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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 
 

 
http://babcadetem.blog.cz/0710/krizovky 

 

 
NAJDEŠ PĚT ROZDÍLŮ? 

http://babcadetem.blog.cz/0710/krizovky
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KDO MÁ SVÁTEK V ÚNORU? 
 

V únoru mají svátek:  

Hynek, Nela, Hromnice, Blažej, Jarmila, Dobromila, Vanda, Veronika, Milada, 

Apolena, Mojmír,  Božena, Slavěna, Věnceslav, Valentýn,  Jiřina, Ljuba, Miloslava,  

Gizela, Patrik, Oldřich, Lenka, Petr, Svatopluk, Matěj , Kiliána, Dorota, Alexandr, 

Lumír, Horymír 

Slaví se:  Hromnice, Valentýn 

 

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 

 
7.2. Veronika  
Původ jména: makedonský 
Význam jména: Původní řecká podoba jména byla Phereniké. První složkou jména 

fere je základ slovesa ferein "nést", druhá část níke znamená 
"vítězství". Celý význam jména je "nositelka vítězství".  

 
 
19.2. Patrik  
Původ jména: latinský 
Význam jména: Pochází z latinského pater "otec", vyjadřovalo "dítě, mající otce", z 

právnického hlediska tj. postavení a dědění. Ženský protějšek je 
Patricie, za českou obdobu jména se někdy považoval Vlastimil.  

 
 
21.2. Lenka  
Původ jména: keltský 
Význam jména: Původem zkráceniny, domácké podoby jmen zakončených na -lena, 

nejčastěji Helena (Helenka), Magdaléna (Magdalénka), Apolena 
(Apolenka). Jméno lze vykládat podle toho, ke kterému má nositel 
vztah.  

 
 
22.2. Petr  
Původ jména: řecký 
Význam jména: Je překladem aramejského jména Kéfas. Aramejské képká stejně 

jako řecké pétrá znamená "skála". Jméno tedy označuje muže 
pevného jako skála.  

 

http://vyznam-jmen.wz.cz/vyznam_jmen.php
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INTERNET PRO DĚTI 
Tentokrát stránky www.alik.cz!!! 

 

Co je Alík 

Alík nabízí maximum služeb, který je dnes Internet schopen nabídnout. Vše je přizpůsobeno 

dětskému věku a schopnostem. Alík je pro děti od 4 do 12 let, které si rády hrají, kreslí, 

dopisují si se svými kamarády a chtějí se neustále dozvídat něco nového. Čím je dítě starší, 

tím se mu otevírá a zpřístupňuje více možností. 

 

Takže, co na stránce najdete? 

Nejlépe je, se hned při první návštěvě přihlásit. Stačí uvést jen přezdívku a libovolné 

heslo.Žádné osobní údaje nemusíte uvádět. 

Na stránce najdete mimo jiné i „bezpečnost na internetu“, povídání o tom, jak se na 

internetu chovat a čeho se vyvarovat a čemu vyhnout.  

 

Z tohoto odkazu vybírám jednu část, a tou je desatero bezpečnějšího internetu. 

Desatero bezpečnějšího internetu 

1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!  

2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!  

3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!  

4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!  

5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!  

6. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.  

7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.  

8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!  

9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!  

10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!  

 

Tak a teď k tomu, co vás bude zajímat a bavit. Samotná stránka je rozdělená do několika 

skupin.Najdete zde šest koleček s pejskem Alíkem, v každém kolečku je něco jiného. 

 

1. DOMEČEK 

 omalovánky (které si vymalujete přímo na počítači přiloženými barvičkami, je tu Alík, 

zvířátka, pohádky a ostatní motivy) 

 hádanky (obsahuje logik, hádankovou křížovku, obrázkovou křížovku) 

 Alíkův počítač (šetříce, tapety, omalovánky, pexeso, pohlednice) 

http://www.alik.cz
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 poznání (hodiny, kalendář) 

 pohádky (Šípková Růženka, O zlaté rybce, Sůl nad zlato, Kocour v botách, 

Zlatovláska, Popelka) 

 hry (Pexeso, Bonbo bongo, Kolaps, Slovotris, Hexxagon, Piškvorky, Sudoku, 

Solitaire, Šibenice, Vesmírná invaze, Plechovky, Housenka, Tetris, Virus, Balóny, 

Basket, Puzzle)  

2. PORADNY 

 Trápí tě osamělost, váha, neporozumění, trapasy, namlouvání, neúspěchy, kouření 

nebo něco podobného? Pokud odpověď nenajdeš v databázi již zodpovězených 

dotazů, jsou ti připraveni pomoci Alíkovi kamarádi a spolupracovníci. Psát můžeš 

zcela anonymně, pouze uvedeš pohlaví a věk. 

3. KAMARÁDI 
 klubovna (tady si můžeš popovídat s kamarády, kteří jsou teď přihlášení, třeba i z 

druhého konce světa! Jedná se o klasické chatování). 
 nástěnka (na nástěnce si můžeš vyměňovat zkušenosti a názory, účastnit se časově 

neomezených debat a vyjadřovat se tak ke spoustě témat! (Sport, vtipy, počítače…) 

 burza (Něco sháníš? Něco nabízíš? Chceš si něco vyměňovat? Tady si můžeš podat 

inzerát, nebo nějaký přečíst!) 

 pohlednice  (pošli super blahopřání nebo pozdrav svým rodičům či kamarádům do 

jejich pošty nebo na e-mail!. Kategorie: Vánoční, narozeninová, školní, různé, Asterix) 

 deníček   (vypadá jako kalendář, do kterého si můžeš psát svoje poznámky – do 

každého dne zvlášť. Tak Tě může také upozornit, že má někdo z tvých přátel 

narozeniny nebo slavíš jiné zajímavé výročí… 

 pošta (můžeš si vyměňovat dopisy  s ostatními uživateli Alíka) 

 seznam kamarádů (tento server využívá dvě stě tisíc dětí! Jak si mezi nimi najít toho 

správného? Buď podle přezdívky, podle jména a nebo „podle svého gusta“ – podle 

zájmů, koníčků, místa bydliště, pohlaví, věku)  

4.SOUTĚŽE 

 Čas od času se zde soutěže objevují, převážně o knihy… 

5.INTERNET 

 Katalog obsahuje jen vybrané odkazy na stránky, které by tě mohly zaujmout. 

Týkají se především dětských aktivit a oblastí, které děti zajímají.  Katalog v 

tuto chvíli obsahuje téměř 3000 odkazů!  
6. ALÍKOVINY – Alíkovy zprávičky pro kluky a holčičky 
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CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH 
1855 

Vyhořela při požáru větší část obce. 

 

1889 

Od prosince tohoto roku do května roku 1890  řádila v obci epidemie černých neštovic, při které zemřelo 36 

dětí. 

 

1895 

V rozvodněném potoce utonul rolník Pařízek z č. 6 i s koňmi. 

 

1903 

  13. ledna byl v lese zvaném "Pod borkami" mezi naší obcí a Řečkovicemi zastřelen pytláky, jimiž byli 

bratři Kocourkové z Řečkovic, hajný Richard Kučírek, který bydlel v hájovně v tehdejším "Zinzedorfu" - 

dnes "Česká". Na místě tragedie byl postaven kamenný pomník, který tam stojí dodnes. 

 

1921 

  V létě utonul v řece Svratce 19tiletý Stanislav Chrápavý z č.p. 49. 

 

1926 

  2. března  zahynul při kopání studny u svého domu č.p. 102 Josef Leicher. 

 

1929 

  30. listopadu se zabil pádem ze skály za domem č. 79 při návratu z práce František Malásek z č.p. 81. 

 

1936 

  V noci na 12. července vyloupil kasař Karel Petrla z Brna obecní pokladnu, v níž bylo na hotovosti 

5.688,65,-Kč a dvě vkladní knížky. Papírové doklady a dokumenty z pokladny naházel do ještě 

nedokončeného otevřeného příkopu po návsi a poškozený příruční trezorek zanechal v úvozu polní cesty za 

transformátorem, který stával za obcí u Palasové stodoly. Rolnická vzájemná pojišťovna vyplatila Obci 

peněžitou náhradu v plné výši a navíc ještě částku 150,- korun jako náhradu za poškozenou pokladnu. 

Tehdy se Obecní zastupitelstvo rozhodlo koupit pokladnu novou, nedobytnou - pancéřovou za 3.705,-Kč. 

 

Čerpáno z Obecní kroniky obce Jinačovice 
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ZAJÍMAVOSTI: SKAUT 
 

Víš, že… 

 

 …. V 216 zemích světa skautuje 

na 40 milionů děvčat, kluků i 

dospělých? Skauti nejsou jen 

v šesti zemích světa! 

 

 … českých skautů a skautek je 

přes 45 tisíc? 

 

 … skauti mají ve svém znaku lilii? 

 

 … malým skautům  a skautkám se říká vlčata a světlušky? 

 

 … ve skautském oddíle najdeš dobrodružství, zábavu, sport, 

odpočinek, i překonání sebe sama? 

 

 …první člověk na měsíci Neil Armstrong, stejně jako většina 

amerických astronautů, byl skaut? 

 

 … jednou za 4 roky se sejdou skauti z celého světa na obrovském 

setkání, kterému říkají JAMBOREE? Poslední bylo v roce 2007 

v Anglii, přesně 100 let od doby, kdy byl skauting založen! 

 

 … život ve skautském oddíle znamená opravdové kamarády a 

přátele na celý život? 

www.skaut.cz 

http://www.skaut.cz
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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. 

 
 


