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KDO MÁ SVÁTEK V ČERVENCI? 
 

V červenci mají svátek:  

Jaroslava, Patricie, Radomír, Prokop, Bohuslava, Nora, Drahoslava, Libuše, Amálie, Olga, 

Bořek, Markéta, Karolína, Jindřich, Luboš, Martina, Drahomíra, Čeněk, Ilja, Vítězslav, 

Magdaléna, Libor, Kristýna, Jakub, Anna, Věroslav, Viktor, Marta, Bořivoj, Ignác. 

 

5. července je Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. července je Státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa 

 

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 

 

13.7. Markéta  
Původ jména: indický 
Význam jména: Staroindické maňdžárí "pupen, perla" přešlo do latiny se stejným 

významem margarita "perla".  
17.7. Martina  
Původ jména: latinský 
Význam jména: Ženská podoba k Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, 

což je jméno římského Boha války. Význam jména je přeneseně "voják, 
žena pomáhající vojsku".  

24.7. Kristýna  
Původ jména: latinský 
Význam jména: latinský tvar přídavného jména s významem "Kristova, Kristu náležící".  
25.7. Jakub  
Původ jména: hebrejský 
Význam jména: Hebrejské Jahagóbh souvisí s obecným názvem "paty", význam jména 

se vykládá jako ten "kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený".  
26.7. Anna  
Původ jména: hebrejský 
Význam jména: Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená "milost", 

popřípadě "líbezná, milá".  
28.7. Viktor  
Původ jména: latinský 
Význam jména: Základem je podstatné jméno victoria, což znamená "vítězství".  
29.7. Marta  
Původ jména: aramejský 
Význam jména: Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá 

"paní". Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně 
"pečlivá".  

http://vyznam-jmen.wz.cz/vyznam_jmen.php


 3 

INTERNET PRO DĚTI 
Tentokrát stránky www.patrasova.cz 

 
Když otevřete webovou stránku www.patrasova.cz, nejdříve se vám objeví několik obrázků 
nahoře, reklama uprostřed a sloupec s nabídkou v levé části.  
V levém sloupci si můžete vybrat z nabídky NOVINKY, PROFIL (Dádin životopis), 
KALENDÁŘ VYSTOUPENÍ, NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ, RANÍČEK, DISKOGRAFIE, 
HRAČKY (dají se zde objednat), FOTOGALERIE, KONTAKT A VAŠE TIPY.  
 
Děti ale bude nejvíce zajímat kulatá ikonka v nabídce nahoře, je to ikonka s domečkem a 
titulkem POJĎTE SI HRÁT. 
Po kliknutí na ikonku se nám objeví velký domeček. Má spoustu okének a každé okénko 
nabízí něco jiného. 
Okénka mají tyto nápisy: 
 
POČÍTÁME – tady jsou lehké početní úkoly, které si můžete i vytisknout a zabavit se s nimi 
třeba na prázdninách. Najdete zde tyto úkoly: Co je více a co je méně?, Kolik mají sněhuláci 
knoflíčků?, Spočítej dvojčata ve třídě; Jedno kolečko, druhé kolečko…; Kolik puntíků mají 
berušky?, Jedna rybička, druhá rybička…; Spočítej oka vánočních řetězů. 
 
ČTEME 
Pohádky jsou rozděleny do několika kategorií.  

- Jůlinčin nekonečný příběh (malované čtení) 
- Příběhy našich kamarádů 
- Počteníčko (Básničky a říkadla; Hádanky; Lidová říkadla, Knihy o našich přátelích)  
- Staré pověsti české  (O Krokovi a jeho dcerách; O Bivojovi; O Libuši; O Přemyslovi; 

Libušino proroctví; Dívčí válka; O Ctiradovi a Šárce; O Křesomyslu a Horymírovi; O 
Karlova mostu; Hladová zeď) 

- Z dětské literatury (Mach a Šebestová, Rozum a štěstí, Lolek a Bolek, Rákosníček)  
 
JAZYKY 

- zde se můžete naučit slovíčka ze ZOO a slovíčka týkající se cestování, to vše 
v němčině i v angličtině. 

 
HUDBA 

- tady se můžete podívat na všechny CD, které Dáda natočila a u většiny z nich si 
poslechnout i zvukové ukázky! 

 
 
RECEPTY 
- pozor, zde nejsou jenom recepty k vaření! Najdete tu tři rady, jak udělat kouzlo (Rozplynutí 
mince, Kostka a krabička, Prostoupení sklem), také dva zábavné pokusy v přírodě (Rostliny, 
Vítr). V babiččině poradně se můžete dozvědět, jaké bylinky a vůně nám mohou pomoci při 
zdravotních problémech. 
Pak tu najdete recepty na skvělé dětské pochoutky, na jogurtový dort a na mrkvová kolečka. 
 
CVIČÍME 

- tohle je spíš pro paní učitelky… Mohou se dozvědět přesnou choreografii k některým 
z Dádiných písniček. Konkrétně se jedná o písně Školička s Dádou; Jó, holky mučí 
kluky; Chvála slepic; O kohoutkovi a slepičce; Z nás bude kapela; Svátek; Kouzelník. 

http://www.patrasova.cz
http://www.patrasova.cz
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MALUJEME 

- tady si v módním ateliéru můžete obléknout Dana a nebo Ivu 
- jsou zde interaktivní omalovánky (malování v počítači), můžete si vymalovat Jůlinku, 

Oskara a Klárku a Dádu tanečnici 
- pak jsou zde různé jiné výtvarné úkoly a rady – např. obrázek jedním tahem; 

Malujeme v mřížce; Čí je tahle nožička?;  S kým Pepa telefonuje? ; Najdi deset 
rozdílů a Seřaď ilustrace k písničce. 

 
VYRÁBÍME 

- zde jsou podrobné návody na Přírodní ozdoby; Jarní přáníčka; Žížalu Jůlii; 
Kukuřičnou panenku a Mlsného ježečka. 

 
HRAČKÁŘSTVÍ, NOVINKY, PROGRAM 

- v době vzniku tohoto textu nebyla tato „okénka“ v provozu. 
 

 
CESTUJEME 

- zde si můžete vybrat jednu z devíti zemí: Řecko, Turecko, Kypr, Egypt, Spojené 
Arabské emiráty, Tunisko, Mallorca, Mauritius, Thajsko.  

Po odkliknutí se dozvíte spoustu důležitých informací, je to výborně zpracované a dětem to 
může  výrazně pomoci při referátech do hodiny zeměpisu.  
 
Dále je tu psí boudička s nápisem ZOO 
Když kliknete na boudičku, můžete si vybrat, o jaké zvířátko máte zájem. Je tu koala, čáp, 
papoušek, veverka, lední medvěd, klokan, žirafa, slon, tygr, jelen a srnec, pes, krokodýl, 
šimpanz, los. Když si nějaké zvířátko vyberete a kliknete na něj, dozvíte se o něm spoustu 
zajímavých informací. 
 
A na stromě jsou SOUTĚŽE a kontakt na AGENTURU a také TELEFON.  
Soutěže se mění, teď momentálně tam soutěž žádná není, ale určitě v brzké době bude. 
Kontakt pro agenturu (adresa, reklama…) 
Telefon – ten je zajímavý, protože děti mohou telefonovat (psát) řediteli Oskarovi a napsat 
mu, co se jim na stránkách líbí-nelíbí a podobně. 
 
  Lidová říkadla  

Byl jeden v tom domečku na stolečku v té mističce 

v té vodičce . Kde je ta ? ji snědla. Kde je ta 

? V se zaběhla. Kde jsou ty ? je 

vzala. Kde je ta ? ji vypili. Kde jsou ti ? 

je snědli. Kde jsou ti ? Na hřbitově zakopáni. 
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Na www.patrasova.cz můžete najít třeba toto: 
 

 
 

KAŽDÉMU ZVÍŘÁTKU PŘIŘAĎ JEDNU KONČETINU 
 

 
S KÝM PEPA TELEFONUJE? 

 

 
Tento obrázek je namalovaný jedním tahem. Zdá se ti to nemožné? Ale není, 
zkus si to také. Nakresli obrázek na papír podle podle šipek. Začni u čísla 1 a 
pak pokračuj k číslu 2, 3..., až skončíš u čísla 10. Zkus si to ještě jednou a zadej 
to jako hádanku kamarádům nebo i rodičům. Uvidíš, jak svou dovedností 
všechny ohromíš! 

WWW.PATRASOVA.CZ 

http://www.patrasova.cz
http://www.PATRASOVA.CZ
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Nová rubrika: zVĚDAvosti 
 

 

JAK VZNIKÁ DUHA? 

Duha vzniká lomem a 

odrazem slunečního světla ve 

vodních kapkách. Vidět ji můžeme 

za deště na opačné straně oblohy, 

než se právě nachází Slunce. 

Záleží však také na jeho aktuální 

výšce nad horizontem. Pokud je 

totiž Slunce výše než 42 stupňů 

nad obzorem, duha se promítne 

pod obzor a pozorovatel na Zemi ji nemůže spatřit. Paprsky tedy musejí dopadat pod 

určitým úhlem, aby vznikl pozorovatelný efekt.  

Vznik duhy podmiňuje fakt, že vodní kapka je opticky hustším prostředím než 

vzduch. Jak víme ze základní školy, když bílý světelný paprsek vstupuje do nějakého 

hustšího prostředí, například do skleněného hranolu nebo i do vodní kapky, bílé 

světlo se rozkládá na jednotlivé složky. Vzniká všemi barvami světelnému spektra 

hrající duha. Kruhový tvar duhy se pak odvíjí od kruhového průřezu vodní kapky. 

Kdyby měla podobu válečku, který by byl horizontálně orientovaný, pak by výsledný 

optický efekt vypadal úplně jinak. Třeba jenom jako chomáček světla, Kromě běžné a 

všeobecně dobře známé duhy se můžeme v přírodě setkat ještě s měsíční duhou, 

která je však poměrně vzácná. Měsíc v úplňku totiž může při přeháňce sloužit jako 

světelný zdroj namísto Slunce. Pokud máme všechny tyto principy na paměti, 

můžeme si snadno duhu vyrobit uměle, třeba s pomocí zahradní hadice.  

 

  

Odpověď napsal: Pavel Tetický, člen České astronomické společnosti 

Odpověď zazněla v pořadu zVĚDAvosti Českého rozhlasu Leonardo. 

Čerpáno z časopisu: Týdeník Rozhlas, č.42/2008 

Obrázek Duhy použit z:  

http://www.zikina.estranky.cz/fotoalbum/obrazky-duhy/duha/35 

http://www.zikina.estranky.cz/fotoalbum/obrazky-duhy/duha/35
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CO SE ODEHRÁLO V JINAČOVICÍCH  

(ČERNÁ KRONIKA Z LET 1996-2000) 

1996 
  V noci ze 17. na 18. února se ztratila z odchovny vepřů v areálu Zemědělského 
družstva 3 prasata o váze kolem 60 kilogramů. Protože v minulém roce se rovněž 
tou dobou ztratila 3 prasata, byl noční hlídač tohoto objektu propuštěn. 

V noci ze 24. na 25. října se vloupali neznámí pachatelé do prodejního střediska 
"Bavaria", kde odcizili větší množství cigaret, alkoholických nápojů, 2  pánské 
nové bundy, menší peněžní hotovost z poklady a malý příruční trezorek, ve 
kterém měl majitel Mirek Pruša uloženy pouze písemné doklady. 

1998 
  6. srpna v ranních hodinách, mezi 5. a 6. hodinou, přepadli dva ozbrojení lupiči 
poštovní auto, které přivezlo poštovní zásilky do naší obce. Řidič auta byl přinucen 
odjet s autem ven do polí, kde ho i jeho pomocníka lupiči spoutali a potom ze 
zásilky vybrali 80.000,-Kč a zmizeli. 

1999 
  10. října v odpoledních hodinách havarovala, naštěstí se šťastným koncem, 
řidička osobního auta z Brna. Havarovala u domku č. p. 114 a přistála v 
předzahrádce domku č. p. 119 (Kalábovi), u které poškodila část drátěného plotu. 

2000 
  6. ledna hlásila hlasatelka brněnské televize Lenka Selanská v regionálních 
zprávách v 18:00 hod., že se v okolí naší obce potuluje neznámá větší šelma, která 
má už na svědomí 14 kusů stržené srnčí zvěře. Příští den promítala i televize 
Nova záběr otisku stopy většího zvířete, otisknutého ve sněhu poblíž polní cesty, 
vedoucí do lesa Kuřimsko. Na tomto záběru byla vidět i část stromořadí na 
"Skalce" a také záběr na vchod do kanceláře Obecního úřadu a do školy. Rovněž 
byl odvysílán krátký rozhovor s ředitelkou Mateřské školy, paní Hanou 
Urbanovou, která v něm říkala, že asi viděla nějakou větší cizí šelmu. 

 

Čerpáno z Obecní kroniky obce Jinačovice 
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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. 
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PRAVIDLA BEZPEČNÉHO 
INTERNETU PRO DĚTI 

 
Internet je skvělé místo poznávání všeho možného, chatování s 
lidmi z celého světa, nalézání nových přátel a skvělé zábavy. Přesto 
buďte opatrní, můžete dost riskovat, pokud nedodržíte některá 
prostá pravidla: 
 
Ø Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno adresu). Je to jako 

dávat někomu klíče od bytu! 

Ø Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto v tajnosti a 

nikomu ho nesděluj, dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo 

někomu, kdo se tváří úředně. 

Ø Nacházet kamarády online je bezva, ale řekni raději rodičům, s 

kým ses skamarádil a kdo jsou tví noví přátelé. 

Ø Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, 

požádej rodiče o svolení a nechoď na schůzku bez doprovodu 

dospělého. 

Ø Je spousta prima věcí na netu, ale je tam také mnoho špatného! 

Proto vždy řekni rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš něco, po 

čem se cítíš trapně. 

Ø Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskusní místnosti 

zůstávat, pokud se tam cítíš trapně nebo ohroženě. 

Ø Pamatuj, TY TOMU VELÍŠ! 
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LISTINA DĚTSKÝCH PRÁV NA 
INTERNETU 

 
Ø Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré 

věci pro děti. 

Ø Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti. 

Ø Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil. 

Ø Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám 

nebo kterým nevěřím. 

Ø Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a 

neodpovídat na otázky. 

Ø Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc. 

Ø Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová 

divně nebo dává divné otázky. 

Ø Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače 

objeví odporné věci. 

Ø Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt. 

Ø Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí! 

 

 


