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Desatero bezpečného internetu 

nesděluj je ani blízké-
mu kamarádovi.  
 
4- Nikdy neodpovídej 
na neslušné, hrubé 
nebo vulgární maily a 
vzkazy. Ignoruj je.  
 
5- Nedomlouvej si 
schůzku přes internet, 
aniž bys o tom řekl 
někomu jinému. 
 
6- Pokud narazíš na 
obrázek, video nebo e
-mail, který tě šokuje, 
opusť webovou strán-
ku. 
 
7- Svěř se dospělému, 
pokud tě stránky nebo 
něčí vzkazy uvedou 

Pro bezpečí na inter-
netu ti stačí dodržet 
jen pár důležitých, ale 
přitom jednoduchých 
zásad. 
 
1-Nedávej nikomu ad-
resu ani telefon. Nevíš, 
kdo se skrývá za moni-
torem na druhé straně.  
 
2- Neposílej nikomu, 
koho neznáš, svou foto-
grafii a už vůbec ne 
intimní. Svou intimní 
fotku neposílej ani ka-
marádovi nebo kama-
rádce - nikdy nevíš, co 
s ní může někdy udělat.  
 
3- Udržuj hesla (k e-
mailu i jiné) v tajnosti, 

do rozpaků, nebo tě 
dokonce vyděsí.  
 
8- Nedej šanci virům. 
Neotevírej přílohu 
zprávy, která přišla z 
neznámé adresy.  
 
9- Nevěř každé infor-
maci, kterou na inter-
netu získáš.  
 
10- Když se s někým 
nechceš bavit, nebav 
se.  
 
K.Čápová 7.A 
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Čokoládová hodina 5.B 

Naše třída 5. B se zú-
častnila soutěže 
k Čokoládové hodině 
2017, kterou pořádala 
Hodina H. Nejprve jsme 
vymysleli nějaké návrhy 
a potom vybrali tyto tři: 
sopku, chrám a továrnu. 
Připravili jsme si hodně 
papíru a pak už se jen 
lepilo, natíralo hnědou 
barvou a upravovalo do 
konečné podoby. Výro-
ba nám zabrala spoustu 
času. Nakonec jsme vše 
odnesli do soutěže. Od-
měna za práci na nás 
pak čekala ve třídě. A 
byla velmi sladká…  

L. Pozníková 5.B 
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Asi by vás zajímalo, co 

s koněm po zimě? 

 Koníky začne po dlou-

hé zimě otravovat 

hmyz, mezi takový 

hmyz patří například: 

komáři, mouchy, klíš-

ťata a ovádi 

Tento hmyz dokáže 

naše koníky pěkně 

poštípat a tak je lepší 

začít shánět nějaké ty 

deky proti hmyzu. 

Jelikož někteří koníci 

mají alergii na štípnutí 

od otravného hmyzu, 

může se nejčastěji u 

hřívy nebo ocasu udě-

lat pěkná vyrážka a 

tím pádem se koníci 

drbou a z vyrážky se 

stanou boláky. Pokud 

se chcete štípancům 

vyhnout, je nejlepší 

nechat koníka na pas-

tvě pouze do soumraku 

a to i s dekou proti 

hmyzu. 

Jak se bránit ne-

zvaným hostům ? 

Repelenty, obojky pro 

koně (novinka, která si 

pomalu hledá cestu na 

Koně 
slunce), česnek (česnek 

má odpudivé účinky), 

mechanická ochrana 

(deky, masky a třásně 

jsou skvělou mechanic-

kou ochranou proti 

mouchám). 

Pastvina 

Po zimě není na louce 

mnoho zeleného, proto 

musíme mít dostatek 

sena, aby koníci měli 

co baštit. 

Pokud nechceme, aby 

si koníci zašlapali seno 

do bláta, můžeme na 

trhu koupit kruhové 

příkrmiště. 

Co můžeme dělat 

po zimě na vy-

jížďce ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokem do kop-

ce: Zadní nohy jsou při 

vyjíždće hodně zatíženy. 

Je to dobré na posílení 

svalů koně a na vyčerpá-

ní zbytečné energie. 

Krok za krokem přes 

dřevo: Toto cvičení posi-

luje koordinaci a kon-

centraci koně. 

Couvání okolo rohu: 

Při couvání a ohýbání se 

prokáže, jak je váš kůň 

ve skutečnosti na po-

můckách. 

Couvání do kopce: 

Toto cvičení je velmi těž-

ká práce pro zadní no-

hy.Při tomto couvání 

musí kůň hodně podsa-

dit zadní nohy a vykle-

nout hřbet. 

I. Mašková 7.B 



Infoželvík Stránka 5 

Velikonoční kuřátka 
Na jejich výrobu bude-
me potřebovat: 

-         dětské piškoty 

-         barevné želé 
(např. gumové 
medvídky) 

-         čokoládovou 
polevu 

-         krém na spojení 
piškotů (2 PL 
másla, 3 PL mouč. 

cukru, citronová 

piškotů. Vytvořenou 
hlavičku připevníme 
pomocí máslového 
krému na další piškot. 
Čokoládovou polevou 
vyznačíme oči a dráp-
ky.         

L. Pozníková 5.B 

 

šťáva) PL- polév-
ková lžíce 

  

Nejprve ušleháme 
máslo s cukrem do 
pěny a přidáme citro-
novou šťávu. Připra-
veným krémem spoju-
jeme vždy dvě kolečka 
piškotů. Z barevného 
želé vykrojíme zobá-
ček a hřebínek, který 
upevníme mezi okraje 
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Oslavíme Velikonoce 

Velikonoce v 

katolické 

církvi 

Pravidla pro určení 

data Velikonoc stanovil 

roku 325 První nikaj-

ský koncil. Podle nich 

připadají velikonoční 

svátky na neděli násle-

dující po prvním jar-

ním úplňku. Pokud 

první jarní úplněk při-

padne na neděli, slaví 

se Velikonoce až další 

neděli. Pondělí veliko-

noční podle těchto pra-

videl může připadnout 

na den v rozmezí od 23. 

března do 26. dubna, 

tedy přibližně znamení 

Berana, které je ve zvě-

rokruhu již od Hippar-

cha. Velikonoce podle 

katolické tradice začí-

nají vigilií neděle 

Vzkříšení (která zavr-

šuje velikonoční tridu-

um Zeleného čtvrtku, 

Velkého pátku a Bílé 

soboty) a trvají padesát 

dní až do Letnic, slav-

nosti Seslání Ducha 

Svatého. První týden 

Velikonoc se nazývá 

Velikonoční oktáv. 40. 

den Velikonoc je slav-

nost Nanebevstoupe-

ní, která připomíná 

Ježíšův výstup ze ze-

mě do nebe a jeho 

oslavení u Otce.  

 

Velikonoční 

symboly 

Beránek představo-

val v židovské tradici 

Izrael jako Boží stádo, 

které vede Hospodin. 

Zároveň Židé při svém 

svátku pojídají berán-

ka jako připomínku 

svého vysvobození z 

Egypta. V křesťanství 

je beránek jedním ze 

symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle 

křesťanské víry on je 

beránek, obětovaný za 

spásu světa.  

 

Kříž je nejdůležitějším 

z křesťanských symbolů, 

protože Kristus byl od-

souzen k smrti ukřižová-

ním. Tento trest patřil k 

trestům nejvíce krutým a 

ponižujícím. Tento sym-

bol je ale mnohem star-

ší.Ukřižování odpovídá 

zimnímu slunovratu, kdy 

Slunce vstupuje do sou-

hvězdí Jižního kříže  

Dalším z velikonočních 

symbolů je vajíčko, 

symbol nového života, 

neboť samo zárodek živo-

ta obsahuje. V mnoha 

kulturách je vejce symbo-

lem plodnosti, života a 

vzkříšení. Už ve starově-

kém Egyptě či Persii se 

na svátky jara barvila 

červeně vajíčka (červená 

jako symbol dělo-

hy).Zdobení skořápek 

vajec však může sahat až 

do pravěku.V souvislostí 

s lidovou tradicí se zvyk 

tato vejce malovat udržu-

je i nadále (označení 

„kraslice“ je pak odvoze-

no od červené barvy). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/325
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apln%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beran_%28znamen%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beran_%28znamen%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brokruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brokruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipparchos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipparchos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_triduum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_triduum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C4%8Dtvrtek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_sobota
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_sobota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesl%C3%A1n%C3%AD_Ducha_Svat%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesl%C3%A1n%C3%AD_Ducha_Svat%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_okt%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Ji%C5%BEn%C3%ADho_k%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Ji%C5%BEn%C3%ADho_k%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
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Kočičky symbolizují 

palmové ratolesti, který-

mi vítali obyvatelé 

Jeruzaléma přicházející-

ho Krista. Tradičním 

křesťanským zvykem je 

jejich svěcení na Květnou 

neděli a používání popela 

z jejich spálení o Popeleč-

ní středě.  

Křen symbolizuje hře-

bíky či hořkost utrpení 

Krista. Zvyk pojídat křen 

o Velikonocích se udržuje 

především v Polsku, Ra-

kousku a Slovin-

sku.Odpovídá židovské 

tradici, kdy o pesachu se 

pojídá jako hořká bylina 

(maror symbolizující utr-

pení při Exodu) při Se-

der, kdy se také pojídá 

kost z beránka či bejca 

(vejce)  

Mléko s medem 

symbolizuje dvojjedi-

nost Krista. Ve formě 

tzv. jidáše symbolizu-

je provaz Jidáše Iška-

riotského. Mléko a 

strdí symbolizuje za-

slíbenou zem z Exo-

du, což je přejato i do 

legendy o Praotci Če-

chovi. S beránčím 

Amonem byl zto-

tožňován i Zeus, kte-

rý byl jako mladý kr-

men mlékem a me-

dem. Dvojjediný 

Amon-Re má slzy, ze 

kterých se zrodili lidé 

a které symbolizují 

med nebo včely. Re-

ova manželka Hathor 

(respektive Mut) je 

kraví bohyní mléka 

(symbolizuje Mléčnou 

dráhu).  

K.Čápová 7.A 

Zdroj: wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99en_selsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seder
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seder
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jid%C3%A1%C5%A1_I%C5%A1kariotsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jid%C3%A1%C5%A1_I%C5%A1kariotsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praotec_%C4%8Cech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praotec_%C4%8Cech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re_%28b%C5%AFh%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hathor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha


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 

Když jsme přišli jednou 
ráno do třídy, čekalo na 
nás překvapení. V akváriu 
byl nový křeček. Všichni 
stáli okolo něj a pozorova-
li, jak se mu v novém pro-
středí líbí. Měli jsme mu 
vybrat  nějaké jméno. Pa-
dlo několik návrhů (např. 
Rozinka, Kulička, Temno-
ta), ale nakonec vyhrálo 
jméno Bubla. V akváriu 
má domeček, písek na 
koupání, kolo na běhání, 
potravu a pití. Také tam 
jsou nějaké prolézačky na 
hraní. Někdy je s Bublou 
velká zábava a jsme rádi, 
že ho ve třídě máme.      

L.Pozníková 
5.B                                 
                                 

Nový obyvatel v 5.B 


