pokoj, led-

nička :D, hřiště nebo 

náš bunkr.  

Tereza Šeredová 9.B 

Když se mě někdo ze-

ptá, kde je moje ne-

joblíbenější místo, jed-

noznačně odpovím, že 

na naší chatě kvůli 

tichu, které tam je do-

konalé. 

Eliška Kostková 7.A 

Mé oblíbené místo je v 

Kojčicích, hned za na-

ším domem, kde máme 

svůj bunkr. Máme i 

jiné, ale tento mám 

nejraději. Je zde klid a 

můžu tady dělat úkoly 

i jiné věci, protože tu 

máme stůl a lavičku. 

Dále tu sídlí: křeslo, 

tabule, křídy a obráz-

ky. Co tu dělám? 

Uklízím tu nebo si čtu. 
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SEZNAMKA!!!!!! 
Z 9.B:  

Krásná půvabná modro-

oká bruneta hledá uči-

tele, který by ji naučil 

skákat přes kozu. Na-

stávající kamarádství 

(nebo i něco víc) není 

vyloučeno. 

Její požadavky:  

-chlapec okolo 14 let 

-musí mít smysl pro 

humor 

Pozn. redakce: - Ne-

známá dívka má sice 

zvláštní smysl pro hu-

mor, ale je fajn kama-

rádka a skok přes kozu 

se opravdu potřebuje 

naučit :D 

 V případě zá-

jmu o inzerát se prosím 

obraťte na někoho z 

9.B. 

Kdo by měl zájem při-

dat něco do naší se-

znamky, ať se též do-

staví do 9.B. 

PS: Tato seznamka 

neslouží jako zesměš-

ňování, nýbrž jako zá-

bava :D 

Mily a Delo .                       

   

Kroužek ŠITÍ 
V úterý 11.10. začal 

kroužek Ruční práce 

pod vedením 

p.učitelky Medové, 

která zároveň vede 

tento školní časopis 

Infoželvík. Je každé 

úterý od půl třetí do 

půl čtvrté. Zatím nás 

tam chodí asi 6. Bude-

me se tu učit šít ručně 

i na šicím stroji, vyší-

vat a šít různé krásné 

věci jako např. zvířát-

ka, panenky, kabelky. 

Teď máme momentál-

ně v plánu šít zástěry 

do školní cvičné ku-

chyňky. Pak snad bude-

me dělat kabelky. Urči-

tě se toho na-

učíme mno-

hem víc a 

spoustu do-

vedností vyu-

žijeme v bu-

doucnu. 

M.Augustová 

7.A 

 



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

V září proběhly adap-

tační kurzy tříd 6.A a 

6.B v Mladých Bříš-

tích. Hráli jsme různé 

hry, užili si pěší po-

chod i celý pobyt. 

Třída 6.B  

 

  

 

 6.B na adaptačním kurzu 


