Jarní prázdniny klepou na dveře...
Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny. Část dětí plynule naváže
na pololetní prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli počkají. Tak či tak, děti čeká odpočinek od online
výuky, ty menší od výuky prezenční. A hlavně prázdniny znamenají méně povinností a více času na
odpočinek, hry, výlety s rodinou a zábavu s kamarády.
Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci o tom, že jste sami doma nebo v kolik hodin
se rodiče vrátí domů
pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou řádně uzavřít okna a dveře
při odchodu zanechte rodičům vzkaz kam a s kým jdete ven
klíče od bytu nenoste viditelně
dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce (vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo, a ještě
jednou vlevo)
buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto buďte vybaveni reflexní páskou, kterou si
v případě potřeby umístíte na oblečení
k hrám využívejte místa na to určená – cesta není hřiště, k hrám slouží místa k tomu určená
i když bude mrznout, nebruslete na neznámých zamrzlých vodních tocích a rybnících, led může být
velmi slabý
k sáňkování jsou vhodnější místa než kopce, které končí uprostřed silnice, auto by nemuselo
stihnout zabrzdit včas

Jestliže se chystáte i s rodiči na hory:
• před

odjezdem sledujte předpověď počasí, při déle trvajícím sněžení může hrozit sesunutí lavin
• nenechávejte ve vozidle na parkovišti své cennosti viditelně (tablet, notebook na zadním
sedadle vozidla), mohly by Vám zbýt akorát oči pro pláč
• neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské trasy
• mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že byste se ztratili (v takovém případě je vhodné
ihned volat na linku 158)
• také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně vhodné oblečení – myslete na své zdraví
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:
• nezapomínejte na to,

že vše, co jednou zveřejníte na internetu, již nelze vrátit
• neposkytujte informace osobního charakteru cizí osobě, kterou neznáte
• nesdělujte nikomu svá hesla
• pozor na zveřejňování svých fotografií
• nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet s neznámou osobou!

Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli jen v dobrém vzpomínat.
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