
Školní časopis MH – MegaHit ... aneb o škole po škole, M.Horákové 258 v Hradci Králové 
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Jezdila jsem s babičkou a dědečkem na chatu do Křižanovic, kde jsme si s kamarády hráli v lese nebo jsme 

jezdili po přehradě na lodičkách. 

Jak strávíte prázdniny letos? 

Pojedeme s velkou skupinou kamarádů na týden na Moravu a budeme tam jezdit na kolách. Určitě bych 

se chtěla podívat někam k moři a také nevynechám pravidelné návštěvy mé maminky, která žije sama na 

Vysočině. 

… oblíbenější film Postřižiny  

… oblíbenější zpěvák Freddie Mercury a George Ezra 

… oblíbenější barva modrá (jako moře) 

… oblíbenější jídlo thajská kokosová polévka (připomíná mi cestování) 

… oblíbenější herec Tomáš Holý 

 

Učitelé pod lupou… 

Jaké máte nejhezčí vzpomínky na doby, kdy jste 

chodila do školy? 

Když jsme se sportovní školou jezdili na 

soustředění. Měli jsme tam moc dobrou partu. 

Jaké byly Vaše nejoblíbenější předměty? 

Tělocvik, ale také přírodopis, zeměpis a dějepis. 

Moc mě bavilo šití, které jsme měli v 7. ročníku. 

Které předměty jste naopak nemusela? 

Hudební výchovu, protože jsem nikdy moc dobře 

neuměla zpívat. Ale teď si s přáteli a s kytarou 

zazpívám ráda. 

Jak jste trávila prázdniny, když jste byla malá? 

 
Hodně cestujete… Kde se Vám 

líbilo nejvíce? 

Cestuji ráda. Nejraději mám, když 

se s batohem na zádech 

posunujeme z místa na místo. 

Nejvíce se mi líbí v Thajsku, 

protože je to pro takové 

cestování přívětivé místo – 

nádherná příroda, milí lidé a 

výborné jídlo. Ale asi nejhezčí 

místo, které jsem navštívila, bylo 

v Kambodži – Angkor Wat a další 

chrámy schované v džungli v okolí 

města Siem Reap. 

Kam byste se v budoucnu chtěla 

podívat? 

Protože se mi líbí kombinace 

moře a hor, tak bych chtěla 

navštívit Rio de Janeiro, Kapské 

město a mnoho a mnoho dalších 

krásných míst. 
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„Projektový den se nám velice líbil, protože jsme 
se dozvěděli spoustu nových informací ohledně drog 
a všech dalších škodlivých látek. Průběh byl 
hladký, jako když nůž projede máslem. Co se týče 
atmosféry – ta byla dobrá. Ponaučení na závěr – 
drogy jsou špatné a neměli bychom se s nimi nikdy 
dát do styku.“ 

 Dne 20. 5. proběhl na naší škole celodenní společenskovědní projekt na 

téma „Závislosti“. Celkem se zúčastnilo 62 žáků a žákyň 8. ročníku. Během 
dopoledne žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde ve skupinách řešili různé 

tematické úkoly např. drogy, doping, alkohol, kouření atd. Na závěr měli napsat krátkou 

zprávu o projektovém dni a nakreslit obrázek se sloganem, který varuje před škodlivými 

jevy. Skupiny, které se dobraly k výsledné tajence a získaly nejvyšší počet bodů, 

dostaly sladkou odměnu. 

„Projekt byl fajn. Šlo to dobře. Atmosféra 
byla v pohodě. Dnešní projektový den byl plný 
ponaučení a zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se 
o různých závislostech, co nám mohou způsobit. 
Jak to probíhalo? Začali jsme v 8:00 a chodili 
jsme po škole po různých stanovištích a 
sbírali nové informace a plnili úkoly. Celou 
dobu jsme měli napínavou atmosféru. Nevěděli 
jsme, jestli budeme mít dobře napsané 
odpovědi, ale byla to dobrá zábava.“ 

„Projektový den byl zajímavý, velice poučný a zábavný. 
Nejvíce mě zaujalo to, že projekt byl hluboce zaměřen 
do své tématiky. Probíhal v klidu a pohodě.  A co 
ponaučení? Vše bylo poučné, nebylo to lehké, ani těžké. 
Naučili jsme se o nebezpečí drog, závislostí a dalších 
návykových látek.“ 

„Dnešní projektový den na téma závislost se nám líbil. 
Líbily se nám pracovní listy, které byly hezky udělané, 
přehledné a zopakovali jsme si spoustu věcí. Něco jsme 
nevěděli, ale poradili jsme si s tím a získali plný počet 
bodů. Průběh byl rychlý, občas jsme museli čekat, ale vždy 
jsme věděli, kam máme jít. Atmosféra byla příjemná, deváťáci 
nám všechno srozumitelně vysvětlili. Bylo to super 
zpestření.“ 

 

 

https://www.zshorakhk.cz/fotogalerie/fotogalerie-2021-2022/projektovy-den-8-trid
https://www.zshorakhk.cz/fotogalerie/fotogalerie-2021-2022/projektovy-den-8-trid
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 je slohový útvar, jehož úkolem je informovat o něčem, co se 

stalo nebo probíhá. Nejdůležitější informace patří na začátek, ideálně 

do samotného titulku, který by měl být zajímavý, aby čtenáře na první 

pohled zaujal. Při psaní zprávy vynecháváme vlastní názory a dáváme 

pozor na práci s časy. Nejlepší je psát zprávu v minulém čase.  

   Když jsme konečně dorazili na hrad, tak se nám zde hned udělala lepší nálada, protože tu 

na nás čekal poklad v podobě našeho oblíbeného pana učitele Petra Tobiáška, který se za námi 

hned po vyučování přijel podívat, což jsme velmi ocenili a obdarovali jsme ho plechovkou jeho 
oblíbeného energy drinku Tiger. Poté jsme se společně vydali na prohlídku hradu, kde jsme mj. 

slyšeli i státní hymnu, kterou jsme všichni rychle poznali, až na jednoho nejmenovaného žáka, 
který nejdříve řekl, že to je skvělá muzika, poté už ale i tento žák hymnu poznal a poznamenal: 
„A jo vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, jsem na ni 

zapomněl.“ Po prohlídce jsme se vrátili do campu, kde jsme se rozloučili s panem učitelem 

Tobiáškem, který bohužel musel odjet. 
   Večer jsme si ještě vyzkoušeli obvazovat určité části těla a poděkovali jsme našemu 

„účetnímu“, kterým byl Jan „Vlassy“ Vejvoda, proškolený paní učitelkou Ivou Kuchyňovou. Další 

den už jsme hned po snídani odjížděli zpět do HK. 

 

   V úterý 24.5. 2022 se naše třída 9.A vydala 
spolu s paní učitelkou Hroudovou a Irenou 

Mizerovou na 3denní výlet do campu Pecka. Už 

po příjezdu se však výlet nevyvíjel nejlépe. 
Nejprve část třídy cíleně dostala „šlehanec“ 

kopřivami, poté začalo pršet, což bohužel 

trvalo skoro celý den, takže první den jsme 
strávili převážně uvnitř. 

   Druhý den po obědě jsme se vypravili na 

okruh s cílem, kterým byl hrad Pecka, jenže 
ani tentokrát jsme neměli štístko, protože 

znovu vydatně pršelo, takže jsme zmokli. Navíc 

jsme měli v botách hotový rybník (Datlík😊). 
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Konec školního roku se blíží a 
s ním končí i příběh o Arnoštovi 
a jeho novém příteli, který pro 
vás vymysleli a zpracovali páťáci 
pod vedením paní učitelky Petry 
Matějčkové. 

 
Jak děti práce bavila? 

Minulý díl skončil úlekem Huga a Arnošta. Před jeskyní se objevili lovci.  

 

Oba zpanikařili, že je chytí. Hugo si vzpomněl, že jeskyně pokračuje dál. Vydali se tím směrem,  

ale zjistili, že se najednou jeskyně zužuje. Do otvoru se vešel jen Arnošt, Hugo ne. Řekl Arnoštovi: 

„Pokračuj dál, já se o sebe postarám.“  

Arnošt pokračoval v útěku. Když uviděl světlo, tak přidal do kroku a za chvíli byl venku. Viděl, jak lovci 

odváží svázaného Huga na saních. Byl smutný, protože to byl jeho přítel, který mu pomohl. Řekl si: 

„Musím mu pomoci!“  

 

 

„Bylo to super! Bavilo nás to od začátku do 

konce. Skvěle jsme se při práci doplňovali. 

Klidně bychom v psaní příští rok pokračovali, 

jestli chcete.“  

Autoři zleva: Tymofii, Matyáš, Káťa a Honza z 5.A 

Vydal se po stopách lovců, saní a psů. Zanedlouho 

uviděl kouř. Šel blíž a ocitl se nedaleko tábora. Chvíli 

se rozhlížel. U ohně seděli tři lovci a kousek od nich 

viděl klec s Hugem, kterou hlídali dva muži. Věděl, že 

bude muset počkat na noc. Schoval se a promýšlel 

plán záchrany. Když se setmělo, unavení hlídači 

usnuli.  

Pomalu šel ke kleci. Když byl u ní, tak zjistil, že je 

zamčená. Všiml si, že klíče má jeden hlídač u sebe. 

Spal, takže mu Arnošt klíče opatrně vzal. Hugo tiše 

vyšel ven. Až když byli dál od tábora, Hugo Arnoštovi 

poděkoval. Ten se pak podíval na hodinky a zjistil, že 

mu za dvě hodiny letí letadlo. Rozloučili se, Hugo 

pospíchal zpátky do hor a Arnošt na letiště.  

Když už letadlo vzlétalo, tak viděl z okénka, jak mu 

Hugo mává z hory. 

Řekl si: „Tak tomu říkám pořádná dovolená!“ 

 

 

Autoři textu:  

Jan Čtvrtečka, Matyáš Severa, 5. A 

 

 

Autorka komiksu: Káťa Maternová 
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Autor komiksu: Tymofii Lysenko 
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… pracuje jako módní redaktorka časopisu                                           . Pro tento 

prestižní časopis připravuje inspirativní příspěvky o módě, dělá rozhovory se 

známými osobnostmi a díky svému zaměstnání hodně cestuje. My jsme Elišce 

položili pár otázek, abychom se o její 

práci dozvěděli co nejvíce a uměli 

si lépe představit, co všechno práce 

opravdového redaktora obnáší.  

Jak dlouho už práci děláte? Jak jste se k práci dostala? 

S časopisem Marianne spolupracuji od června 2016, kdy jsem do vydavatelství 

Burda International CZ přišla jako studentka žurnalistiky z Olomouce na 

čtrnáctidenní praxi. Tehdejší šéf digitálního oddělení mi nabídl psaní pro Marianne, 

kde hledali online redaktory. Říkala jsem si: „Co budu v Marianne dělat, vždyť je 

to pro starý?“ (smích). Bylo mi tehdy 21. Marianne měla dlouhé roky slogan „Život 

začíná ve třiceti”, ale teď už je naše cílová skupina o něco starší, čtenářkám je 

okolo čtyřiceti, padesáti let. Ale časopis si čtou i jejich dcery, takže bych svoje 

tehdejší myšlenky ráda vyvrátila, Marianne určitě není jenom pro „starý“. Něco si 

v ní najdou všechny generace od dvaceti let klidně do devadesáti (smích). Týden 

jsem tedy psala na web Marianne ještě v rámci zmíněné školní praxe a pak mi 

bylo nabídnuto, abych přispívala dál pravidelně čtyři články týdně už za honorář. 

Ten byl tehdy dost nízký, ale ke škole šlo o super přivýdělek, navíc jsem mezitím 

vycestovala na čtyři měsíce na Erasmus+ do Itálie do Milána a mohla jsem psát i 

odtamtud. Na web jsem psala do října 2018, kdy jsem se přesunula na magisterské 

studium do Prahy. Pak mi šéfredaktorka nabídla pozici módní redaktorky, kterou 

dělám vlastně doteď. V listopadu to tedy budou čtyři roky, co pracuji na pozici 

módní redaktorky v tištěné Marianne a zároveň občas stále píšu i pro online 

Marianne, kde jsem začínala před šesti lety. Od jara 2021 se kromě módy okrajově 

věnuji i článkům na téma zdraví nebo sport, občas pokrývám i jiná témata v přední 

sekci časopisu zvané features a někdy dělám také rozhovory s osobnostmi. 

Kromě Marianne od dubna 2021 spolupracuji ještě s online magazínem 

Czechdesign, kam cca jednou až dvakrát měsíčně píšu články o českém designu 

všeho druhu.  

Nedávno jsem byla také oslovena k přispívání do online magazínu Forbes Life. 

S touto spoluprací teprve začínám, ale půjde o podobná témata jako pro magazín 

Czechdesign. 

Jak vypadá váš běžný pracovní týden? 

Každý pracovní týden je jiný, což je to, co mě na mé práci velmi baví. Ve středu obvykle míváme porady v redakci Marianne, takže každou 

středu většinou trávím v redakci v Praze na Floře. V jiných dnech pracuji z velké části z domu a občas v kavárnách. Pondělí a pátek obvykle 

patří skutečně pouze psaní, případně dělám nějaký rozhovor. V úterý a čtvrtek se často konají tiskové konference, představení kolekcí 

různých značek, novinářské akce, módní přehlídky apod. Tyto akce ale občas bývají i v jiné dny v týdnu, někdy jsou ráno, někdy odpoledne, 

někdy jde o večerní honosnější akci, takže je to opravdu velmi různorodé. Ve spojitosti s prací také hodně cestuji, jezdím na tzv. press tripy, 

tedy cesty určené pro novináře, o kterých pak píšu články. výhodou a zároveň i nevýhodou práce redaktora je, že si veškerý čas organizuji 

v podstatě sama. S tím je důležité se naučit pracovat. 

 Co máte na své práci nejradši? 

Je to rozhodně její pestrost, různorodost a flexibilita. Díky své práci se setkávám se spoustou zajímavých osobností a dostávám se na místa, 

kam bych se jinak dostala jen těžko. Vůbec nejradši mám pocit, kdy držím v ruce již vydaný časopis a vidím v něm otištěné své texty. 

Přestože píšu i pro online média, tištěný časopis je pro mě pořád symbolem určité prestiže a doufám, že tištěná média z trhu ještě nějaký 

čas nevymizí. 

 

 

Na udílení cen Czech Grand Design v Hudebním divadle Karlín v 

Praze. Eliška má na sobě šaty od české značky LEEDA, kabelku 

od české značky PBG Studio. 

Foto: Tomáš Odstrčil 

Rozhovor připravila Bíba 
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Za nejpřínosnější zkušenost pro moji profesi ale považuji rozhovory ať už se známými osobnostmi, nebo třeba s designéry. Rozhovor je 

specifická disciplína, která se dle mého názoru nedá naučit ve škole dle nejrůznějších pouček, ale dá se naučit jedině praxí, a to učení navíc 

nikdy nekončí. Ráda vzpomínám na rozhovor s herečkou Vicou Kerekes, velmi sympatické byly při rozhovoru hudebnice Terezie Kovalová 

nebo modelka Renata Langmannová, zajímavý pro mě byl také rozhovor s hudebníkem a skladatelem Karlem Havlíčkem nebo s hercem 

Václavem Jílkem. A do třetice nesmím zapomenout na velmi důležitou osobnost, od které sbírám pracovní zkušenosti každý den, a to je 

šéfredaktorka Marianne Monika Mudranincová. Považuji ji za svůj novinářský vzor a jsem ráda, že mohu být součástí jejího týmu redaktorů. 

 

 

Co by měl mít/umět správný redaktor? 

Jako první mě napadá cit pro český jazyk a dobrá znalost 

pravopisu, gramatiky, stylistiky a podobně. Téměř po každém 

redaktorovi sice jeho práci čte ještě editor, korektor a 

šéfredaktor, ale je dobré jim v tomto ohledu nepřidělávat 

zbytečnou práci. Pak je to určitě schopnost dodržovat 

deadliny, spolehlivost a schopnost zvládat stres a komunikaci 

s lidmi. Velmi důležitou vlastností je také zvídavost – stále se 

o věci zajímat, sledovat aktuální dění, novinky, mít zapálení 

pro nějaké téma a umět se lidí dobře ptát. A práce s časem. 

Do budoucna bude dle mého názoru stále přibývat redaktorů, 

kteří se nebudou živit psaním pouze pro jedno médium, ale 

budou rozkročeni na více nohách. V takovém případě je 

nutné si umět čas správně rozložit, nedělat věci na poslední 

chvíli a počítat s tím, že někdo nemusí podklady k článkům, 

fotky či odpovědi na otázky dodat včas. Přiznám se, že toto je 

věc, kterou se stále učím, a time management bych zařadila 

jako povinný předmět v rámci studia žurnalistiky. (smích) 

 

Kterou pracovní zkušenost považujete za nejzajímavější? 

Asi nejzajímavější součástí mé práce jsou již zmíněné press tripy – letos v dubnu to byla třeba přehlídka C&A ve Vídni, v květnu cesta na Istrii 

do Chorvatska a Slovinska do hotelů Kempinski a v polovině června se chystám do Benátek se značkou šperků Fope. V minulých letech ještě 

před pandemií byla skvělým zážitkem cesta do Londýna se značkou Marks & Spencer, do Paříže se značkou Etam nebo do Verony se 

značkou Intimissimi. Toto je opravdu velká výhoda mé profese a já si jí velmi vážím. 

 

 

Redakce časopisu Marianne, zleva: produkční Klára McMahon, online editorka Karolína Peřinová, kosmetická redaktorka Markéta Vörös, grafička Monika Majarová, art director 

Martin Šust, šéfredaktorka Monika Mudranincová, lifestyle redaktorka Eva Kadavá, módní redaktorka Eliška Vrbová, online redaktorka Alžběta Rybářová, editorka Lucie Zídková 

Foto: Michal Fanta outfity H&M Circular Design Story Collection 

Na přehlídce značky C&A ve 

Vídni. Eliška má na sobě 

outfit značky C&A a kabelku 

od české značky Silky Gang. 

Foto: Zuzana Zbořilová 
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Kdo jiný by vám měl poradit než profík, který se 

v módě vážně vyzná….. 

Eliška pro naše čtenáře připravila letní 

                                                 MUST HAVE, 

které vám letos v šatníku nesmí chybět! 

Must have letošního léta pro holky 

 

Must have letošního léta pro kluky 

 

 šaty s květinovým vzorem 
V letním šatníku by určitě neměly chybět šaty s 

květinovým vzorem, aktuálně se nosí pestré barvy a střihy 

například se žabičkováním nebo s nabíranými rukávy. 

 džínové kraťasy 
Must have jsou džínové kraťasy, ty se dají kombinovat 

úplně se vším. 

 sandály nebo žabky na platformě 
Co se týče letních bot, zvolila bych masivnější sandály 

nebo žabky na platformě ideálně v nějaké univerzální 

barvě, jako je černá nebo bílá. 

 velké barevné sluneční brýle 
Jako doplněk bych vybrala velké sluneční brýle v nějaké 

výrazné barvě, jako je oranžová, zelená nebo růžová. 

 
 

 košile s květovaným či jiným pestrým vzorem 
Hlavním prvkem outfitu může být košile s nepřehlédnutelným 

barevným vzorem. 
 džínové kraťasy 

Stejně jako u holek se hodí mít univerzální džínové nebo i plátěné 

kraťasy – budou vždy vypadat o něco stylověji než ty teplákové. 
 černé nebo i barevné sandály 

 plavky v zářivé barvě 
 

Na výletě lodí na press tripu s hotely Kempinski na Istrii ve Slovinsku. 

Eliška má na sobě šaty značky C&A a sluneční brýle značky Versace. 

Foto: Kateryna Kovaľová 

Zdroj (obrázky): https://www2.hm.com 
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„Dovolenou strávím se svou rodinou a 
budeme cestovat po Čechách. 
Plánujeme navštívit Krkonoše , Orlické 
hory a Vysočinu.“ 

pan učitel Lukáš Dubrovský 

 

„Začátek a konec prázdnin mám ještě pracovní. V 

červenci tvořím rozvrh a na konci srpna už se zase chystá 

start do nového školního roku. Zbývající čas je většinou 

zaplněný aktivním odpočinkem. Hodně času trávíme s 

mužem a našimi vnoučaty Vašíkem a Matyldou. Ti nám 

"nabíjí životní baterii". Každý rok balíme kola a vyrážíme 

na nějaký klidný penzion. Odtud vyjíždíme na výlety. Naše 

republika je krásná... Šumava, jižní Čechy, České 

Švýcarsko, Vysočina, Český ráj, Beskydy, Jizerské hory, 

Morava... A letos? Karlovarsko. Těším se na cestu vlakem 

na hranice do Německa a kolem řeky Ohře přes lázeňská 

města a hrad Loket do Karlových Varů. Určitě nás čekají i 

kopečky Krušných hor.“ 

    paní zástupkyně Dana Půhoná 

Doufám, že část dovolené strávím s 
rodinou u moře na ostrově Rhodos a část 
na horách v ČR a na Moravě. Na Dolní 
Moravě pobývám hodně často v průběhu 
celého roku. 

paní učitelka Míša Šintáková 

 

„Svou dovolenou strávím v 
Čechách na Staňkově, to je na 
Třeboňsku. Budeme tam jezdit 
na kolech a spát pod stanem.“ 

paní učitelka Veronika Kábelová 

„O své dovolené budu co nejvíc se svými 
dětmi. Kdy a kde v podstatě nevím a je fakt, 
že z toho začínám být nervózní.“ 

paní učitelka Gábina Hroudová 
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Na začátku školního roku, v pátém čísle časopisu, nám pan 

ředitel prozradil, že plánuje vyrazit s námi druhostupňáky 

na studijní pobyt do Anglie.  

HURÁÁÁ DO ANGLIE 

V hotelu The Royal Victoria Hotel, který leží 

přímo u moře, jsme se po tři dopoledne učili. 

Tak to vypadá na zřícenině hradu Hastings. 

Byl postaven v roce 1067 Vilémem 

Dobyvatelem. Pobořen byl v roce 1342. 

Seven Sisters je skupina křídových útesů v národním 

parku Seven Sisters Country Park na jižním pobřeží. 

Krása střídá nádheru. 

PLÁN VYŠEL NA JEDNIČKU… Minulý týden jsme skutečně odcestovali, pilně 

jsme studovali a ve volném čase poznávali krásy jižní Anglie. Podívejte, jak 

jsme se měli… 

Náš dočasný domov… 

 
Na vědomost se dává, že jsme milí, 

ochotní a slušně vychovaní… Pochvala 

nás moc potěšila . Děkujeme! 
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LONDÝN 
V Londýně jsme strávili jeden celý den. 

Zhlédli jsme nejvýznamnější památky a 

projeli se lodí po řece Temži. 

London Eye je 135 metrů vysoké vyhlídkové 

kolo, které v Londýně stojí od roku 1999. My 

jsme ho viděli mimo jiné i z lodi cestou do 

Greenwich. 

Tower Bridge je jedna z nejznámějších 

památek v Londýně. Je to zvedací most nad 

řekou Temží, který stojí nedaleko hradu 

Tower. 
Westminsterské opatství je místo 

královských korunovací, svateb a pohřbů, 

na břehu Temže stojí již 1000 let. 

Buckinghamský palác je oficiální sídlo královny. 

Toto je moderní Londýn 

s mrakodrapy např. Shard 

nebo Walkie-Talkie 

(vysílačka).  

Sluneční paprsky, které se odrážely od 

skleněných ploch Walkie-Talkie, dříve       

                  dokázaly např. smažit vajíčka 

                        na chodníku.  
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KŘÍŽOVKA 

Vyluštěte křížovku, tajenku předejte redaktorům časopisu, 

vhoďte do boxu redakce před třídou 1.B v pavilonu A2 

nebo odešlete na adresu redakce@zshorakhk.cz  a 

vyhrajte dárek, který jsme vám přivezli přímo z Anglie!!! 

 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Recept připravil Kuba 

Hotové buchty narovnáme do pekáče, 

jednu vedle druhé a opět je potřeme 

rozpuštěným máslem. Čím více, tím lépe, 

našim babičkám vždycky v másle 

„plavaly“. 

Vykynuté těsto rozdělíme na cca 25 kousků, ze kterých tvarujeme placičky, 

které plníme vychladlou náplní. 

    

těsto: 

 500 g polohrubé mouky 

 10 dkg změklého másla 

 2 žloutky 

 10 dkg cukru 

 1 sáček vanilkového cukru 

 špetka soli 

 lžíce sádla 

 

kvásek: 

 ¼ litru vlažného mléka   

 1 kostka droždí 

 lžička cukru 

náplň: 

 3 velké mrkve 

 mléko 

 cukr a kousek másla dle chuti 

 

Od mé babičky mám nejraději buchty 

plněné mrkvovou náplní. 

Nejdříve necháme vzejít kvásek ze 1/4l vlažného mléka, 1 kostky droždí a lžičky cukru. 

Mezitím si utřeme 10 dkg změklého másla + 2 žloutky, přidáme 10 dkg cukru a 1 sáček vanilkového cukru. 

Všechny ingredience dáme do hnětací mísy, přidáme 500 g polohrubé mouky se špetkou soli. Můžeme přidat i 

lžíci sádla. 

Těsto hněteme ručně nebo v robotu, dokud nebude úplně hladké. Potom necháme kynout na teplém místě 

cca 1 hodinu. 

Mezitím si připravíme náplň. Nastrouháme 3 velké mrkve, které zalijeme mlékem a dusíme do poloměkka. Dle 

chuti přidáme cukr a kousek másla. Mrkev získá lehce oříškovou chuť.  

Připravíme si pekáč na pečení, hojně ho vytřeme rozpuštěným máslem. 

    

    

 

 

Když šel Honza do světa, maminka mu dala na cestu buchty. Až někam o prázdninách 

vyrazíte, upečte si je taky, a třeba klidně tyhle ultra speciální mrkvové. Určitě se 

budou hodit. 

Necháme ještě chvilku nakynout 

a pečeme při 180 stupních cca 45 minut. 
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Letní prázdniny jsou za dveřmi. Každý z vás má už určitě na prázdniny naplánovaný nějaký program. 
Kdyby vám ale přece jen zbylo nějaké to místo v kalendáři, přinášíme pár typů, jak ho vyplnit. Naši 

redaktoři a kamarádi ze školy se s vámi podělí o místa, kde se jim moc líbilo. Nechte se inspirovat. Autor příspěvku: Adam 

Dům moře 
Akvárium se nachází v bývalé dělostřelecké 
věži. Ve dvanácti patrech je umístěna řada 

akvárií a terárií, včetně napodobeniny 
džungle a proskleného tunelu se žraloky a 
mořskými rybami. Na střeše je kavárna s 

výhledem na Vídeň. 

 

TIP 
Využijte vídeňské metro, 

které je propojeno 
s nádražím, kam je možné 
dojet z Brna nebo z Prahy. 
Je tu i centrální parkoviště 

pro auta. 

 

Zábavní park Prátr 
K atrakcím lunaparku patří autodromy, 

rozličné kolotoče, střelnice, horské 
dráhy, strašidelné hrady či kabinet 

voskových figurín. Je zde i celá řada 
vyhlášených vídeňských hospůdek a 

restaurací a obchůdků s upomínkovými 
předměty. 

 

- hlavní město Rakouska 
- 2 miliony obyvatel 

- z Hradce Králové do Vídně je 
to přibližně 300 km, cesta 
autem trvá necelé 4 hodiny 

Otáčivá restaurace v oblacích 
Přímo v centru Berlína se nachází televizní 

věž, která nabízí překrásnou vyhlídku na celé 
město. Kromě vyhlídky je nahoře i bar a 

restaurace, která se každou hodinu otáčí. 

 

Braniborská brána 
Patří k nejznámějším 

pamětihodnostem Berlína 
a jeho významným 

symbolům. 

 

- hlavní město Německa 

- největší město Evropské unie 
- 3,7, milionu obyvatel 

- z Hradce Králové do Berlína je to 
přibližně 400 km, cesta autem 
trvá asi 5 hodin 

  Zdroje: 
  -   https://cs.wikipedia.org/ 

  -   archiv žáků ZŠ Milady Horákové 

Linda byla ve Vídni 

Bětka a Kuba byli v Berlíně 

https://cs.wikipedia.org/


  

21 

 

 

 

 

 

Plavba po Seině 
Představuje ideální úvod 

k objevování Paříže. Spousta těch 
nejznámějších památek se totiž 

nachází přímo u břehu. Můžete začít 
od katedrály Notre Dame a odtud 

vidět po pravé straně Louvre, Place 
de la Concorde nebo hned naproti 

muzeum Orsay i Eiffelovku. 

 

Eiffelova věž 
Nejznámější pařížská dominanta 

s výškou 330 metrů. Ročně ji 
navštíví asi 7 milionů lidí z celého 

světa.. 

 

Bazilika Sacré-Cœur 
Nachází se na vrcholku 

Montmartre. Je jedním z 

nejviditelnějších pařížských 

monumentů. 

.. 
 

- hlavní město Francie 
- 2,1 milionu obyvatel 
- Let do Paříže trvá linkou Praha – 

Paříž necelé 2 hodiny 

- Z Prahy jezdí téměř denně přímá 
autobusová linka, cesta trvá cca 
14 hodin. 

- vlakem může cesta trvat až 19 
hodin, nejlepším spojem, kdy 
přestupujete jen jednou, je směr 
Praha – Berlin Hbf - Paris 

Norsko a Švédsko se rozkládají na 

Skandinávském poloostrově. Přijeďte na 

sever Evropy a nechte se uchvátit 

překrásnou přírodou třeba v podobě 

procházek, rybolovu nebo také sběrem 

hub … 

 

Gibraltarská skála vystupuje už zdaleka z okolní 

krajiny. Nápadný tvar a výška i vzdálenost 

pouhých dvacet kilometrů od Afriky z ní činí 

atraktivní turistickou destinaci. Gibraltar tvoří 

nejenom ona mohutná skála, provrtaná 

jeskyněmi a umělými chodbami, ale také 

úhledné městečko pod ní. 

TIP 

Prozkoumejte toto jedinečné místo 
také prostřednictvím internetu. 

Určitě vás zaujme výjimečné letiště, 
hloubka průlivu mezi Evropou a 
Afrikou, nebo také to, pod kterou 

zemi vlastně Gibraltar patří… 

 

 

Lea (6.C) a Šimon (3.B) byli v Paříži 

Ondrášek z 1.B navštívil Norsko a Švédsko 

Miky z 1.B byl na Gibraltaru 
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Příspěvek připravila 

Kája ve spolupráci 

s pracovníky banky. 

V předchozích dílech jsme si vyprávěli o penězích, 

platebních kartách, bankomatech, ČNB, inflaci, 

kapesném, rodinném rozpočtu a dalších, věříme, že 

užitečných tématech. 

V tomto vydání jsme si pro vás připravili dvojstránku 

na téma digitální gramotnost, které je aktuální pro 

čím dál nižší věkovou skupinu. 

Snažíme se vám poskytnout návod, jak se bezpečně 

chovat na internetu, a upozornit na rizika, se kterými 

se můžeme v každodenním životě na počítači, mobilu 

nebo tabletu potkat. 

 

 

4. díl

                                                                               

 

…aneb co bys měl/a i Ty vědět 

o penězích a DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 
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SOUTĚŽ O CENY 

Odpověz na naše otázky, odešli je na e-mail: redakce@zshorakhk.cz nebo vhoď své odpovědi do 

boxu redakce před třídou 1.B v pavilonu A2,  

a můžeš vyhrát originální peněženku. 
 

1. Jak se zachováš, když Ti přijde textová zpráva z neznámého čísla? 

2. Můžeš si dělat „selfíčka“ s kamarády a vkládat je na internet bez jejich svolení? 

3. Jaká jsou pravidla tvorby bezpečného uživatelského jména? 

4. Co je lepší? Jít si s kamarády zahrát ven na hřiště nebo si zahrát síťovou hru přes počítač? 

 
 

 

 
 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Remi a Sirius 

Potkani se dožívají dvou až tří let, 

někteří žijí i čtyři roky. 

Protože potkani jsou všežravci, Siriusovi 

a Remimu dáváme zrní a někdy sýr se 

zeleninou. Mají rádi i ovesnou kaši a 

kuřecí maso. 

Potřebují klec vystlanou peletami 

nebo podestýlkou do terária, menší 

misku s vodou, záchodek. 

Je lepší, když je klec plnější než 

poloprázdná. 
 

 
Máme doma potkany. Jmenují se Sirius a Remi. 

Jsou to nenároční domácí mazlíčci jak do domu, tak i do bytu. 
 

 

 

 

Autor: Lucka 
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________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Odpovědi na soutěžní otázky a jakékoliv dotazy nám odesílejte na adresu redakce@zshorakhk.cz.  

Uzávěrka soutěží je 27.6.2022. 

Redaktoři: Adam Urbánek, Adéla Rýznarová, Alžběta Vrbová, Amálie Marešová, Filip Renner, Jakub Exner, Jakub Mizera, 

Karolína Hošáková, Karolína Svobodová, Kateřina Guzková, Lili Helena Doležalová, Linda Smutková, Lucie Havlová, Marek 

Štefanik, Markéta Pospíšilová 

Korekce: Redaktoři časopisu MH 

Velice děkujeme všem dětem, učitelkám, učitelům i dalším dospělákům, kteří s námi ochotně 

spolupracovali a pomohli nám tak vytvořit další díl časopisu. Také moc děkujeme za zaslané 

příspěvky, které jsme mohli zveřejnit. 

Speciální poděkování patří všem našim úžasným rodičům, kteří nám bez zaváhání pomohli a vyšli vstříc, 

kdykoliv bylo potřeba. 

 

MOC DĚKUJEME! Redaktoři časopisu MH                     PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

Odpověz na naše otázky, odešli je na e-mail: redakce@zshorakhk.cz 

nebo vhoď své odpovědi do boxu redakce před třídou 1.B  v pavilonu A2 

a vyhraj jeden z poukazů na nákup oblečení v obchodě H&M. 

Máš už v šatníku všechno, co budeš v létě potřebovat, 

nebo Ti ještě nějaký ten hadřík chybí? Pokud chceš, 

zapoj se do soutěže a vyhraj poukaz na nákup oblečení 

v obchodě H&M…   

Každý vylosovaný soutěžící ke své výhře 

navíc dostane jednorázové předbíhačky 

do jídelny a do bufetu!!! 

SOUTĚŽ 
o poukaz na 

nákup oblečení 

v obchodě 

H&M 

  

1. Kam by chtěla vycestovat paní 

učitelka Chromková? 
2. Kde byli deváťáci na výletě? 
3. S jakou módní značkou letěla 

módní redaktorka Eliška Vrbová do 

Londýna? 

4. Jak stráví dovolenou pan učitel 

Dubrovský? 
5. Co si koupíš, když vyhraješ? 

 
 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
mailto:redakce@zshorakhk.cz

