
Školní časopis MH – MegaHit ... aneb o škole po škole, M.Horákové 258 v Hradci Králové 
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Úspěch v soutěži Basic Lingua (str. 3) 

Rozhovor s herečkou Pavlou Tomicovou (str. 4, 5) 

Učitelé pod lupou - paní učitelka Hroudová (str. 6) 

Zapiš si za uši – 2. lekce českého jazyka (str. 7) 

Statistika v 5.C (str. 8) 

Soutěžte s námi - KŘÍŽOVKA (str. 8) 

Učitelé a redaktoři na sněhu (str. 9) 

Florbal – Gothia Cup 2023 (str. 10) 

Tropické ovoce (str. 11) 

Finanční a digitální gramotnost (str. 12) 

Galerie zimního umění (str. 13) 

SOUTĚŽ O KRYT NA MOBIL (str. 14) 

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že teplá 

voda zmrzne rychleji 

než studená? 

Kašlu na všechno. 

DNES JSEM SOVA! 



  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Basic Lingua“ je soutěžní projekt Prvního 

soukromého jazykového gymnázia, ve kterém 

mohou žáci poměřit své jazykové dovednosti 

v anglickém jazyce. 

My se tohoto projektu pravidelně a rádi účastníme, protože máme 

angličtinu moc rádi.  

Slavnostní vyhlášení výsledků 18.ročníku soutěže proběhlo 12.ledna 

2023 v Petrof Gallery.  

Letos se nám navíc skvěle dařilo. Vzhledem k úžasným výkonům a jen 

těsným bodovým rozdílům mezi finalisty se rozhodlo pořádající PSJG 

ocenit v každé kategorii prvních deset soutěžících.   
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… A opravdu se jí na malou 

chvilku stala. Pavla Tomicová 

po absolvování Střední pedago-

gické školy pracovala s dětmi 

v mateřské školce a práce ji 

moc bavila. Nakonec ale přece 

jen vyhrálo umění a divadlo. 

Díky tomu jsme měli možnost 

se s Pavlou Tomicovou osobně 

setkat a absolvovat jeden z nej-

milejších a nejveselejších roz-

hovorů vůbec . Po představe-

ní „KOULE“, které jsme navští- 

 Představení bylo super…. Hraje se už 10 let. 

Jak se ve své roli cítíte? Baví Vás ještě? 

Ta role mě pořád baví, ale je pro mě rok od roku  

náročnější. 

 

 Dokázala byste jmenovat divadelní roli, která 

Vás kdy bavila ze všeho nejvíc? Je vůbec možné 

vybrat jen jednu? 

Všechny role jsou skvělé je to jako vybírat mezi 

vlastními dětmi, které mám radši. Jsou ale některé, 

které se mi opravdu zapsaly do srdce. Kdybych měla 

vybrat jednu, byla by to role Štěpky v Petrolejových 

lampách. To je má srdeční záležitost.  

 

 

 

 

vili v Klicperově divadle, si na nás Pavla udělala čas a ochotně odpověděla na 

všechny naše otázky. 

 Která práce je Vám bližší – divadlo 

nebo film/seriál? 

Práce před kamerou je úplně jiná než stát 

přímo před lidmi, jsou to odlišné světy. 

Určitě je mnoho herců, kteří to mají 

vyhraněné, já mám ale ráda obojí.  
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  Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Nejdříve jsem chtěla být popelářka, protože se mi líbilo, jak jezdili vzadu na voze, později jsem 

chtěla být stavbyvedoucí. Vůbec nevím proč, ani jsem netušila, co taková práce obnáší . Když mi 

bylo patnáct, lákalo mě učit v mateřské škole, tak jsem vystudovala střední pedagogickou školu. 

Nakonec mě ale zlákalo divadlo, tak jsem odešla na DAMU. 

 

 Dočetli jsme se, že jste po střední škole dokonce jeden rok ve školce pracovala. 

Vzpomenete si ještě, jestli Vás práce učitelky bavila? 

Bavilo mě to moc, nějakou dobu jsem si říkala, jestli mě herectví bude někdy bavit tak jako práce 

s dětmi. Dneska už bych ale neměnila. 

 

 Umíte si představit, že byste tu práci dělala dnes místo herectví? 

Dnes už určitě ne, ale mám na tu práci nádherné vzpomínky. 

 

 

 

  
 

 

 

 Jaká jste byla žákyně, když jste byla malá? 

(Smích ) Vzpomínám, jak vždycky přišel strejda 

domů a říkal: „Dej mi počíst“. Myslel mou žákovs-

kou knížku . Nebyla jsem úplně klidné dítě, ale 

ani jsem nebyla nezvladatelný raubíř. Naštěstí 

jsem neměla problémy s učením, prostě živé dítě… 

 

 Jaký byl Váš oblíbený předmět? 

Tělocvik, co jiného . Já jsem dělala sportovní 

gymnastiku, pohyb mě vždycky moc bavil. 

 

 Jaký předmět jste naopak vůbec nemusela? 

Neměla jsem ráda ty, na které se muselo učit . 

A úplně jsem nesnášela chemii a fyziku. 

 

 Vzpomenete si na nejlepší kamarády ze 

školy a na jejich jména? Vídáte se? 

Měla jsem nejlepší kamarádku Elišku, kterou jsem 

neviděla 40 let, protože se odstěhovala. Nedávno se 

mi ale ozvala, setkaly jsme se a navázaly tam, kde 

jsme před lety skončily. Zjistila jsem, že je to jeden 

z mých nejbližších lidí, dokonce jsme spolu v létě 

vyrazily na dovolenou a bylo to super. Jako malé 

jsme si napsaly smlouvu o přátelství a v Havířově 

– odtud pocházím - jsme ji tehdy společně zakopa-

ly. Já jsem ji teď chtěla vykopat, ale Eliška mi 

řekla, že už je v těch místech kruháč, tak máme 

smůlu . 

 
 

  
 

 

 

 Aktuálně je k vidění film s názvem „A pak přišla láska…“. Jakou postavu v něm hrajete? 

Hlavní! (smích) V této roli ztvárňuju ženu těsně před zhroucením. Já si upřímně myslím, že ta žena 

už zhroucená je. Velmi zajímavá role… 

 

 Můžete nám představit další projekty, na které se můžeme v příštím roce těšit? 

Co se týče Hradce Králové, zkouším roli Kostelničky ve hře Její pastorkyňa (pozn. red. premiéra 

proběhla 4.3.2023), také bych měla dál točit seriál ZOO. Čekáme také na grant nového filmu, který 

by se měl natáčet, ale o tom nebudu mluvit, abych nic nezakřikla . 

 

 

  
 

Foto: facebook 

Moc děkujeme za nezapomenutelný rozhovor.  
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Učitelé pod lupou… 

 

Odkud pocházíte? 

Pocházím z Rychnova nad Kněžnou. 

Jaké byly vaše nejoblíbenější předměty, když jste 

chodila do školy? 

Nejradši jsem měla češtinu a platí to dodnes. 

Jaké předměty jste nemusela? 

Neměla jsem ráda matematiku. 

Jaká jste byla žákyně? 

Na 1. stupni jsem byla hodná, na 2. stupni už jsem 

trošku zlobila. 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Když jsem byla úplně malá, chtěla jsem být zpěvačka, 

později jsem se rozhodla, že budu učitelka. 
 

Moc děkujeme za rozhovor a přejeme Vám samé chytré a slušné žáky.  

S jakým typem žáků se Vám nejlépe pracuje? 

Nejlépe se mi pracuje s chytrým a slušným žákem. 

Co je na učení nejtěžší? 

Vydržet a nezbláznit se . 

Jak se po práci nejlépe odreagujete? 

Nejlépe se odreaguju, když jsem úplně sama, 

protože jsem introvert a mám ráda klid. 

… oblíbenější film   Dobrý Will Hunting 

… oblíbenější kniha   Ronja, dcera loupežníka 

… oblíbenější osobnost  Robin Williams 

… oblíbenější jídlo   žemlovka, rýžový nákyp 

… oblíbenější místo na zemi  postel 

 

Paní učitelka u nás ve škole vyučuje češtinu a hudební výchovu. Ve volném čase 

chodí na balet a poslouchá vážnou, hlavně barokní, hudbu, protože prý vyzařuje 

klid. Paní učitelka je moc zajímavá a milá, proto jsme ji požádali o rozhovor, 

abychom vám ji mohli více představit. 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapiš si za uši… 

výjimka  

vyjímka 

 

Lekce českého jazyka č. 2 

 

Výjimka je od slova vyjímat. Při změně na 

podstatné jméno se první samohláska 

prodlouží a druhá zkrátí: vyjímat – výjimka. 

 

Stejná změna platí například u těchto slov: 

 vyšívat – výšivka 

 vyčítat - výčitka 

tematický  

tématický 

 

Přídavné jméno tematický je 

odvozeno od slova tematika (soubor 

témat), obojí čteme i píšeme krátce. 

standardní  

standartní 

 

Standard = ustálená, normální míra. 

 

Ustálený, běžný, normální – standardní 

tedy vychází ze slova standard, proto 

se píše s d, ne s t. 

potenciální 

potencionální 

 

Možný, eventuální, případný… 

Přídavné jméno potenciální je 

odvozeno od slova potenciál. Větší 

smysl tedy dává výraz „potenciální“, 

ale dnes jsou možné obě varianty. 

permanentně 

pernamentně 
 

 

Máme pro vás několik pomůcek, jak si 

zapamatovat správný tvar tohoto slova: 

 

1. Řiďte se abecedou, m předchází 

n (permanentně). 

2. Vzpomeňte si na výraz permice 

(permice = permanentka) 
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ZIMA 

Vyluštěte křížovku, tajenku spolu 

se jménem předejte redaktorům 

časopisu nebo odešlete na adresu 

redakce@zshorakhk.cz   

a vyhrajte POUKAZ NA NÁKUP 

V INTERSPORTU. 

Statistika nemusí být za každou cenu nuda, v 5.C to vypadalo přesně 
naopak. Páťáci se po jarních prázdninách rozhodli, že pro nás posbírají a 
vyhodnotí informace o tom, jak děti z našeho 1. stupně strávily jarní 

prázdniny. A jak to dopadlo? 
Tady jsou výsledky… 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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UČITELÉ A REDAKTOŘI 

NA SNĚHU 

paní učitelka Drašnarová 

redaktoři Bíba a Kuba 

paní učitelka Skrbková 

paní učitelka Kokrdová 

redaktorka Kája 

paní učitelka Hroudová 

paní učitelka Přidalová 

paní učitelka Andrlová 
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Florbalisté FbC Hradec Králové, mezi které patří i kluci 

naší školy, vyrazili v úterý 3. ledna do švédského 
Göteborgu na jeden z největších mládežnických 

turnajů na světě – Gothia Innebandy Cup. 
 

Autor příspěvku: Adam 

Zdroj: https://fbchk.cz 

 

Hráči i trenéři si přivezli velmi cenné zkušenosti, 

ale hlavně nezapomenutelné zážitky. Třešničkou 
na dortu jsou zlaté medaile pro starší žáky, kteří 

byli z 58 týmů nejlepší. Skvělý výsledek si připsali 

i dorostenci, kteří získali bronzové medaile. 
 

Gothia Cup 2023 v číslech: 
 

- 411 týmů, 68 týmů CZ, SK  

- 6 národností  

- 10 650 hráčů  

- 32 florbalových hřišť 

- 1 319 odehraných zápasů 

- 112 rozhodčích 

- 2 vlastní autobusové linky 

- 12 škol k ubytování  

- 5 hotelů 
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TROPICKÉ OVOCE 

             

Liči (Litchi chinensis) 

Liči pochází pravděpodobně z Číny, dnes se 
pěstuje v celé Asii, jižní Africe, Austrálii 

Japonsku a na Floridě. Plody mají oválný tvar 
o průměru asi 3-4 cm. Dozrálé liči má světle 

růžovou až hnědou barvu. Slupka je drsná. 

Plody jsou šťavnaté s chutí hroznového vína. 

Obsahují vitamín B a C, kyselinu askorbovou, 
a hodně draslíku. 

Kaki 

(někdy také tomel nebo churma) 
Kaki je plod ovocného stromu tomelu japonského. Plody 

mají jasně oranžovou barvu, tvarem připomínají pomeranč 
nebo rajče a dorůstají do průměru 5–8 cm. Toto exotické 

ovoce je chutné jen dobře vyzrálé, má specifickou sladkou 

chuť (něco mezi broskví a melounem s nádechem vanilky). 

Pojídání tomelů se doporučuje lidem s nemocnými játry a 
ledvinami, pomáhají trávit tuky. Dužina obsahuje velké 

množství vitamínu C a až 20 % cukrů. 
              

 

Maracuja 

(Mučenka jedlá) 
 

Pěstuje se v severo- 
západní části Jižní  

Ameriky, v Indii, 

na Novém Zélandu, 
v Karibiku nebo také 

například v Brazílii. 

 
Plod je kulatá až oválná bobule, 

ve zralém stavu podle odrůdy žlu- 

tá nebo tmavě fialová. Vnitřek 
plodu je šťavnatý a obsahuje 

mnoho semínek. 
 

Maracuja je cenným zdrojem vita-

mínů A, B, C, které významně 
podporují imunitní systém. Dužina 

obsahuje velké množství vlákniny, 

železa a draslíku. 
 

V obchodech a na stáncích se vedle nám dobře známých 

jablek, hrušek, banánů nebo pomerančů objevují i tyhle 

dobroty, které mohou být pro některé z nás pořád trochu 

cizí. Pokud je tak dobře neznáte, seznamte se prosím…  

JSOU TO MŇAMKY!!! 

Mochyně peruánská 

(physalis peruviana) 
 

Pochází z Jižní Ameriky, ale pěstuje se 

i v jiných oblastech. Její jedlé plody se 
označují jako třešeň Inků. Jsou žluté až 

oranžové, mají průměr asi 1 až 2 cm a obsa-

hují množství semínek. Plody jsou ukryté 
v obalu, kterému se díky jeho tvaru říká 

lampionek. 

Chuť je podobná našemu angreštu, je to 
nakyslé a velmi osvěžující ovoce s velkou 

zásobou vitamínu C. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%BEina_(rostliny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Denka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karibik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
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…aneb co bys měl/a i Ty vědět o penězích 

a DIGITÁLNÍM SVĚTĚ – seriál na pokračování 
 

Příspěvek  

připravila Kája 

ve spolupráci 

s pracovníky banky 

SOUTĚŽ O CENY 

1. Proč je nebezpečné klikat na 

internetu na jakýkoliv/každý dotaz? 

2. Kdo je to hacker? 

3. Jak se zachováš v případě, kdy 

zjistíš, že jsi ztratil/a platební kartu? 

 

Své odpovědi pošli  

na e-mail: redakce@zshorakhk.cz 

nebo vhoď své odpovědi do boxu redakce 

před třídou 2.B v pavilonu A2,  

a můžeš vyhrát originální peněženku. 

 

 

Tentokrát se zaměříme na bezpečnost na internetu. 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Blíží se jaro a to by chtělo změnu. Co takhle pořídit nový outfit 

pro váš telefon? 

Pojďte si zasoutěžit o nový kryt, který si navíc sami vyberete!!! 

 

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

Uzávěrka soutěží je 28.4.2023. 
Reportéři: Adam Urbánek, Alžběta Vrbová, Filip Renner, Jakub Mizera, Karolína Svobodová, Lili Helena Doležalová, Lucie 

Havlová, Marek Štefanik 

Korekce: Redaktoři časopisu MH 

Velice děkujeme všem dětem, učitelům a zaměstnancům naší školy, kteří s námi ochotně spolupracovali. Také děkujeme 

za zaslané příspěvky, které jsme mohli zveřejnit. 

Speciální poděkování patří všem našim rodičům, kteří bez zaváhání pomáhají, kdykoliv je potřeba a jsou nepostradatelnou 

součástí našeho redakčního týmu. 

MOC DĚKUJEME! Redaktoři časopisu MH 

 

1. Jak se jmenuje kamarádka z dětství Pavly Tomicové? 
2. Kolik dotázaných žáků I. stupně o jarních  

       prázdninách lyžovalo v zahraničí? 

3. Které tropické ovoce chutná podobně jako angrešt? 

 

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

nebo vhoď své odpovědi do boxu redakce před třídou 2.B  v pavilonu A2 

a vyhraj jeden z krytů na Tvůj mobil, který si budeš moci sám vybrat.. 

Každý vylosovaný soutěžící ke své výhře navíc dostane jednorázové 

předbíhačky do jídelny a do bufetu. 

 

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

