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Naši “NEJ” v bøeznu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. třídy):
Tomáš FOLC (9. A)

Hádanky na Moodlu
březen 2021:
(2 autoři 100% odpovědí + 1 vylosovaný z 10 odpovědí s jedinou chybičkou)

Eliška STARÁ (5. B)
Vojtěch ŠKODA (6. A)
Karolína DUCHOVÁ (5. B)

Poznámka: Všichni výherci budou odměněni při první možné (nerizikové) příležitosti.
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Den Zemì opìt bez Igelitiády
Oslava Dne Země, která se celosvětově koná 22. dubna, se
stala nedílnou součástí života každého lánského školního roku.
Právě začátkem dubna měly být přípravy našeho projektu –
Igelitiády – v plném proudu. S pomocí okolních škol a školek,
junáků a dalších dobrovolníků jsme uklízeli břehy řeky Úpy,
příjezdové cesty i blízké okolí procházených úseků.
Bohužel ani v letošním roce vzhledem ke koronavirové situaci tuto
akci neuskutečníme. Je teď na každém z nás, jestli odpadky, které
nacházíme při procházkách, necháme ležet, a nebo je zvedneme a
odneseme do nejbližšího odpadkového koše. Pakliže vám čistota vašeho
rodného kraje není lhostejná a nevadí vám sebrat nepořádek, který za
sebou zanechali jiní, méně zodpovědní spoluobčané, udělejte to málo, co
se udělat dá. Příroda vám to mnohonásobně oplatí!
(Ný)

Informace výchovné poradkynì
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4.
2021 bylo umožněno vykonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní
přijímací zkoušky pouze osobám, které se prokázaly negativním výsledkem
testu před zahájením přijímacích zkoušek. Naše škola umožnila testování
antigenními testy svým žákům v pátek dne 30. 4. 2021 v době od 11:00 do
13:00 hodin. V naprosté většině této možnosti žáci využili. Zároveň
obdrželi doklad o výsledku testování.
Ve dnech 3. a 4. května 2021 čeká na deváťáky první velká životní
zkouška v podobě jednotných přijímacích zkoušek. Trému budou mít asi
všichni velkou, ale pokud se poctivě a svědomitě připravovali, měli by
uspět. Platí přeci, že štěstí přeje připraveným. Navíc mají možnost dvou
pokusů a počítá se výsledek pouze toho lepšího. V předchozích letech byli
takřka bez výjimky přijati naši žáci již v prvním kole přijímacího řízení a
zároveň na školu, kterou oni sami považovali za prioritní. Jsme velmi
zvědavi, jak dopadnou letos.
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Za zmínku stojí, že jen minimum středních škol využilo možnosti zrušit
jednotné přijímací zkoušky, případně je nahradit školní přijímací zkouškou.
S výjimkou jediného žáka všichni vykonají jednotnou přijímací zkoušku,
kterou stejně jako v předchozích letech organizuje společnost CERMAT.
Deváťáci budou určitě netrpělivě vyhlížet datum 19.–21. 5. 2021.
V těchto dnech
totiž dojde k vyhlášení o ciálních výsledků řádného
termínu jednotných přijímacích zkoušek. O tom, jak byla letošní 9. A
úspěšná, vás budeme samozřejmě informovat.
(Iveta Votočková, VP)

Zvukové nahrávky opìt v akci
Zvukové nahrávky úkolů se těší velké oblibě a jsou často využívány
především v hodinách jazyků. O tom jsme vás informovali již v minulém
čísle.
V 9. třídě se v rámci učiva slohu probírá také proslov. Žáci dostali
tedy za úkol vypracovat zvukovou nahrávku proslovu ke své třídní učitelce
tak, aby se nahrávka dala případně použít při slavnostním předání
vysvědčení na konci školního roku. Deváťáci příjemně překvapili a úkol
splnili v naprosté většině na výbornou. Třídní učitelce Jiříčkové se proslovy
líbily natolik, že si je přála uchovat na památku. Pan učitel Hrabánek
dokázal zvukové nahrávky stáhnout a i jeho zásluhou bude mít paní
Jiříčková na vycházející ročník velmi krásnou, milou a osobní vzpomínku.
V rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II se na naši školu
obrátil Mgr. Petr Záliš. Požádal nás, abychom se pokusili za použití
mobilních telefonů, počítačů či jiných zařízení nahrát kratší pohádkový
příběh pro výzvu “Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem“.
My jsme vybrali pohádku “Jak pejsek a kočička pekli dort”. Jedná se o
pohádku Josefa Čapka, regionálního autora a zároveň autora, který má
blízký vztah k našemu městu. Roli vypravěče četl Jan Balcar, kočičku
namluvila Sindy Ďuranová a pejska Jan Vlček (žáci 6. třídy). Všem třem
patří poděkování za čas, který přípravě i samotnému nahrání věnovali.
Výsledek práce je velmi zdařilý, a jakmile to bude možné, nahrávku
zveřejníme, abyste si ji mohli poslechnout i vy.
(Pk Č)
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Jak to vidím já . . .
Le má krátké nohy
Byla jednou jedna pastýřka, která se jmenovala Hana.
Žila v chudé rodině. Přestože byli chudí, žili spokojeně,
ale vždy, když poslali Hanu na trh, cítila Hana, jako by
k ostatním lidem nepatřila. Přemýšlela, jak si musí žít
na královském dvoře, který byl nedaleko chalupy. Čas od času si
představovala, že jí lahodného krocana s nádivkou a bramborovou kaší,
kterého, jak slyšela, často na královském dvoře podávají.
Jednoho dne už měla Hana svého života v chudobě dost a rozhodla
se, že musí svůj život změnit. Myslela si, že štěstí jí může přinést jen
bohatství a život na královském dvoře. Rozhodla se tedy, že se vydá na
královský hrad v přestrojení za princeznu, která se cestou do království
ztratila.
Když přišla do královského hradu, všichni ji s radostí uvítali, připravili
jí koupele, nové šaty a také jí dali najíst. Cítila se jako opravdová
princezna.
Nevěděla ale, že ji její rodiče ve dne v noci hledají. Ani jednou na ně
nepomyslela. Rodiče se o ni velmi báli. Mysleli si, že se na trhu ztratila a
nemůže najít cestu zpět. Hledali ji po celém království, ale marně. Řekli si,
že se musí vydat ještě na královský dvůr, jediné místo, kde ještě nebyli a
kde snad budou o Haně něco vědět.
Uvedli je až ke králi, který jim sdělil, že nikoho nového na královském
dvoře neviděl, kromě princezny, která k nim před pár dny přišla. Hanini
rodiče se zeptali, zda by princeznu nemohli zavolat, aby se jí optali, jestli
cestou do království Hanu nepotkala.
Když Hana vyšla ze dveří, ihned ji rodiče poznali. Krále to velmi
rozzlobilo, protože ho Hana oklamala. Chtěla v království nadále zůstat,
ale král řekl, že za trest půjde s rodiči zpět domů. Nakonec Haně došlo, že
je lepší zůstat doma s rodinou než se v království vydávat za někoho, kým
není.
Veronika Rusová 7. B
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Jednou jsme si chtěli koupit auto, a tak jsme se jeli podívat po okolních
autobazarech, jestli by se nám nějaké nelíbilo. Po delším hledáním se nám
jedno auto zalíbilo jak výbavou, tak i příznivou cenou. Auto jsme si
prohlédli a projeli a moc se nám líbilo. Pán v autobazaru se nám věnoval a
byl moc ochotný a příjemný. Rozhodli jsme se, že si to auto koupíme.
Podepsali jsme kupní smlouvu a zaplatili nemalé peníze.
S autem se nám jezdilo krásně dva měsíce. Pak z ničeho nic přestalo
jet. Zavolali jsme odtahovou službu, která auto odvezla do servisu. Druhý
den nám zavolali, že je zadřený motor a diagnostikou bylo zjištěno, že
auto nemá najetých 80 000 kilometrů, ale 320 000 kilometrů. Také nebyly
dodrženy všechny servisní intervaly, a proto k závadě došlo.
S těmito informacemi jsme se vydali do autobazaru, kde už příjemný
pán nebyl tak příjemný a řekl nám, že jsme závadu způsobili my. Věc jsme
museli předat právníkovi a až po dlouhé době jsme
získali část peněz zpět.
V této době je už autobazar zavřený,
protože jsme nebyli jediní, kteří se na tuto
ntu chytili. A z toho vyplývá, že lež má
krátké nohy.
Šimon Souček, 7. B
Lež má krátké nohy a vždycky vyjde najevo. Někdy odhalení trvá déle,
někdy rychle. Dejte si ruku na srdce: „Kdo z nás nikdy nelhal?“ Myslím, že
každý člověk se v životě setkal se lží.
Může se jednat o malé lži, kterými se naopak snažíme neublížit.
Babička například v neděli uvaří oběd. Zrovna se moc nepovedl, ale když
se zeptá, jak nám to chutnalo, řekneme jí, že to bylo výborné. V tomto
případě to byla malá milosrdná lež.
Když se třeba dozvím, že mého kamaráda někdo podvedl, nastává
otázka, jestli mu to říct, nebo lhát a dělat, že nic nevím. Co mu ublíží více?
Pravda nebo lež?
Jak jsem již na začátku říkal, pravda vyjde stejně vždycky najevo, a
ač jste to v dané situaci třeba mysleli dobře, může se to nakonec otočit
proti vám.
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Nejvíce lež vždycky bolí od lidí, od kterých jste to vůbec nečekali.
Mám několik kamarádů, u kterých jsem zjistil, že mi lhali nebo mi něco
zatajovali. A pro mé dobro to nebylo. To vás pak opravdu hodně bolí a
trápí. Pokud někdo lže neustále a všem, myslím, že pak už ani neví, komu
co říkal, a časem se do toho tak zamotá, že neví, kudy kam. Člověk, který
často lže, přestává mít důvěru a časem může přijít o kamarády nebo i o
rodinu. Nakonec zůstane sám, jen se svou lží. Jelikož jsem nikdy nelhal
rodičům, kamarádům a ostatním, je pro mě “LEŽ“ nepřítel a nerad se s ní
setkávám.
Filip Raabe, 7. A
Pepíček Novák bydlí s rodiči na rušném sídlišti v Liberci. Jeho maminka je
zdravotní sestra a tatínek advokát. Pepíček navštěvuje základní školu. Už
chodí do 3. A. Ještě nikdy nedostal horší známku než jedničku.
Byla středa a druhou hodinu měly děti výtvarnou výchovu. Do třídy
přišla paní učitelka a řekla: “Vyndejte si z aktovek listy a šípky”. Pepíček
zbledl. On na to úplně zapomněl! Paní učitelka procházela třídou.
Zastavila se u Pepíčka. ,,Kde máš listy a šípky?'' zeptala se. Pepíček se
rozbrečel. Paní učitelka si vzala do ruky žákovskou knížku a napsala mu
poznámku.
Když došel domů, schoval žákovskou knížku do šuplíku pod ponožky.
Maminka a tatínek přišli z práce a vyptávali se, co zažil ve škole. Pepíček
povídal, jen o poznámce nic neřekl. Maminka se ptala, kde má žákovskou
knížku. On se jen vymluvil, že ji zapomněl v lavici. A tak to šlo až do
pátku. Každý den Pepíček zapomněl žákovskou knížku v lavici.
V pátek večer maminka uklízela čisté prádlo do skříně. V šuplíku
objevila žákovskou knížku. Nejprve ji ukázala tatínkovi. Posadili si Pepíčka
k jídelnímu stolu. Vysvětlili mu, že poznámka není konec světa. Příště ať se
jim raději svěří. Protože všechno se stejně nakonec provalí – LEŽ MÁ
KRÁTKÉ NOHY.
Barbora Vránová, 6. A
Lež má krátké nohy a daleko nedojde. Kdo lže, ten krade a do pekla se
hrabe. Nebo jen: lhát se nemá. To vše slýcháme stále dokola, ale ruku na
srdce, kdo opravdu nikdy nelže? Potíž je v tom rozeznat, kdy říkat pravdu
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a kdy ne. Někdy se vyplatí přísloví mluviti stříbro, mlčeti zlato. Představme
si situaci, ve které si hrajeme s míčem v obývacím pokoji u babičky, i když
nám bylo řečeno, že to nemáme dělat. Míč pouhou náhodou rozbije
babiččinu starožitnou vázu. Co teď? Nemůžeme předstírat, že se váza
sama od sebe rozbila. Nemůžeme ani zamést střepy a tvářit se, jako že tu
nikdy nic takového nestálo. Přiznat barvu by bylo nejlepší, jenže to bychom
mohli skončit bez koláče. Nebo si můžeme vymyslet šílenou historku s
ptákem, který vlétl dovnitř otevřeným oknem. V tomto případě bychom asi
doplatili na detail, že na podlaze není peří a že nic až na vázu není
potlučené. A nejspíše i fakt, že tu máme míč. Což dokazuje, že lež má
opravdu krátké nohy.
Dorota Vojtěchová, 8. A
Toto přísloví nám říká, že každá lež se brzy odhalí. Lež si lidé vymýšlí
nejčastěji z důvodu strachu a závisti, snaží se lží ze sebe udělat lepší já.
Často větší lhaní začíná ve škole. Například zapírání známek nebo
poznámek před rodiči. Dospělí si rádi věci přikrášlují před ostatními, aby se
necítili méněcenní nebo aby nebyli v něčem pozadu. Pravdu je občas těžké
vyslovit nebo někdy pravda zní až moc obyčejně. Nikdo si často
neuvědomuje, že za lež bude nějakým způsobem potrestán. U spousty lidí
lze poznat, když lžou, řeč těla je totiž prozradí. Například se začnou
uprostřed věty divně usmívat nebo se nedívají druhému do očí. Lhaní je
špatné, neměli bychom lhát nikdy a o ničem. Možná pak by byli lidé
šťastnější a více si sebe vážili a také vzájemně by si více pomáhali, kdyby si
říkali pravdu.
Marek Langer, 9. A
Pravidelně každý rok jezdíme v půlce února do Jablonce nad Nisou, kde se
konají halové závody v běhu na tři kilometry. Na těchto závodech vždy
zjistíme, jak to s námi a naší formou vypadá po zimě a hlavně, zda jsme
nepodcenili přípravu na nadcházející běžeckou sezónu. Sejde se tam
hodně dobrých závodníků z celé České republiky. Závod je
rozdělen na několik rozběhů, do kterých se kvali kují závodníci
podle nahlášených časů. Už při příchodu jsme si všimli jednoho
chlapce, který se chlubil svým časem. Měl nahlášený a zapsaný
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čas 11:00, což je docela dobrý čas. Proto byl zařazen do nejlepšího
rozběhu. Už po třetím kole bylo vidět, že výrazně ztrácí na ostatní a
nakonec doběhl z prvního rozběhu úplně poslední. A tady se ukázalo, že
lež má krátké nohy.
Ondřej Souček, 9. A

Sloh v 6. tøídì
POPIS BLÍZKé OSOBY
V rámci učiva slohu popisovali žáci 6. tříd blízkou osobu. Některé práce
byly opravdu pěkné, a tak si je můžou přečíst i čtenáři školního časopisu.
Práce zveřejňujeme se svolením autorů.
Můj tatínek
Budu popisovat svého otce. Jmenuje se Karel Renz, je mu 45 let a pracuje
jako svářeč.
Můj tatínek je menšího vzrůstu a hubené postavy. Kulatější obličej mu
rámují nakrátko zastřižené vlasy a menší tmavý plnovous s několika vousy
šedivými. Nad lehce zašpičatělým nosem září jeho zelené oči s nádechem
hnědé barvy. Široká ramena pokračují rukama, hrubýma od práce.
Jednou z hlavních vlastností, které si člověk všimne, když ho pozná
více, je jeho uzavřenost vůči cizím lidem. Po sblížení s nimi se ale odhalí i
jeho milejší, vtipná a ochotná stránka povahy.
Práce mu zabírá velkou většinu jeho času, ale pokud nepracuje, rád
něco dělá na zahradě nebo jezdí na motorce. Také velmi dobře peče a
vaří.
Když spolu trávíme čas, většinou hrajeme nějaké hry, jezdíme na
výlety po České republice, zkrátka si užíváme vzájemné společnosti.
Stela Renzová, 6. B
Babička Danuška
K popisu blízké osoby jsem si vybral babičku.
Moje babička se jmenuje Danuška a bydlí v Úpici.
Babička je menší baculatější postavy. Nohy má ale hubené. Klouby
má opotřebované, špatně chodí, opírá se o hole.
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Její obličej je oválný až kulatý. Mírně vrásčité čelo zakrývají krátce
střižené vlasy. Vlasy jsou tmavě hnědé, místy prošedivělé. Oči jsou menší a
také tmavě hnědé. Pod očima najdeme menší nos a úzké rty. Na čtení nosí
brýle.
Babička je milá, hodná a trpělivá. Starostlivě se zajímá o všechny
členy rodiny. Udržuje svůj mozek v kondici,
proto hodně čte, luští sudoku a často
sleduje naučné pořady o přírodě. Její
zálibou je i poslech vážné hudby. Zabaví se
také háčkováním a pletením. Jako malý
jsem od ní dostával krásné pletené svetry.
Na návštěvu k babičce chodím rád.
Mohu si s ní o všem popovídat.
David Švrčina, 6. B
Popis maminky
Moje mamka se jmenuje Veronika. Pracuje jako učitelka na Jiráskově
gymnáziu v Náchodě, kde učí chemii a biologii. Svoji práci má moc ráda a
studenti ji zbožňují.
Na první pohled si každý všimne výrazných vlasů, které z dálky
vypadají jako černé, ale z blízka si můžete všimnout, že na jejích vlasech
se lesknou barvy jako hnědá, černá či dokonce červená. K vlasům se hodí
její tmavé obočí jako uhel a výrazné hnědé oči. Nos se hodí k širším lícním
kostem. Uši jsou malé a pusa září červenorůžovou barvou. Postava je útlá,
drobná, vysoká 170 cm. Nohy má jako sportovkyně, protože chodí běhat
nejméně 8 kilometrů třikrát týdně. Hubené ruce s dlouhými prsty
připomínají ruce klavíristky.
Moje mamka se ráda usmívá, snaží se být milá, i když jí do úsměvu
zrovna není. Má hodně energie a je optimistická i v této těžké době. Když
mám problém, vyslechne mě a pomůže mi.
Je toho teď na ni moc, nestíhá vše, jak by chtěla, proto se snažím jí co
nejvíc pomáhat. Vím, že to je ta nejlepší maminka na světě, a mám ji moc
rád. Nevyměnil bych ji za nic na světě.
Jan Balcar, 6. B
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Sestra Verunka
Verunka je moje druhá nejmladší sestřička a zároveň v pořadí šestý člen
naší velké rodiny.
Měří necelých 130 centimetrů a má střední postavu.
Obličejem se hodně podobá své starší sestře Marušce. Její pihy se
lesknou na slunci i ve stínu. Má tmavě zelené oči, malý nos, delší blonďaté
vlasy a malou pusu. Její paže jsou svalnaté, protože si často hraje na
gymnastku. Ráda nosí tepláky a vestičky.
Chodí špičkami daleko od sebe. Pořád se směje. Je
hravá a energická. Má ráda zvířata a obzvlášť slepice.
Je také tvrdohlavá.
Chodí se psem na procházky, hraje na housle a
harmoniku, baví ji cvičení v Sokole a hraje si s mladší
sestřičkou.
Je to dobrá holka, a i když je mladší, tak s ní rád
trávím společné chvíle.
Šimon Vlček, 6. B

Tøídím, tøídíš, tøídíme - tøídíme bioodpad
Bioodpad patří do hnědého kontejneru (do hnědé popelnice).
Pozn.
Mezi tento odpad patří takový odpad, který se v přírodě rozloží, který
nepřišel do styku s živočišnými produkty a který nebyl znečištěn
nebezpečnými látkami.
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DO BIOODPADU PATŘÍ
• zbytky a slupky ovoce i zeleniny
• pečivo
• vaječné a ořechové skořápky
• čajové sáčky
• kávová sedlina
• papírové kapesníky
• zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva
• posekaná tráva, seno, sláma
• listí, větvičky, drny
• trus býložravých zvířat
• hlína, piliny, kůra, plevel

• spadané ovoce
DO BIOODPADU NEPATŘÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maso, kosti
plasty, sklo
(mají svůj kontejner)
kameny, suť
chemické látky
pytlíky z vysavače
textil
cigarety
pleny
omáčky, pomazánky
vařené těstoviny
olej
(Tch)

Finanèní gramotnost

Platební karty - 1. díl

K běžnému bankovnímu účtu je nabízena platební karta. Život bez ní si
pravděpodobně nikdo nedokáže představit. Karta, kterou nosíme stále
u sebe, je takovou naší elektronickou peněženkou. Platíme s ní nákupy,
služby, ale také nám umožňuje šetřit peníze, můžeme se jejím
prostřednictvím nechat pojistit na cesty…
12

Historie platebních karet
Trochu té historie nikdy neuškodí. Pojďme se podívat, kdy a kde se
zrodily dnes tolik oblíbené platební karty.
Psal se rok 1914 a společnost Western Union Telegraph
Company vydala první úvěrovou kartu (byla plechová). Cílem bylo
udržet si své zákazníky a umožnit jim telefonovat bez placení. K uhrazení
účtu docházelo až po vystavení faktury.
Všiměme si, že šlo o úvěrovou kartu – a my víme, že úvěr
= půjčka.
V roce 1950 vznikla známá společnost Diners Club, kterou založil
Američan Frank Mc Namara. Myšlenka vytvořit společnost, která bude
vydávat karty pro bezhotovostní placení v restauracích a hotelech, ho
napadla v momentě, kdy sám zapomněl peněženku a obsluha restaurace
mu platbu odložila na konec měsíce. První plastovou platební kartu (jak ji
známe dnes) vydala Bank of America v roce 1958.
Pozn.
Diners Club International, původně Diners Club, je americká

nanční

organizace založená roku 1950 a sídlící v New Yorku. Je nejstarším
provozovatelem systému mezinárodních platebních karet na světě. Hlavním
produktem rmy jsou kreditní karty, debetní karty a předplacené debetní
karty (o druzích karet bude řeč v příštím čísle).
Karta Diners Club byla první platební kartou akceptovanou v bývalém
Československu. K vůbec první platbě kartou došlo v roce 1968 v cestovní
kanceláři Čedok, kde zahraniční turista zakoupil letenky do Havany a
zaplatil kartou Diners Club.
Plastových karet jsme se dočkali v roce 1988, kdy je k tuzexovému
účtu vydala Živnostenská banka.
Na co lze platební kartu využít?
S platební kartou můžeme
→ vybírat hotovost

fi

fi
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v bankomatech, na pobočkách bank, ale dokonce i vybírat peníze
v obchodech (cashback).
Platební karta je však především určená na
→ bezhotovostní placení. Bezhotovostního placení se účastní:
• klient (držitel karty), tedy já;
• banka (vydavatelská banka);
• banka obchodníka (zpracovatelská banka), kde zboží
nakupujeme;
• samotný obchodník (příjemce platby)
• a autorizační středisko (Visa, MasterCard).
Jak probíhá bezhotovostní placení platební kartou?
1. Já/klient nakoupím zboží nebo službu u obchodníka.
2. Rozhodnu-li se platit platební kartou, dojde na terminálu obchodníka
k ověření mé platby.
3. Systém zachytí informace o mém účtu a odesílá je ke zpracovatelské
bance.
4. Ta požádá karetní společnost (Visa, MasterCard) o ověření
z vydavatelské/mé banky.
5. Karetní společnost předloží transakci vydavatelské bance, ta ji ověří
a odesílá odpověď zpět k obchodníkovi.
6. Zároveň vydavatelská/moje banka odesílá platbu zpracovatelské bance
obchodníka.
7. Tato platba se uloží na obchodníkův účet.
Vše probíhá online během několika vteřin. Platba se připíše na účet
obchodníka většinou nejpozději do 10 dní. K platební kartě si také
můžeme jako doplněk sjednat cestovní pojištění. Výhodou je, že pojistka
platí po celý rok. Nevýhodou jsou naopak nízké pojistné limity.
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Výběr z bankomatu
Výběr z bankomatu je hotovostní operace a zajišťuje nám přístup
k penězům uloženým na našem účtu. Potřebujeme-li hotovost, najdeme si
nejbližší bankomat a jdeme si vybrat. Vždy je po nás požadován PIN, díky
kterému nás bankomat identi kuje a pustí k našemu účtu. Za výběr z
„vlastního“ bankomatu si „naše“ banka neúčtuje poplatky, za výběr z
„cizího“ bankomatu si „cizí“ banka poplatky účtuje. Existují už ale i banky,
které jako službu svému klientovi (tedy nám) poskytují výběry z bankomatů
„cizích“ bank také zdarma.
Výběr na pobočce banky
Vybrat peníze je možné také na pobočce banky. Při takovém výběru je
nutné prokázat se i dokladem totožnosti (potom už samozřejmě platební
kartu nepotřebujeme). Tento způsob můžeme využít, když nefunguje
bankomat nebo pokud chceme vybrat nadlimitní částku, kterou nám
bankomat už nevydá. Nevýhodou takovéhoto výběru je různě vysoký
poplatek.
Výběr hotovosti v obchodech (cashback)
Nedávná změna ve službě cashback umožňuje vybrat v obchodě částku až
3 000 korun. Limit nákupu klesl na pouhou korunu. To znamená, že pokud
si půjdeme koupit do obchodu jeden rohlík, můžeme si při platbě kartou na
pokladně zároveň vybrat až tři tisíce korun z našeho účtu. Tato služba je
bez poplatku.

fi
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Bezpečná manipulace s kartou
Platební karty jsou opatřeny PINem, který je zadáván vždy při výběru
v bankomatu. Při bezhotovostních platbách v obchodě je PIN většinou
požadován při částce nad 500 korun.
Při zacházení s platební kartou se držme následujícího
desatera, které vydalo Sdružení pro bankovní karty.
01. KARTA JE VÍC NEŽ HOTOVOST. K platební kartě se chovejme
stejně jako k penězům. Buďme na ni opatrní a nosme ji odděleně od
dokladů. Platební kartu podepišme ihned při převzetí do podpisového
proužku. Po skončení platnosti se řiďme pokyny své banky. Neodevzdanou
neplatnou kartu znehodnoťme.
02. JAKO OKO V HL AVĚ. S t ále si kar tu hlídejme a př i
provádění transakcí ji nespouštějme z očí. Platební kartu nikomu nepůjčujme
ani nedávejme do zástavy. Pravidelně kontrolujme, že stále víme, kde kartu
máme, i když ji nepoužíváme každý den.
03. PIN JE KLÍČ K VAŠEMU ÚČTU. PIN uchovejme v naprosté
tajnosti. PIN si nikam nezaznamenávejme! Za žádných okolností jej
nesdělujme jiné osobě, bance ani policii či jiným orgánům.
04. D Ů V Ě RY H O D N O S T. P l a t e b n í ka r t u p o u ž í ve j m e p o u z e
na důvěryhodných obchodních místech (včetně internetových) a
důvěryhodných zařízeních. Nemáme-li k obchodníkovi důvěru, použijme
k platbě raději hotovost.
05. ZADÁVÁNÍ PINu. PIN zadávejme vždy diskrétně. Dbejme na to,
aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PINu u bankomatu nebo
terminálu zakryjme klávesnici tělem a volnou rukou i shora a zabraňme
jeho odpozorování nebo snímání kamerou.
16

06. PLATBA KARTOU. Po skončení transakce zkontrolujme, zda nám
byla vrácena skutečně naše platební karta, uschovejme si potvrzení o
kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si naši totožnost, proto
s ním spolupracujme.
07. POZOR NA DOKUMENT Y. Zbavujme se opatrně všech
dokumentů, které obsahují celé číslo naší karty. Před vyhozením je
roztrhejme nebo rozdrťme.
08. NEODKLÁDEJTE KONTROLU. Pečlivě kontrolujme výpisy
kar t ovýc h transakcí z banky nebo kar t ové společnosti, zda
odpovídají prodejním a výplatním dokladům. Pokud zjistíme neobvyklou
transakci, kontaktujme ihned vydavatele karty.
09. ZTRÁTA KARTY. Při ztrátě nebo odcizení platební karty jednejme
rychle a kartu ihned zablokujme u vydavatele, poté v případě
krádeže kontaktujme policii. K zablokování použijme telefonní číslo určené
vydavatelem. Telefonní čísla určená pro blokaci karet dle jednotlivých
vydavatelů nalezneme také na našich stránkách banky v sekci "BLOKACE
KARET".
10. INFORMUJTE SE. Některé vydavatelské banky poskytují
k platebním kartám další doplňkové služby a produkty sloužící ke zvýšení
bezpečnosti nebo zmírnění následků případného zneužití karty.

Závěr:

"Platební karta je dobrý sluha, ale špatný pán."

Platební karta je bezpečný nástroj, jak se dostat ke svým nančním
prostředkům, ale je nutné dbát na bezpečné zacházení s kartou.
Je dobré se také informovat o poplatcích za výběry a používání
karty, které má naše banka stanovené.

fi
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Na některé z nás číhá nebezpečí v užívání „neviditelných“ peněz =
při platbách kartou nevidíme, jak nám opravdové peníze mizí z peněženky.
Virtuální/neviditelné peníze se lehce utrácejí.
(Tch)

Mìsíce v roce - duben
Duben versus apríl
Pojmenování duben je vcelku průhledné, odvozuje se od dubů, kterým
během dubna začíná růst listí. Pro pojmenování čtvrtého měsíce v roce se
někdy užíval i název latinského původu apríl. Původní výraz duben ale
nikdy nevytlačil. A dnes už je apríl pouze označení prvního dubnového
dne, kdy lidé vymýšlejí aprílové žerty a snaží se vyvést někoho aprílem.
Připomíná se nám i ve spojení aprílové počasí, tedy počasí nestálé a
proměnlivé.

Zajímavosti aprílu:
Zvyk aprílových žertíků k nám přišel ze zahraničí a nejstarší zmínka o
tomto vtipkování se datuje do roku 1690. Je vám asi jasné, že vtipkování
tehdy a nyní bylo na zcela odlišné úrovni. A jsem upřímně zvědavá, jaké
budou žertíky v budoucnosti, protože hranice toho, co si k druhým
dovolíme, se neustále posouvají a nemusí jít nutně jen o první dubnový
den.
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Naši předci věřili pranostikám (pranostika je jakási předpověď počasí
týkající se určitých dnů, období). A na co usuzovali z letitého pozorování
dubnového počasí?
• Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
• Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází.
• Duben je napůl březen a napůl květen.
• V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
• Bouřky v dubnu zvěstují mokré léto.
• Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
• Ranní déšť a dubový čas je stejný.
• I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu
sněží.
• Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři (24. duben).
• Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
(Tch)

pøipravujeme

Vydává Základní škola Úpice-Lány ve spolupráci s Dětským parlamentem
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