
Školní časopis MH – MegaHit ... aneb o škole po škole, M.Horákové 258 v Hradci Králové 
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Kolik knížek máme 
ve školní knihovně? 

Jak se jmenuje náš had? 
Odkud pochází pan 

učitel Tobiášek? 

- První školní lásky učitelek (str. 13) 

- Rozhovor s kulturistou Vojtou Koritenským (str. 14) 

- Tipy jak bojovat s bolavými zády (str. 15) 

- Recept na mazanec (str. 16) 

- English corner – EASTER (STR. 17) 

- Finanční gramotnost – seriál na pokračování (str. 18) 

- ZOO koutek – HAD (str. 19)  

- SOUTĚŽ o kšiltovku VANS (str. 20) 

Naši budoucí prvňáčci Honzík 

a Mareček se moc těší do školy . 

 
- Rozhovor s panem učitelem Tobiáškem  (str. 3) 

- Osmáci na lyžáku (str. 4, 5) 

- Reportáž v podání 9.A (str. 6) 

- KOMIKS na pokračování (str. 7) 

- KOMIKS od Tymofiiho (str. 8, 9) 

- Informace ze školní knihovny (str. 10) 

- Knižní tipy (str. 11) 

- Ze školky HOP do školy (str. 12) 
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Proč jste zrovna učitel? 

Baví mě povídat si s mladšími obyvateli ČR. 

Co vás baví na zeměpisu a dějepisu? 

Na zeměpisu mě baví hlavně práce s mapou, vyhledávání různých míst na mapě. Dějepis nám 

přináší mnoho poučení a jde vyčíst i něco do budoucna. 

S jakým typem žáků se vám nejlépe učí? 

S aktivními a těmi, kteří se hodně hlásí a nevyrušují. 

Co děláte ve volném čase? 

Cestuji všude možně po Evropě, nebo odpočívám na gauči. Někdy koukám na seriály, nebo si 

něco čtu na internetu. 

… oblíbenější film  Pan Nikdo 

… oblíbenější zpěvák  Phil Collins 

… oblíbenější barva  modrá 

… oblíbenější jídlo  kuřecí řízek s bramborovým salátem 

… oblíbenější herec  Leonardo DiCaprio 

 

Učitelé pod lupou… 

Jste Hradečák? 

Ne, nejsem. Pocházím z Opočna pod 

Orlickými horami. 

Jaké byly vaše nejoblíbenější předměty? 

Dějepis, zeměpis a občanka. 

A jaké předměty jste nemusel? 

Fyziku, chemii. 

Jaký jste byl žák? 

Hodný, slušný. Dělal jsem úkoly a byl jsem 

oblíbený u učitelů. 
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Osmáci letos dostali druhou možnost vyrazit na lyžák, na který vloni nemohli. 

Mrkněte, jak si to užili…  

Jelikož pandemie už skoro pominula, rozhodla se i naše škola vyjet s osmými třídami na lyžařský výcvik. 

Když jsme přijeli na chatu Sport Ski Kořenov, rozdělili jsme si pokoje a vybalili kufry. Po obědě jsme si vzali lyže a šli sjezdovat. Při 

večerním programu jsme se dozvěděli, jaké typy běžek existují a jak se chovat na sjezdovce. V úterý jsme vyjeli na běžky. Jeli jsme se 

podívat na ledopády. Malý problém byl ale v tom, že se celá 8.B cestou z nich „ztratila“. Všechno naštěstí dobře dopadlo. Došli jsme na 

chatu a tam počkali, až dorazí ostatní. Večer nám učitelé řekli, jaké typy vosků na běžky existují a jak je správně používat. Ve středu 

jsme odpočívali, byli jsme nakupovat v místním obchůdku a odpoledne jsme hráli hry na běžkách. Večer se tančil JUST DANCE, 

kterého jsme se neúčastnili a hráli jsme na pokoji Prší.  

Zbytek týdne jsme většinou sjezdovali. Těch pět dnů uteklo rychle a až na nějaké menší incidenty si myslíme, že to byla zábava a 

všichni jsme si to moc užili. 

                         Maky Kutnarová a Veru Marková, 8.B 
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Jaký byl Tvůj nejlepší zážitek? 

Nejlepší zážitek nebyl jen jeden, byla jich spousta. 
Ten nejlepší byl asi diskotéka. 

                         Gabča Řehůřková 

 

Seznámil ses s někým novým? 

Ano, se spoustou lidí z 8.A. 
Míša Pecinová 

 

„Lyžák se nám velmi líbil a naši třídu scelil.“ 
                                          Lenka Matějíčková a Natálie Drahokoupilová 
 

 

 

 

Co říkáš na ubytování? 

Vždycky mě dokázal rozesmát 
kuchař Jarda se svou vývrtkou. 
                   Johana Trunečková 

 
Za mě ubytování dobrý . 
                           Míša Pecinová 

 

 

Naučil ses něco nového? 

Naučil jsem se flexit na snowboardu. 
          Matěj Potůček 
 
 

 

 

Bylo Ti někdy trapně? 

Dost trapně mi často 
bylo při společenských 
hrách. 
            Johana Bláhová 
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Boj o holý život začal už brzy ráno, kdy jsme byli v autobuse přeplněném k prasknutí. 

Po zdlouhavé a nepříjemné cestě jsme dorazili do cíle, tedy kina Bio Centrál. 

Deváťáci vyrazili do kina a napsali reportáž.  

  je slovo, které znáte asi hlavně z televize nebo z rádia. 

Reportáž dělá reportér neboli novinář, který je přímo u nějaké události 

a snaží se ostatním popsat, co viděl a zažil nebo třeba zjistil. 

Rozhlasová reportáž by vás měla jako posluchače vtáhnout do děje a vy 

byste si podle toho, co slyšíte, měli umět představit, co se na daném 

místě vlastně dělo. 

 

Při příchodu do kina jsme 

obsadili sedačky ve velmi 

stísněné místnosti, která 

se zdála být až 

klaustrofobická. Po 
půlhodinovém čekání jsme 

začali být celkem 

netrpěliví, ale paní 

učitelka Hroudová nás 

uklidňovala, že film brzy 

začne a navrhla, ať si 

zatím uděláme třídní 

fotku. Našli jsme i snímky 

nepřítomných spolužáků, 

protože nikdo na této 

fotografii nesměl chybět. 

Po čtyřicetiminutovém 
únavném čekání jsme se 

konečně dočkali začátku.  

Nejlepší z celého filmu bylo komentování Julky a Elky, žákyň 9.A s abnormální 

inteligencí a smyslem pro humor, takže při filmu nuda rozhodně nebyla. Uběhla asi 

polovina filmu, když se v místnosti udělalo nepříjemné teplo a nedýchatelno. Naše 

hrdinka paní učitelka nás zachránila před udušením a z plných sil otevřela dveře a okno 

dokořán. Byli jsme zachráněni. 

Dovolili jsme se zeptat žákyně 9.A, generála Peťana (Petra Kaplanová) na její názor: 

„Film hodnotím kladně, líbily se mi poznámky mých spolužaček, dodalo to tomu správný 

šmrnc. Hodnotím 7/10 bludišťáků.“  

Julka, Elka, Péťa, Ani, Véra z 9.A 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 5.A se zase tvrdě dřelo… Holky i kluci se znovu pustili do práce a 
vytvořili pro vás pokračování příběhu o příšeře z Himalájí. Líbí se 

vám? Nám moc . 

Minulý díl skončil úlekem pana Arnošta. Někdo na něj vybafl… 

 

Celý vystrašený rozklepaně říká: „Kdo jsi a co tu děláš?“  

„Já jsem Yetti“, odpověděl tvor. ÚÁ- pan Arnošt omdlel. 

Po chvilce se probral v temné jeskyni u ohně a naproti němu seděl Yetti. „Neboj, já ti nic neudělám, 

odnesl jsem tě do své skrýše, abys neumrzl.“  

Pan Arnošt se uklidnil a pak si povídali o všem možném a také o tom, jak sněžný muž objevil tuto 

jeskyni. Vyprávěl, jak ho zastihla bouře, chvíli bloudil a jeskyně ho zachránila.  

„A když bouře skončila, vyšel jsem ven a našel jsem tebe…“. Yetti chtěl pokračovat, ale najednou 

„PRÁSK!“ 

Oba se instinktivně přikrčili a poslouchali.  

Z dálky slyšeli blížící se kroky a štěkot psů.  

Byli to LOVCI. 

 

Autoři textu:  

Jan Čtvrtečka, Matyáš Severa, 5. A 
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Rozhovor připravily Bíba a Lucka 

Jednoznačně knížky 

s tématem MINECRAFT. 

 

 

Samozřejmě, ráda. Momentálně tu mám titul „Počítám 

s Tebou“ od Michaely Červenkové, „Pět kroků od sebe“ 

od Rachael Lippincott a spol. nebo třeba „Real Terysa“ 

od youtuberky Terezy Kovářové. 

 

Naše školní knihovna je místo, kde najdete nejen spousty knížek, ale také klid, pohodu, 

pohodlí a věčně milou, ochotnou a usměvavou knihovnici Marcelu Kvasničkovou. 

Připravily jsme si pár otázek a zjistily informace, které možná ještě nevíte. 

 
 

 

Letos je to už patnáctý rok. 

To vám můžu říct úplně přesně, je jich 4870. A jsou to 

knížky všech žánrů pro všechny věkové kategorie, od 

nejmenších čtenářů po dospělé. 

Aktuálně je to „Slepá mapa“ od Aleny Mornštajnové. Také 

mám moc ráda české detektivky od Michaely Klevisové. 
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Atlantika 

velký atlas světa s družicovými snímky 

 

 

Máte rádi zeměpis? Nebo vás baví jen tak objevovat 

zajímavosti a krásná místa naší planety? Potom je tato 

kniha určená právě vám. 

Atlas je založen na kombinaci klasických map a 

družicových snímků ve vysokém rozlišení se záběry 

mimořádných míst na Zemi. Snímky a mapy jsou navíc 

doplněny zajímavými texty. 

Knihu doporučuji všem. Pro mě to je určitě nejlepší atlas, 

jaký jsem zatím viděl. 

 

Nejkrásnější potápěčská místa v 

Karibiku 
velký atlas světa s družicovými snímky 

Jedná se o fotografickou publikaci 100 

nejzajímavějších potápěčských lokalit. Více 

než 250 fotografiemi a mapami vás tato kniha 

provede krásami podmořského světa, které 

na vlastní oči spatří málokdo.  

  Úžasný výlet pod mořskou hladinu.  

Doporučuji všem. 

 

 

HERSENWERK PRO PSY 

V této knize je spousta pěkných 

hlavolamů pro psy. Jestli nemáte zrovna 

nejchytřejšího pejska, můžete v knize 

najít jednoduché hlavolamy s ručníkem, 

které zvládne každý pejsek. Navíc ručník 

je skoro všude a dá se i dobře přenášet. 

Když máte chytrého pejska, stačí se 

kouknout do knihy, kde je velké množství 

jiných hlavolamů. 

(Ne)obyčejný kluk 
Hlavní postavou knihy je chlapec August. Narodil se 

s výjimečnou genetickou poruchou – se zdeformovanou tváří. 

Dosud se August učil doma a nestýkal se s okolním světem. 

Dokud však neměl nastoupit do páté třídy a jeho rodiče se ho 

rozhodli poslat do školy. Kniha je psána velice zajímavě, 

můžeme se dočíst, jak celou situaci prožívá sám August, jeho 

sestra Via, jeho spolužáci a mnozí další. Knihu hodnotím velmi 

kladně, je velmi čtivá a snadno čtenáře vtáhne do děje. Kniha je 

doporučená dětem od osmi let, ale zaujme i starší děti a 

dospělé. 

 

Linda 

Adam 

Katka 
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Nedávno jsme se vydali na návštěvu do školky „U 

Lachtana“, abychom zjistili, jak se předškoláci ve 

třídě Tučňáků a Kosatek těší do školních lavic.   

 má trošku obavy, aby 

 vše uměl.  

„Ve škole jsem byl už několikrát. 

Můj brácha chodí do šesté třídy.  

Znám i některé paní učitelky. Škola 

se mi docela líbí a už se těším. Psát ještě 

neumím, ale znám už čísla a geometrické tvary. 

Do školy se nejvíc těším na přestávky.“ 

 

 

 

se raduje, že bude mít tělocvik. 
„Je to tady pěkné, ale jestli se těším, to zatím 
nevím. Ale asi to bude dobré. Těším se určitě 

na přestávky, ale asi i na učení. Naučím se tady 
psát a počítat." 

 

se do školy těší. 

„Nejvíc se těšíme na nové kamarády. Potom 

ještě na psaní a kreslení. V naší třídě se budeme 

učit a ve družině si můžeme hrát.“ 

 



  

13 

 

 

 

 

 

Moje první láska 

4. třída 

 

„Franta Hejhal“ 
p.uč. Gábina Hroudová 

Moje první láska 

školka 

 

„Marcel Kulhánek“ 
p.uč. Zdena Andrlová 

Moje první láska 

školka 

 

„Jaroušek Procházka“ 
p.uč. Kateřina Chromková 

Moje první láska 

3. třída 

 

„Martin V.“ 
p.uč. Pavlína Drašnarová 

Moje první láska 

školka 

 

„Jarda Ch.“ 
paní zástupkyně 

Dana Půhoná 

Moje první láska 

letní tábor 

 

„Danda Šimon“ 
Martina Procházková 

Moje první láska 

1. třída 

 

„Petr Michálek“ 

p.uč. Petra Matějčková 

Moje první láska 

5. třída 

 

„Líca – Libor Licek“ 

p.uč. Veronika Kábelová 
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1. Proč jste si vybral právě kulturistiku? 
Když jsem byl mladý, tak frčely filmy s Arnoldem a já jsem 
chtěl mít stejné svaly jako on. 
 

2. Kdy jste s kulturistikou začal? 

Cvičím už od roku 1998 a závodím od roku 2008. 

 

3. Který svůj úspěch považujete za největší? 

Asi když jsem závodil na „Mistr Olympia“ v Las Vegas. 
(Pozn.red. Mistr Olympia je mezinárodní soutěž 
profesionálních kulturistů. Její nejznámější vítěz je 
Arnold Schwarzenegger, který vyhrál hned sedmkrát.) 

 

4. V čem je takto založené cvičení tělu prospěšné? 

Cvičení je samo o sobě tělu prospěšné. Cvičením 
předcházíme mnoha nemocem a díky němu také 
vypadáme dobře. 

 

Rozhovor připravili: Bíba a Kuba 

5. Jaké vlastnosti je potřeba mít, aby byl člověk 

v kulturistice úspěšný? 
V kulturistice je důležitá genetika a disciplína. Když se 
tyto věci skloubí, máte nakročeno k úspěchu. 
 

6. Čeho byste chtěl ještě dosáhnout? 

Co jsem chtěl, toho už jsem dosáhl. To byla účast 
v soutěži „Mistr Olympia“. Teď už si závodím jen tak 
pro radost. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Moc děkujeme za super rozhovor. 

 

 

 

KULTURISTIKA 

Kulturistika je sport, při kterém se závodníci snaží 

dosáhnout požadovaného vzhledu těla. Soutěží se 

v nejrůznějších kategoriích. 

My jednoho kulturistu známe. Je z Hradce jako 

my, má tu vlastní fitko a facku byste od něj fakt 

dostat nechtěli . 

Vojtěch Koritenský 

7. Umíte uplést pomlázku? 

Ne, neumím. 
 

8. Chodíte o Velikonocích na koledu? 

Když jsem byl malý, tak jsem chodil moc rád. Teď 
už nechodím. 
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Kdekterý dospělý v dnešní době „heká“, že ho bolí záda. Je to snad nejčastější 

problém, o kterém od mamky, taťky i učitelů slýcháme. 

 S tím se ale přece dá něco dělat! 

 Jestli chcete, stavte se u Vojty ve fitku Extrifit 

(ul. Svitavská 1814), on vám rád ukáže, jak na to. 

Pár cviků nám ukázal už při návštěvě, vypadá to 

docela jednoduše … 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 
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Droždí rozdrobíme do menšího hrnku vlažného 

mléka, přidáme lžičku cukru, přikryjeme plátýnkem a 

necháme v teple vykynout. Do větší mísy dáme 

mouku, rozpuštěné máslo, polovinu rozšlehaných 

vajec, cukr, nasekané oříšky a ostatní ingredience, 

které jsme si nachystali. Přidáme vykynutý kvásek a 

vypracujeme těsto. Nesmí být tuhé ani řídké. Těsto 

posypeme špetkou hladké mouky, přikryjeme 

plátýnkem a necháme v teple vykynout. Z vykynutého 

těsta tvarujeme bochánky nebo upleteme věnec. Na 

plechu na pečícím papíře necháme opět trochu 

vykynout. Troubu vyhřejeme na 200°C. Potřeme 

rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými 

mandlemi. Pečeme 30 - 40 minut (10 min na 200°C a 

potom dopečeme na 180°C. Po dvaceti minutách 

dáme na vrch alobal).  

 

 500 g mouky (hladká + polohrubá) 

 125 g másla 

 2 vajíčka (půlkou budeme potírat) 

 1 kostka droždí 

 hrnek vlažného mléka 

 100 g cukru 

 špetka soli 

 

Můžeme přidat citron, vanilku, oříšky, hrozinky, 

brusinky nebo mandle. 

Po upečen í nechám e vychladnout, poté zakrojím e  a  m ůžem e si pochutnat.

Recept připrav ila  Am álka  
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JARNÍ KŘÍŽOVKA 

ZVÍŘÁTKA 

Autorka: Linda 

 

spring - jaro 

SOUTĚŽ 
O 

CENY 

 

 

ENGLISH C    RNER 

April - duben 

whip - pomlázka 

Easter bunny – velikonoční zajíček 

Easter egg - kraslice 

Easter lamb – velikonoční beránek 

Easter chick – velikonoční kuřátko 

caroling - koledování 

Easter Monday – velikonoční pondělí 

1. samice zajíce 

2. mláďata kočky 

3. malý samec ovce 

4. mládě jelena 

5. skládá se ze žloutku a bílku 

6. samec koně 

7. mládě krůty 

8. mláďata husy 

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 

opožděnou velikonoční koledu plnou 

překvapení. 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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3. díl

…aneb co bys měl/a i Ty vědět o penězích 

                                                                               

Příspěvek 

připravila Kája 

ve spolupráci 

s pracovníky 

banky. 

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. Dostáváš od rodičů kapesné? 

2. Co je to přebytkový rozpočet? 

3. K čemu slouží hypotéka? 

 

ROZPOČET 

KAPESNÉ 

DLUHY 

EXEKUCE 

Pokračování příště… 

V předchozích dílech jsme si vyprávěli o penězích, 

platebních kartách, bankomatech a také o České 

národní bance a inflaci – ani jsme netušili, jak 

aktuální budou tato témata právě v těchto 

dnech, týdnech a měsících. V dnešním dílu se 

s finanční gramotností dostaneme zase o krůček 

dál a opět si s námi můžete i zasoutěžit. 😊 

 
 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Asklepius   „Asky“ 

Svléká se zhruba jednou za měsíc. Nejdříve se 

zakalí, za pár dní se mu vrátí barva – kůže se 

začne odlučovat. Had si hledá drsnou překážku, 

která mu pomůže se svléknout. 

Askyho krmíme 

rozmraženými myšími 

holátky, cca 1x týdně spolkne 

hned dvě. 

Potřebuje terárium vystlané dřevěným 

substrátem, dostatečně velkou misku 

s vodou, nějaký úkryt na odpočinek a 

komponenty k prolézání (větev, kořen). 

Hadi jsou studenokrevní živočichové, 
potřebují dodávat teplo – buď žárovkou, jako 

náš Asky, nebo topným kamenem.
 

 
Autor: Kuba 

Chováme doma užovku červenou. Jmenuje se Asklepius. Do bytu je to  

naprosto nenáročné zvíře… 

Nejraději si hoví ve svém království, ale od malička ho zvykáme na naši přítomnost. 

Askyho si pravidelně vyndáváme a necháváme si ho prolézat po dlaních a mezi prsty.  

Rád si zaleze do rukávu a tam se spokojeně stočí do klubíčka .  
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Odpovědi na soutěžní otázky a jakékoliv dotazy nám odesílejte na adresu redakce@zshorakhk.cz.  

Uzávěrka soutěží je 13.5.2022. 
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 rodičům, kteří nám bez zaváhání pomohli a vyšli vstříc, 

kdykoliv bylo potřeba. 

 

MOC DĚKUJEME! Redaktoři časopisu MH             VESELÉ VELIKONOCE! 

 

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 jednu z kšiltovek zn.  VANS. 

1. Kolik knížek máme v knihovně? 
2. Jak se jmenovala první láska paní učitelky Matějčkové? 
3. Jaký je nejoblíbenější film pana učitele Tobiáška? 

Nechceš, aby Ti na jaře svítilo sluníčko do očí? 

Můžeš si zasoutěžit o značkovou kšiltovku, ta Ti 

s tím hravě pomůže.  

SOUTĚŽ 

o kšiltovku 

VANS 

Každý vylosovaný soutěžící ke své výhře navíc dostane 

jednorázové předbíhačky do jídelny a do bufetu!!! 

Obrázky jsou pouze ilustrační. 
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