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Věděli jste, že 

oko pštrosa je 

větší než jeho 

mozek? 

Vzdálenost z naší třídy (učebna VV 

 na II. stupni) do jídelny  

(s krátkou přestávkou u skříňky) tryskem 

uběhneme přibližně za minutu. Když stejnou 

vzdálenost jdeme v běžném tempu, urazíme ji 

za 2:20 minut. Ta minuta běhu nám pak ušetří 

i 10 minut čekání v nekonečné frontě….  

A TO SE VYPLATÍ!!!  

POZOR, POZOR!!! Běh v prostorách školy 

nám zakazuje školní řád. My jsme to 

běhání jen zkoušeli… Ne aby vás napadlo 

nás napodobovat!!!  

Začínající učitelka si chce na své třídě 

vyzkoušet poznatky z psychologie: 

„Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se 

postaví.“ Po chvilce se v tiché třídě postaví 

Pepíček. Paní učitelka povídá: „Pepíčku, 

tak Ty si skutečně myslíš, že jsi hloupý?“ 

„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat 

Vás stát jedinou.“ 
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31 

8 

11 

404 715 

To už tady jednou bylo… Letos jsme se rozhodli, že vám naši dva 

roky starou statistiku připomeneme. Změnilo se něco nebo ne? Co 

myslíte?  

… tolik žáků 

navštěvuje naši 

školu. 

V tomto roce byla založena naše škola. 

Na naší škole působí 

11 asistentů pedagoga. 

dětí je na 1. stupni. 

… tolik tříd 

u nás najdete. 

9 

49 
777 

… přesně tolik 

vychovatelek pracuje 

ve školní družině. 

… stálých zaměstnanců 

pracuje ve školní jídelně. 

… tolik učitelů 

působí na naší 

škole. 

… obědů denně 

průměrně vydají 

naše paní kuchařky. 

311 
žáků je na 2. stupni. 

1977 
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… To jsou slova pana ředitele, kterého jsme 

už tradičně navštívily na začátku školního 

roku. A setkání bylo i tentokrát moc fajn. 

1. Jak odstartoval nový školní 

rok? 
Hekticky, jako vždycky. Přivítali jsme 

mnoho nových žáků z Ukrajiny, takže 

jsme se museli postarat o jejich 

integraci. Přijali jsme také spoustu 

nových zaměstnanců – učitele, 

asistenty pedagoga i dvojjazyčného 

asistenta. Zavádění nových pozic bývá 

vždy trochu složitější. 

 

  
 

 

 

 

Rozhovor připravily Lili a Lucka 

2. Máte letos v plánu realizovat 

nějaké mimořádné projekty? 
Zatím žádnou konkrétní vizi projektu 

nemám, uvidíme… V dlouhodobějším 

horizontu se budeme snažit 

zrekonstruovat atrium pro 2. stupeň. 
 

3. Čím Vás na Vaší práci baví? 

Že není každý den stejný. 

 

4. Co je naopak největší otrava? 

Vyplňování papírů. 

 

5. O čem byste si chtěl letos 

v časopisu přečíst? 
Určitě nějaké zajímavé rozhovory se 

známými osobnostmi, které mají vazbu 

na naši školu, prošli naší školou a daří 

se jim na evropské úrovni… Třeba 

s panem Vlkanovou. 

 

 

 
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať Vám jde vyplňování papírů pěkně od ruky . 
 

 

 

     NEJ pana ředitele: 
 
… předmět   dějepis 

… film   Pelíšky/Forrest Gump 

… osobnost   Václav Havel 

… jídlo   segedínský guláš 

… místo na Zemi  doma 
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Učitelé pod lupou… 

 

Jste z Hradce? 

Ne, ale bydlím kousíček od Hradce, v Býšti. 

Odkud pocházíte? 

Narodila jsem se v Karlových Varech, takže 

přesně odtud . 

Jaké byly vaše nejoblíbenější předměty, 

když jste chodila do školy? 

Dějepis, občanská výchova a zeměpis. 

Jaké předměty jste nemusela? 
 

Paní učitelka Anna Šťastná je letos na naší škole nová. Vyučuje dějepis, zeměpis a občanku. Jsme 

moc rádi, že nám poskytla rozhovor. Díky tomu jsme se o paní učitelce dozvěděli trochu víc… 

Moc děkujeme za rozhovor a přejeme Vám samé pozorné a aktivní žáky. 

Moc jsem nemusela matematiku, ale nejhorší byl pro mě tělocvik. 

Jaká jste byla žákyně? 

Většinou jsem se schovávala někde vzadu, snažila jsem se, aby si mě učitelé moc nevšímali a 

nechtěli mě zkoušet . Pokud ale šlo o dějepis, bylo to jiné. V tomto předmětu jsem byla 

velmi aktivní, účastnila jsem se i olympiád. Vždycky jsem se ale snažila nevyčnívat z davu. 
 Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Já jsem chtěla být už od malička učitelkou. Jednu chvíli 

mě ovlivňovaly sny mých rodičů, kteří si přáli, abych se 

stala lékařkou… Nakonec ale zvítězilo to, co dělám a jsem 

za to ráda. 

S jakým typem žáků se Vám nejlépe pracuje? 

S pozornými a aktivními žáky a těmi, kteří se nějakým 

způsobem podílejí na výuce. Vždy je nejlepší, když 

předmět zajímá i ty, které vyučuji. 

Jak se po práci nejlépe odreagujete? 

Nejlépe se odreaguji při čtení pěkné knížky nebo s přáteli. 
 

… oblíbenější předmět dějepis 

… oblíbenější kniha  1984 - George Orwell 

… oblíbenější osobnost anglický král Jindřich VIII. Tudor 

… oblíbenější jídlo  špagety 

… oblíbenější zvíře  kočka 
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Je tu podzim  a  s ním  i období Tanečních. 

Naši redaktoři Kuba a  Bětka  se „hodili  

do ga la“ a  vyda li se obhlédnout  terén. 
 

POZOR!!! 
Přihlášky se podávají vždy v září celý rok  

předem . Tak  ať  to nepropásnete ! 
 

Polka? … Valčík? … 

NO PROBLEM!!!  
 

Osm áci a  deváť áci zbystřete! Pokud se chcete 

vzdělat v tanci a společenské výchově, chcete 

si užít trochu jiný druh zábavy, tak  neváhejte 

a přihlaste se. Taneční jedou v  m oderním  

duchu, tančí se na současnou hudbu. 
 

V tanečních se naučíte m noho nového a nav íc potkáte 

spoustu nových skvělých a za jím avých lid í… 
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 Základní pravidla společenského chování… Ta by měl znát a řídit se jimi každý z nás. Vždyť patří  

k všeobecnému vzdělání! Společenských pravidel spojených s klasickým tancem je mnoho, my vám 

připomeneme alespoň některá, ta nejdůležitější… 

Vhodné oblečení  

Konverzace při tanci  

Správné držení partnerky  

 
PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 

Vyluštěte křížovku, tajenku předejte 

redaktorům časopisu nebo odešlete 

na adresu redakce@zshorakhk.cz   

a vyhrajte knihu „Komiksová etiketa“ 

od Ladislava Špačka. 

Rámě  

žádné dvojsmysly 

žádný výslech 

žádné technické výklady 

HLAVNĚ NEMLČET!!! 

1. Tak je to v pořádku…     2. To už je příliš…     3. To je na facku…  

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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a celesta. Jako první nám zahráli známou skladbu z filmu Piráti z Karibiku. V podání 

orchestru a na živo je to úplně jiný a úžasný zážitek. Také nám ukázali, co se stane 

s filmem, když vypneme všechny zvuky a hudbu. Z takového filmu se stane film 

němý, bez emocí. Hudba ve spojení s obrazem má obrovskou moc v nás divácích 

vyvolat třeba strach, radost a lítost. Může nám také napovědět, co se stane v příštích 

vteřinách. Spojení hudby a obrazu není vůbec jednoduché. Nahrát deset vteřin filmu 

se může vydařit třeba až na dvacátý pokus. Jako malou ukázkou nám byla postavička 

jedoucí na sáňkách a s přibývající rychlostí. Úkolem orchestru bylo doplnit hudbu tak, 

aby přesně seděla do rychlosti jedoucího sáňkaře a skončila v daný moment, kdy 

sáňkař dojel. Symfonický orchestr jsem viděla poprvé v životě a velmi mě to nadchlo. 

Díky němu jsem získala nový pohled na film a jeho hudbu. Vřele doporučuji. 

 

Dalším titulem předplatného 

pro žáky základních škol 

(skupina Sweet teens) je 

dramatizace románu Prašina.  

 

 

Autorem knihy je  

        Vojtěch Matocha.  

Prašina je čtenářským hitem dobrodružné literatury a Klicperovo divadlo 

uvede tento titul jako první v České republice. Těšit se můžete na Vojtu 

Říhu v jedné z hlavních rolí, na tajemnou čtvrť uprostřed Prahy, kde nejde 

elektřina a zdá se, že se tu prostě zastavil čas.  

Představení režíroval Pavel Khek, manžel slavné české herečky Veroniky 

Khek – Kubařové. 

Naše skupina se potká na Prašině v divadle v úterý 13. prosince. 

 

Milí čtenáři, 

nedávno jsem navštívila představení Hradecké filharmonie s názvem Klapka-pohyblivé 

obrázky poprvé. Chtěla bych vás s tímto představením více seznámit. Jednalo se o 

přiblížení divákům, jak vzniká filmová a pohádková hudba pomocí symfonického 

orchestru. Celým představením nás provázel hodně známý český dirigent Jan Kučera a 

jeho kamarád herec, hudebník, skladatel a režisér Ondřej Brousek. Představili nám, 

z jakých hudebních nástrojů se může skládat orchestr, jak jednotlivé skupiny nástrojů hrají 

a jak to zní, když zahrají společně. Slyšela jsem smyčcové, žesťové, dřevěné, strunné a 

bicí nástroje. Mezi nejzajímavější hudební nástroje, které mě zaujaly, patřily fagot, harfa  
Autorka příspěvku: Tereza, 7.B 
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Zapiš si za uši… 

muchomůrka  

mochomůrka 

Lekce českého jazyka č. 1 

 

Dříve se muchomůrkám říkalo 

„muchomorky“, protože se používaly 

k umoření much. Muchomůrky se 

namočily v mléce, pocukrovaly a 

zavěsily v místnosti. Mouchy se jich 

nasosaly a omámené spadly na zem. 

štrúdl  

štrůdl 

 

Štrúdl není české slovo, proto pro 

něj neplatí pravidlo psaní ů 

uprostřed slova. Vychází 

z německého der Strudel. 

spontánní  

spontální 

 

Toto slovo pochází z latinského slova 

spontaneus a znamená bezprostřední, 

nenucený, samovolný. Chybné užívání 

tohoto výrazu asi způsobuje jednodušší 

výslovnost. 

zlevnit 

slevit  

slevnit 

 

slevit = snížit (cenu, nároky) – směr dolů 

zlevnit = udělat něco levnějším – změna stavu 

na shledanou 

nashledanou 

naschledanou 

 

Je to pozdrav, který je odvozen od 

slova shledání (setkání) a skládá se 

z předložky (na) a podstatného jména 

(shledanou). 
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…aneb co bys měl/a i Ty vědět o penězích 

a DIGITÁLNÍM SVĚTĚ – opakování loňského 

školního roku 
 V tomto vydání si zopakujeme formou úkolů a kvízů, co jste se dozvěděli v této oblasti 

v loňském školním roce. 😊 

Příspěvek  

připravila Kája 

ve spolupráci 

s pracovníky banky 

SOUTĚŽ O CENY 

Splň alespoň 2 úkoly z této strany, své odpovědi odešli 

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. 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 

8 

7 

6 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Sport se řadí k našim každodenním aktivitám a to je 
moc dobře. Sport totiž prospívá nejen našemu zdraví, 
ale je také prospěšný pro naši psychiku. 
O sportovních činnostech vznikají různá zajímavá fakta. 
Pojďte se s námi na některé z nich podívat.   
 

Fotbal je dnes nejvíce navštěvovaným sportem, 
jaký existuje. Podle průzkumu uspořádaného v 
roce 2001 mezinárodní fotbalovou 
federací FIFA hraje pravidelně fotbal nejméně 
240 milionů lidí ve více než 200 zemích 
světa. Každoročně se celosvětově prodá více 
než 40 milionů fotbalových míčů. Hlavními 
příčinami popularity fotbalu jsou bezesporu 
jednoduchá pravidla a naprosto minimální 
náročnost na vybavení. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/ 

Přibližně 70% profesionálních 

hokejistů přijde během kariéry 
alespoň o jeden zub. Když si 

člověk uvědomí, že hráčům létají 

puky kolem hlavy rychlostí až 

130 kilometrů za hodinu, tak 

neuvěřitelné to vlastně není. 

 

Box je dnes oblíbený 
sport, ovšem ještě na 
začátku 20.století se 
jednalo o ilegální 
sport. V mnoha zemích 
byl skutečně zakázán. 
Dříve se bojovalo 
jenom holými pěstmi. 
Rukavice se 
nepoužívaly. To přišlo 
až v roce 1867, kdy se 
ustanovila pravidla 
zápasu, která už byla 
podmíněná rukavicemi. 
 

Světový rekord v maratonu mužů drží keňský 
vytrvalec Eliud Kipchoge. Běžecký závod na 
vzdálenost 42,195 km zdolal v neuvěřitelném čase 
2:01:09. 

 
Zkuste si vzdálenost 42 km ujet 

na kole za dvě hodiny. 
Museli byste jet průměrnou 

rychlostí 21 km/hod. 😊 
 

Autor příspěvku: Adam 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://cs.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
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Chceš mít v zimě uši v teple? Pojď si zasoutěžit 

o čepice zn. THE NORTH FACE, které zahřejí… 

 

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

Uzávěrka soutěží je 6.1.2023. 

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. Kde se narodila paní učitelka Šťastná? 
2. Kolik žáků je na II. stupni naší školy? 
3. Kterou pracovní činnost nemá moc rád pan ředitel? 

 

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 jednu z čepic zn. THE NORTH FACE. 

Každý vylosovaný soutěžící ke své výhře navíc dostane jednorázové 

předbíhačky do jídelny a do bufetu!!! 

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

