
Školní časopis MH – MegaHit ... aneb o škole po škole, M.Horákové 258 v Hradci Králové 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

školní časopis 

Mega Hit 

… aneb o škole po škole 

HOKEJ 
O čem sní naši hokejisté z Milady? 

Jaké cukroví má nejradši Radek Smoleňák a Marek Mazanec? 

Vánoce 

2020 

 

 

2. číslo 

Recept 

na 

vánočku 

ZOO 

koutek 



                                                                                                                                     

2 
 

 

 

 

 

 

Dobrý den!!! 

OBSAH: 

- Křest časopisu (str. 3) 

- Zprávy z Milady (str. 4) 

- Rozhovor s paní zástupkyní (str. 5) 

- Módní policie (str. 6) 

- Školní psycholožky(str. 7) 

- Vtipy (str. 8) 

- Hokejisté z Milady (str. 9) 

- Radek Smoleňák (str. 10) 

- Marek Mazanec (str. 11) 

 

 

- Recepty na cukroví (str. 12) 

- Jak na vánočku (str. 13) 

- Víťův speciál (str. 14) 

- Vánoční pohádky/filmy (str. 15) 

- English Corner (str. 16) 

- ZOO koutek (str. 17) 

- Anketa (str. 18) 

- Zimní spojovačka (str. 19) 

- Soutěže (str. 20) 



  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme za sebou úžasnou událost – křest časopisu. Den, kdy se křest konal, byl speciální hned 

několikrát. Byl to jediný den, kdy jsme si mohli užívat sníh a zároveň připadl na den, kdy kmotr 

časopisu Radek Smoleňák slaví narozeniny. Smoli přijal naše pozvání bez zaváhání a my jsme byli 

nesmírně rádi. Takového hosta ve škole nemáme každý den…  

O časopisu jsme si nejdříve společně povídali. Následně Smoli společně s paní zástupkyní a panem 

ředitelem časopis pokřtili šampaňským (samozřejmě tím dětským  ) a popřáli mu mnoho štěstí a 

spokojených čtenářů. 

Po samotném křtu nám Smoli poskytl rozhovor, který si můžete přečíst v tomto čísle. Povídání 

bylo skvělé, přátelské a moc milé. Na závěr jsme Smolimu popřáli k jeho narozeninám a slíbili 

jsme si, že se zase brzy uvidíme. 

Moc děkujeme všem zúčastněným za krásný a nezapomenutelný zážitek. 
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Co se děje ve škole… 

Jak nám to klapalo v období online výuky 

a po návratu prvňáčků a druháčků zpět 

do školy? Čtěte, dozvíte se. 

 

Online vyrábění ve 3.C 

Děti ze 3.C a jejich paní učitelka Racková jsou velmi 

tvořivá partička. Během online výuky často společně 

vyráběli dle návodů, které paní učitelka dětem ukazovala 

prostřednictvím kamery a MS Teams. Další nápady 

pocházejí od dětí a rodičů. Některé práce byly vytvořené 

k Halloweenu a ke svátku sv. Martina, některými už 

přivolávají Ježíška a Vánoce. 

Příspěvek zaslala třída 3.C 

 

 

 

 

Online výuka v bílém 
V rámci online výuky děti ze 4.C mimo jiné oslavily 

svátek sv. Martina, vyráběly pozvánky na 

Svatomartinské slavnosti, povídaly si o tradicích a 

předávaly recepty na Svatomartinské rohlíčky. 

Společně  se s paní učitelkou snažily obléknout do bílé 
barvy a doufaly, že tím přivolají první sněhové vločky. 

Příspěvek zaslala třída 4.C 

 

 
 

 

 

Přáníčka pro babičky a dědečky 

putují do Domova důchodců 
Po návratu do školy jsme si s paní učitelkou 

vypravovali o lidech, kteří žijí v Domovech 

důchodců. A také o lidech, kteří se o ně 

starají. O době, která je těžká pro všechny. 
Vyrobili jsme pár drobností, které 

připomenou adventní čas, napsali jsme 

babičkám a dědečkům dopisy - přáníčka. 

Věříme, že jim vykouzlí úsměv na tváři.  

Děti ze 4.B 

 
 

 

Krásný projekt dětí ze 4.B… Dobrých skutků není nikdy dost . 

Slavnostní předávání slabikářů 19.11.2020 
Prvňáčci z déčka nezaháleli. Hned po návradu do 

školních lavic paní učitelka Jitka Hnízdová předala 

svým šikovným čtenářům slabikáře. 

Příspěvek zaslala třída 1.D 
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V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s naší neustále usměvavou, milou 

a moc ochotnou paní zástupkyní Danou Půhonou. Je to vůbec jediný 

rozhovor, který proběhl online. S paní zástupkyní jsme si povídaly 

dlouho, hodně jsme se nasmály a moc jsme si to užily. Dozvěděly jsme 

se mnoho nových věcí a potvrdily si, že naše paní zástupkyně nezkazí 

žádnou legraci a je nám s ní mooooooc dobře. Část rozhovoru vám 

přinášíme právě na této stránce. Přejeme příjemné čtení . 

Jak jste trávila čas ve dnech, kdy 

jsme museli být doma?  

Pořád jsem koukala do počítače… 

Dalo se to přežít, ale mnohem lepší 

je to naživo s dětmi ve třídě. Jsem 
ráda, že už jsme všichni zpátky. 

Těšíte se na Vánoce? 

Na Vánoce se těším jako každý rok, 
i když jako malá jsem se těšila víc. 

Už se moc těším, až se sejde celá 

rodina a uděláme si společně 

pohodičku. 

Máte adventní kalendář? 

Kalendář pro sebe nemám, ale 

vyráběla jsem kalendáře pro 
svá vnoučátka. 

V jakých barvách ladíte 

Vánoce? 
Ladím je v barvách pohody, 

nepřeháním to. Nejradši mám 

vínovou, protože mi nejlépe ladí 

k zelené. A miluju svíčky, mám jich 
hodně. 

Jaké máte oblíbené cukroví? 

Já sama cukroví nepeču, to o mně 
všichni vědí. Ani nemůžu říct, že 

bych měla nějaké oblíbené. Ráda ale 

ochutnávám od své tety a dcery. 
Mají je výborné. 

Jezdíte někam o Vánocích? 

Jezdíme k příbuzným a známým. 

Spoustu jídla se snažíme 
vysportovat (brusle, běžky). 

Co si přejete k Vánocům? 

Mé největší přání je, abychom byli 
všichni zdraví a mohli se všichni 

společně sejít. 

Na jaké Vánoce z dětství ráda 

vzpomínáte? 
Vzpomínek mám moc. Vzpomínám 

na své rodiče a prarodiče. Vánoce 

jsme trávili všichni společně a moje 
maminka vždy chystala pro všechny 

večeři. Vzpomínám také na to, jak 

jsem jednou našla Ježíškovu skrýš, 
 

 
 

ve které byl glóbus. Ten jsem pak 

ale pod stromečkem nenašla…. 

Představte si, Ježíšek zapomněl a 

musel k nám přijít ještě jednou o 

dva dny později, aby mi ho 
dodatečně nadělil . 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jaké jste dodržovali vánoční 

zvyky? 

Nesmělo se vstávat od stolu, měli 

jsme pod talířem šupinku a cinkalo 
se na zvoneček. Teď s vnoučátky 

také zpíváme koledy a já je 

doprovázím na klavír. 

Máte sourozence?  
Mám mladší sestru Zdeňku. 

Máte nějaké zvířátko?  

V současné době ne, protože jsme 
časově velmi vytížení. Dřív jsme  

ale měli vždycky pejska a jeden čas 

jsme měli i rybičky.  

Jaké jsou vaše zájmy? 
Ráda jezdím na kole, poznávám 

krásy naší země a zážitky z cest si 

zpracovávám do videí. 
 

 

Čím jste chtěla být, když jste 

byla malá? 
To vím, holčičky, úplně 

přesně…Chtěla jsem být bytová 

architektka. Moc mě bavilo 
rýsování, deskriptivní geometrie a 

moc mě bavilo zařizování bytů a 

ladění barviček….  

Chtěla jste být někdy paní 

učitelkou? 

To bylo mé druhé přání. Všichni 

mi říkali, že se na to hodím, že to 
umím s dětmi… Vůbec nelituju 

toho, že jsem paní učitelka. 

Jak dlouho už pracujete na naší 

škole? 

Od roku 1988.  

Jaký vyučovací předmět učíte 

nejraději? 
Nejraději učím výtvarku, dřív   

jsem také měla ráda tělocvik. 

Teď učím matematiku a učím ji 
taky ráda. Většinou ji mají rády i 

děti. 

Jak dlouho zástupcujete? 

Od roku 2004…Sedmnáctý rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to děláte, že jste pořád tak 

milá a usměvavá? 

To člověk nemůže dělat . 

Člověk je takový, jaký je. Já se 
tvářím přirozeně. Pokud budeme 

usměvaví, tak nám tu bude všem 

mnohem lépe. Ale nemyslete si, 
já se taky umím mračit. Je ale 

pravda, že se mračím spíš uvnitř 

a dokážu to překonat. 
 Moc Vám děkujeme za rozhovor, přejeme krásné Vánoce strávené s Vašimi nejbližšími a 

přejeme, aby pro Vás každý další den byl důvodem k úsměvu!!! 

zdraví. 

 

Vymýšlet lumpárny s vnoučátky 

Matyldou a Vašíkem – to naši paní 

zástupkyni náramně baví . 

Reportérky: Barča a Lucka, 5.D 

5.D 
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Módní policie 

V tomto čísle jsme si posvítili na vánoční stromečky. 

Paní učitelky se pochlubily vánoční výzdobou a my 

jsme jejich vkus důkladně zhodnotili… Myslíme, že 

na této stránce můžete načerpat mnoho inspirace a 

té správné vánoční nálady. 

Stromeček naší paní hospodářky 

Martiny Procházkové je krásně 

hustý a navíc se nám moc líbí jeho 

tvar. Slaměné vánoční ozdobičky 

jsou velmi vkusně prokládány 

červenými ozdobami.  

 

Paní učitelka Tereza Pavlíková ladí 

stromeček do červených a zlatých 

odstínů. Tato kombinace se nám 

v redakci líbí snad nejvíc. Stromeček je 

velký, krásný a působí velmi 

slavnostně. 

 

Paní učitelka Irena Racková 

v předchozích letech zdobila stromeček 

v zahradě, aby šetřila přírodu. To je 

úžasné, že? Stromek je překrásně 

nasvícený, má nádherný tvar. Sníh všude 

kolem je nesmírně magický a maximálně 

umocňuje sváteční atmosféru.  

 

Paní učitelka 

Skrbková má doma 

opravdu krásný 

stromek, na kterém 

převažují slaměné a 

červené ozdoby. 

Líbí se nám také 

řetězy, které jsou na 

stromečku 

pověšené. 

Připomíná nám 

typické krásné 

české Vánoce. 

 

Paní učitelka Ježková zdobí 

vánoční stromeček 

ozdobičkami různých barev, 

které k sobě skvěle ladí. 

Stromeček má nádherný tvar, 

stříbrné řetězy a lamety 

vzbuzují dojem, že je stromek 

zasněžený. 
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Eliška Rusková
V kolika letech jste se rozhodla pro práci psycholožky? 

Rozhodla jsem se o prázdninách před čtvrťákem na střední škole. 

Co vás k tomu vedlo? 

Baví mě práce s lidmi, ráda jim pomáhám a zajímají mě vztahy…. A spoustu 

dalších věcí . 

Máte nějakou konkrétní specializaci? 

Baví mě klinická psychologie, to je psychologie, která má blíž 

ke zdravotnictví. Také ráda pracuji s dětmi. 

Co máte na své práci nejraději? 

Že si s člověkem můžu v klidu promluvit, to, že tady pro toho člověka 

jenom jsem, může mu to zlepšit den nebo mu to může svým způsobem 

pomoci, aby se cítil lépe. 

Snila jste v dětství o jiném povolání? 

Jako malá jsem chtěla být kadeřnice a chtěla jsem navrhovat zahrady. 

Jaké máte zájmy? 

Mám moc ráda sport, tancuju, hraju volejbal, ráda jezdím na kole, ráda 

provozuju hudbu a poslouchám ji. 

Těšíte se na Vánoce? 

Moc se těším na Vánoce. Těším se, až budu mít volno, a konečně budu moci 

péct cukroví bez toho, abych se do toho učila na zkoušky a zápočty na VŠ. 

Na co se o Vánocích těšíte nejvíc? 

Na to, že se uvidím s rodinou a příbuznými, které jsem nemohla dlouho vidět. 

Také se těším, až se budu na Štědrý den koukat na pohádky. 

 

 

Pavlína Tomášková 
V kolika letech jste se rozhodla pro práci psycholožky? 

Asi na střední škole. 

Co vás k tomu vedlo? 

Chtěla jsem pracovat s lidmi. 

Máte nějakou konkrétní specializaci? 

Konkrétní specializaci nemám, ale dlouho jsem pracovala v pedagogicko-

psychologické poradně s dětmi, rodiči a učiteli. Na to jsem navázala tady u vás jako 

školní psycholožka. Také jsem pracovala v Praze s dospělými a dělala jsem různé 

rozvojové programy, výběrová řízení v různých společnostech, např. bankách. 

Co máte na své práci nejraději? 

Určitě kontakt s lidmi. Také mám ráda, když spolupráce s někým, kdo mě osloví, 
vede k nějakému cíli, který je prospěšný pro toho, kdo za mnou přišel. 

Snila jste v dětství o jiném povolání? 

Možná jsem měla klasické dětské přání, např. pracovat se zvířaty. 

Jaké máte zájmy? 

Mám dvě malé děti, takže veškerý volný čas věnuji rodině. S rodinou toho podnikáme 

hodně. Jezdíme na výlety, do přírody, máme hodně rádi setkávání… Jezdíme na 

prodloužené víkendy s jinými rodinami, děti si spolu hrají, hrajeme různé deskové hry 

atd. Také máme rádi tábory, můj muž pořádá dětské tábory, takže spolu vymýšlíme 

celotáborové programy a hry. To nás moc baví. 

Těšíte se na Vánoce? 

Na Vánoce se těším, protože mám dvě malé děti, které se těší na dárečky. Kdyby ale 

bylo po mém, sbalila bych se s kamarády a odjela někam na hory a Vánoce úplně 

neslavila tak tradičně, jak je slaví většina lidí u nás. 

Na co se o Vánocích těšíte nejvíc? 

Na to zastavení a setkání se s lidmi. Prožití okamžiku tady a teď a užití si radosti. 

Radost hlavně ze společně stráveného času s těmi, na které čas normálně nemáme. 

 

 

3 vánoční NEJ… 
… oblíbenější cukroví: 

perníčky a linecké 

… oblíbenější pohádka:  

Šíleně smutná princezna 

… oblíbenější vánoční zvyk: 

výlet na Štědrý den 

Jsou milé, sympatické, usměvavé a velmi vstřícné….. 

              Kdo? No přece naše nové školní psycholožky! 

Na této stránce se o nich můžete dozvědět trochu více prostřednictvím rozhovoru, 

který nám poskytly. 

3 vánoční NEJ… 
… oblíbenější cukroví: čtverečky 

… oblíbenější pohádka: Locika 

… oblíbenější vánoční film: Láska nebeská 
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O Štědrém dnu volá Franta 
svému kámošovi: "Hele, 
nemáš dnes na půl dne 
čas?" Kamarád se diví: 
"Zrovna dnes? A proč?" " 
No já jen, že mám doma 
postavený betlém a chybí 
mi tam osel..." 
 

Jde maminka se 

svou dcerou 

kolem zverimexu 

a dcerka říká: 

Mami, já chci k 

Vánocům 

pejska." Maminka 

odpoví: "Ne, 

budeš mít kapra 

jako ostatní!" 
 

Rodiče mají dvě děti - pesimistu a optimistu. Na Vánoce 
chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod 
s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje koňského 
hnoje. Zazvoní na zvoneček a děti běží do pokoje podívat 
se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá pláč: "Tolik 
dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit a 
tolik baterek do nich…" Z pokoje optimisty se ozývá 
smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v 
hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být někde koník! " 
 

Dvě blondýny bloudí 

lesem a hledají nějaký 

hezký vánoční 

stromeček. Po hodinách 

mrznutí a odhánění 

vlků jedna blondýna 

naštvaně zasekne 

sekeru do nejbližšího 

smrku a prohlásí: 

„Tak, a dost. Bereme 

příští stromek, který 

bude mít tu správnou 

výšku. Už kašlu na to, 

jestli bude ozdobený, 

nebo ne!" 

 

„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena 

potřebuje doma pomoct s vánočním úklidem," ptá 

se Rudolf v práci. „Ty ses zbláznil, Rudo? Víš, jak 

jsme na tom před Vánoci, kvůli takové pitomosti ti 

volno dát nemůžu!" „Díky, šéfe," uleví se Rudovi, 

„já věděl, že je na tebe spolehnutí!” 

 

Narodil se chlapeček, kterého pojmenovali 

Ježíšek. Byl to velký nepořádník. Jednou 

to maminka už nevydržela a vyzvala ho, 

ať si uklidí v pokojíčku. Chlapeček na to: 

„A proč? Ježíšek se přece taky narodil v 

chlívku.“ 
 

Přijde 
Krakonoš 
do 
pekárny a 
říká:,, Já 
si vezmu 
půlku 
Šumavy!" 
 

Líza děkuje dědovi: „Dědečku 
moc ti děkuju za ty housle, cos 
mi dal loni k Vánocům. Byl to 
ten nejlepší dárek, jaký jsem kdy 
dostala!" „Vážně?“ neubrání se 
děda údivu. Líza nadšeně 
přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, 
když začnu hrát, mi máma dá 
dvacku, abych s tím zas přestala!" 
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V minulém čísle jsme vám představili naše basketbalové Lvice, 

v zimním čísle jsou na řadě Lvi… 

A nejsou to jen tak ledajací Lvi… Jsou to hradečtí hokejisté. 

Hokej je sport, který zná určitě každý. Většina z nás mu také hodně fandí. Hradečí 

extraligoví hokejisté jsou machři, mnozí z nich si zahráli i v NHL. Kluci z naší školy, které 

vám představíme na této stránce, mohou být dost možná jejich nástupci…. 

Kdo kluky k hokeji přivedl? Jaké jsou jejich sny? To se dozvíte v krátkých rozhovorech na 

této straně. 

Michal, 7.A 

Co tě vedlo k tomu, abys začal hrát hokej? 

To už si moc nepamatuju. Když jsem chodil do 
školky, hrál jsem fotbal a hokej najednou. Ve druhé 

třídě ZŠ jsem to přestal stíhat a musel jsem si 

vybrat, tak jsem se rozhodl pro hokej.                   

Jak dlouho hokej hraješ? 

Hokej hraju devět let. 

Co tě na hokeji baví?          
Na hokeji mě baví, že je to týmový sport. 

S klukama je v kabině vždycky sranda. A baví mě 

samozřejmě zápasy. Nejvíc ty vyhrané. 

Co je naopak nejtěžší?  
Na hokeji jsou určitě nejtěžší tréninky, které jsou 

skoro každý den a zaberou velkou část mého volného 

času. Někdy zasahují i do školní docházky.  

Máš nějaký sen spojený z hokejem? 

Jednou bych chtěl hrát extraligu za Mountfield HK.   

 

 
Jakub, 6.B 

Co tě vedlo k tomu, abys začal 

hrát hokej? 

K hokeji mě přivedli rodiče. 

Jak dlouho hokej hraješ? 
Hokej hraju asi osm let. 

Co tě na hokeji baví? 
Na hokeji mě baví úplně všechno. 

Tréninky, zápasy a čas strávený 
s týmem. 

Co je naopak nejtěžší?  

Cvičení v tělocvičně, když je horko. 

Máš nějaký sen spojený 

z hokejem? 

Mým snem je jednou hrát v NHL. 

 

 

Kryštof, 1.C 

Co tě vedlo k tomu, abys začal 

hrát hokej? 

Taťka mi o hokeji říkal tak jsme 
spolu šli na Týden hokeje a od té 

doby hokej hraju. 

Jak dlouho hokej hraješ? 
Docela dlouho. Od čtyř let. 

Co tě na hokeji baví?          

Že tam jsou branky a dáváme góly, 
že můžeme kličkovat s pukem a 

hokej je prostě dobrej sport. 

Co je naopak nejtěžší?  

Nejtěžší je dát gól a získat puk. A 
taky se nesmí faulovat. To je těžký 

nefaulovat. 

Máš nějaký sen spojený 

z hokejem? 

Že bych byl třeba slavný hokejista 

jako Jaromír Jágr. 

 

Kuba, 5.D (brankář) 

Co tě vedlo k tomu, abys začal hrát hokej? 
Chtěl jsem se naučit bruslit. A když jsem tam viděl 

kluky s hokejkou, tak jsem si to taky vyzkoušel. 

Jak dlouho hokej hraješ? 
Teď hraju sedmým rokem. 

Co tě na hokeji baví?          

Nejvíc mě baví, když je remíza v zápase.  

Co je naopak nejtěžší?  
Nejtěžší jsou pro mě samostatné nájezdy. 

Když jsem tam na to sám. 

Máš nějaký sen spojený z hokejem? 
Chtěl bych si zahrát v NHL. 
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Jak se dnes máte?  

Dneska se mám fajn, venku máme sníh, 

z toho mám radost. Taky jsem věděl, že 

Vás dneska uvidím a těšil jsem se za 

Vámi. 

Umíte si představit, že byste měl jako 

dítě výuku na dálku?  

To si představit nedokážu, protože bych 

ten počítač ani neuměl zapnout. S 

počítačem to moc neumím, tak vůbec 

nevím, jak bych se přihlásil na výuku. 

Co by Vám vadilo na online výuce? 

Vadilo by mi, že bych byl sám doma a 

neměl kontakt s kamarády ze třídy. 

Jaké jsou Vaše nejhezčí vzpomínky 

na základní školu?  

Nejhezčí vzpomínky mám na školy 

v přírodě, jezdili jsme každý rok na 14 

dní. 

Kdo byl Váš největší kámoš na 

základní škole?  

Měli jsme takovou partičku 8–10 dětí, 

takže asi všichni kluci a holky z ní.  

Kdo byl Váš nejoblíbenější učitel? 

Byla to paní učitelka Studihradová, 

která nebyla moc oblíbená, protože byla 

přísná. Měli jsme ji na matematiku. Já 

jsem ji měl hrozně rád, protože byla 

lidská, měla nás ráda a hodně nás toho 

naučila. 

Jaký byl Váš oblíbený předmět?  

Zeměpis, dějepis, matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl jste průšvihář nebo vzorňák? 

Byl jsem spíš průšvihář. Vždycky jsem 

měl ke všemu co říct, myslel jsem si, že 

jsem vtipný, přitom jsem vtipný nebyl. 

 

 

 

 

Jak šlo skloubit školu s hokejem?  

Nebylo to jednoduché, protože jsem 

měl brzy ráno tréninky, někdy i zápasy. 

Bylo to takové divoké. Od třetí nebo 

čtvrté třídy jsem proto měl individuální 

výukový plán, takže jsem musel 

dohánět i po škole. 

V kolika letech Vám řekli, že to 

vypadá na profesionální hokej? 

To mi nikdo neřekl… Spíš jsem v to 

doufal a nakonec se mi to splnilo. 

Co považujete za svůj největší 

hokejový úspěch?  

Že můžu hrát zde v Hradci před vámi, 

když se přijdete podívat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo Vás k hokeji přivedl? 

Taťka s mamkou, když mi byly 4 roky. 

Co Vás na hokeji nejvíc baví?  

Asi pocit vítězství s kamarády z týmu, 

to jsou hezké momenty.  

Co je na hokeji naopak nejtěžší?  

Zvládnout situace tak, jak bych chtěl. 

Když se člověku třeba nedaří nebo když 

se hodně prohrává, tak to není lehké. 

Kdo je Vám v týmu nejbližší?  

Neřekl bych, že mám jednoho blízkého 

člověka. Máme naštěstí tým, kde se 

bavíme všichni se všemi, jsme dobrá 

parta, všichni kluci jsou mi blízcí. 

Slavíte se spoluhráči Vánoce? Dáváte 

si dárky?  

Dáváme si dárky, dnes jsme zrovna 

losovali. Jmenuje se to „Secret Santa“. 

Každý z nás si vylosuje jednoho 

spoluhráče a tomu dá dárek. 

Vymýšlíme vždycky něco vtipného. 

Jak se těšíte na Vánoce? 

Těším se, těším se na pohádky, že 

budu moct jíst a ležet a těším se, až 

uvidíme synka u stromečku, jak tam 

bude zářit… 

Jaké je Vaše nejoblíbenější 

cukroví?  

Mám rád linecké cukroví, rohlíčky a 

vánočku. A nějaké zobání, třeba 

klobásky. Prostě já jím rád tak nějak 

všechno . 

Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční 

pohádka?  

S čerty nejsou žerty, tu mám rád, 

přijde mi hodně vtipná. 

Kdo u Vás zdobí stromeček?  

Když jsem byl malý, tak ho zdobil 

Ježíšek, teď už to ale nestíhá, tak mu 

musím občas pomoct a myslím, že 

časem nám bude pomáhat i náš syn 

Samuel. 

Máte živý nebo umělý stromek?  

Máme živý stromeček. 

Co si k Vánocům nejvíc přejete?  

Přeju si teplé ponožky, protože mi je 

pořád zima, ty bych si moc přál.  A 

pak si přeju, abychom byli zdraví, aby 

nám bylo fajn a abych měl čas dívat 

se s rodinou na pohádky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc děkujeme za rozhovor a 

přejeme Vám krásné Vánoce plné 

zdraví a pohody s celou rodinou… 
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Jak se dnes máte? 

Mám se krásně. 

Umíte si představit, že byste byl 

školák a musel se učit distančně? 

To si umím představit, protože když 

jsem byl malý, tak jsme se odstěhovali 

na rok do Německa, kde jsem se musel 

učit na německé škole. A na dálku jsem 

ještě dělal českou školu. Takže jsem si 

tím taky prošel a vím, že to není nic 

lehkého. Vůbec vám to děti nezávidím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co by Vám při online výuce chybělo? 

Chyběli by mi určitě kamarádi. A 

hlavně… Doma se to člověk nikdy 

nenaučí tak pořádně, jako ve škole. Ve 

škole je na vysvětlení učiva čas, proto 

se do té školy chodí. Doma to neumí 

rodiče tak dobře vysvětlit jako paní 

učitelky, že jo? 

Co je podle Vás na škole fajn? 

Asi že se tam toho člověk spoustu 

naučí. Teď si třeba říkáte, že vás to 

nebaví, ale jednou po škole přijdete na 

to, že to k něčemu bylo. 

My jsme slyšeli, že se vám narodil 

syn. Jak se jmenuje? 

Jmenuje se Matyas a dnes je mu 9 dní. 

(pozn. red.: rozhovor se uskutečnil 

27.11.2020). 

Bude hrát hokej jako vy? 

To se uvidí. Bruslit ho samozřejmě 

naučím, když ho to bude bavit, tak ho u 

hokeje budeme držet. Když ho to bavit 

nebude, tak bude moci dělat, co chce. 

V kolika letech jste začal hrát hokej? 

Bruslit jsem začal ve třech letech… A 

pak už to na to navazovalo. Od třech let 

jsem na bruslích. 

 

Kdy jste se rozhodl, že chcete hrát 

profesionální hokej? 

To se člověk úplně nerozhoduje, člověk 

prostě hraje hokej, hraje, hraje, až pak 

někdo řekne: „Ty seš dobrej, Tobě za to 

dáme peníze“, a v tu chvíli se 

z hokejisty stane profesionální 

hokejista. 

Proč jste se rozhodl být brankář a ne 

třeba útočník? 

Já jsem začínal jako útočník, ale 

nebavilo mě bruslit, tak jsem šel do 

brány. 

Co Vás na hokeji nejvíc baví? 

Nejvíc mě baví kolektiv, ti kluci kolem 

toho. A vyhrávat hlavně. To je ta 

největší odměna. 

Co je naopak nejtěžší? 

Nejtěžší je ta tvrdá práce. Pořád držet 

jídelníček, chodit do posilovny, běhat. 

Za tím je ale pak to vítězství a to je ta 

odměna. 

Co považujete za svůj největší 

hokejový úspěch? 

Když jsme vyhráli mistrovský titul 

v Plzni. 

S kým si v týmu nejvíc rozumíte? 

Se svým parťákem Štěpánem Lukešem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké je hrát bez diváků? 

Nic moc. 

Trénujete teď na suchu nebo na 

ledě? 

Trénujeme na suchu i na ledě, co se dá 

trénovat, to trénujeme. 

Slavíte nějak se spoluhráči Vánoce? 

Dohromady u jednoho stromku to nijak 

zvlášť neslavíme. Dáváme si nějaké 

dárky, jako ze srandy, ale že bychom 

měli společnou večeři… To ne… 

 

Těšíte se na Vánoce? 

Moc se těším na Vánoce. Tento rok je 

nás doma o jednoho víc, takže se moc 

těšíme. 

Na co nejvíc? 

Nejvíc se těším na to, jak budou mít 

děti radost z dárků. 

Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví? 

Nejradši mám vosí hnízda. 

Máte oblíbenou pohádku nebo film? 

O Vánocích moc rád koukám na 

Pelíšky. A pohádka…. Samozřejmě 

Popelka. 

Dodržujete s rodinou nějaké 

vánoční zvyky? 

Když jsem ještě bydlel u rodičů, tak 

jsme chodili krmit zvířátka – nabrali 

jsme kaštany a seno a šli jsme jim to 

dát do krmelce. A když ještě bývaly ty 

pravé zimy a byly zamrzlé rybníky, 

tak jsme vždycky hráli vánoční 

hokejový zápas. 

Co si přejete od Ježíška? 

Abych měl zdravou a šťastnou rodinu, 

nic víc. 

Máte nějaké hokejové přání? 

Abychom vyhráli co nejvíce zápasů a 

nejlépe vyhráli celou ligu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc děkujeme za rozhovor a 

přejeme Vám krásné Vánoce plné 

zdraví a pohody s celou rodinou… 
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Kokosky s tvarohem 
 

Suroviny: 4 bílky 
  špetka soli 

    150 g krupicového cukru 

      1 vanilinový cukr 

      70 g měkkého tvarohu 

      200 g kokosu 

   

 

1. Troubu předehřejeme na 150 stupňů. Bílky se špetkou soli ušleháme do polotuha. 

Přisypeme krupicový a vanilinový cukr a vyšleháme lesklý tuhý sníh. Nakonec 

opatrně vmícháme tvaroh a kokos. 

2.  Z kokosového sněhu pomocí dvou lžiček tvarujeme malé hromádky a pokládáme 

je na plech s pečícím papírem. Pečeme asi čtvrt hodiny tak, aby byly kokosky 

navrchu krásně zlaté. 

 

VYZRAJTE NA BÍLKY!!! Sníh z bílků zásadně šlehejte v úplně čisté misce. Jakmile na ní 

ulpí trochu mastnoty, bílky odmítají ztuhnout. Šlehejte je vždy až na poslední chvíli – pokud 

byste je totiž nechali stát, zvlhly by a ztratily pevnost. Opatrní buďte i při přimíchávání 

k dalším ingrediencím – sněhem míchejte co nejméně a jen zlehka. 

                   Rafaelo kuličky 

 

Ingredience: Salko 

dostatek kokosu 

mandle 

 

 

 

Postup: Mandle spaříme vodou a oloupeme. Do mísy nalijeme Salko a přidáme 

kokos. Ze Salka a kokosu umícháme hustší hmotu. Potom si namočíme ruce ve vodě 

a z kokosové hmoty uděláme placičky, do kterých dáme mandli. Potom vytvoříme 

kuličky, které obalíme v kokosu a máme hotovo. 

Dobrou chuť!!! 

 

Recepty na naše oblíbené vánoční cukroví 

Jaké je vaše oblíbené vánoční cukroví? U nás ve třídě je to dost rozmanité… Jeden 

má rád to, druhý zase něco jiného… Tak je to asi všude. Na této stránce najdete 

takové recepty, které v pohodě zvládnete připravit sami. Zkuste to! Je to 

jednoduché a navíc si moc pochutnáte… 

                Žloutkové cukroví  

                „křehulky“ 

 

 

Ingredience: 5 ks žloutků 

175 g cukru 

 

 

 

Postup: Formičky vymažeme máslem a vysypeme polohrubou moukou.  

Cukr a žloutky našleháme. Plníme do formiček, ale ne až po okraj.  

Sušíme v předehřáté troubě na 150°C. Poté opatrně vyklopíme  

a uskladníme v suchu. 

 

Cukroví doporučuje Amálka 

Kokosky doporučuje Kuba 

Kuličky připravila Bíba 
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„Naše teta peče léta na Vánoce vánočku…“ Ta naše ale rozhodně není pro 

kočku. Tu jsme snědli na posezení a vy si můžete o Vánocích stejnou upéct 

taky. Zkuste to, nic na tom není . 

Suroviny:   

0,5 kg hladké mouky 

12 dkg másla 

12 dkg cukru 

0,5 lžičky soli 

¾ kostky droždí 

3 žloutky 

citronová kůra 

lžíce rumu 

cca 2 dcl mléka 

1. Nejprve necháme 

z mléka, kvasnic a 

lžičky cukru vzejít 

kvásek. Změklé máslo 

našleháme se žloutky, 

přimícháme cukr a 

zbylé suroviny. Těsto 

necháme 2 hodiny 

nakynout (dle 

teploty). 

2. Po vykynutí 

těsto rozdělíme 

na 9 částí a ty 

vyválíme do 

dlouhých nudlí.  

3. Vyválené nudle zaplétáme 

do vánočky systémem 4-3-

2.(Spodní patro spleteme ze 

čtyř nudlí, druhé ze tří, vrchní 

ze dvou.) 

4. Hotovou vánočku potřeme 

rozšlehaným vajíčkem a posypeme 

mandlovými plátky. Na plechu 

necháme ještě cca 0,5 hodiny 

dokynout. 

5. Vánočku pečeme 45 min. při 

180°C. Když začne růžovět, 

přikryjeme ji pečícím papírem, 

aby se nespálila. 

Vánočka krok za krokem 

Vylušti křížovku a tajenku pošli  

na adresu redakce@zshorakhk.cz 

nebo svou odpověď odevzdej 

redaktorům z 5.D. 

Tři vylosovaní získají pěkné ceny. 

 

SOUTĚŽ 

O 

CENY 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Je sychravo a blíží se zima. V těchto dnech je lepší být doma, 

protože ven moc nikam nemůžete. A kdybyste už někam šli, 

tak byste se hned vrátili, protože je venku chladno. To 

znamená, že se doma musíte nějak zabavit. Já si například 

moc rád přečtu ve volném čase knížku. Vám to radím taky. Je 

tu ale jeden malý problém. Jakou knížku si vybrat? Která je 

zajímavá? Mám si radši přečíst tohle nebo tohle? S tím vám 

pomůžu v následující recenzi. 

 

 

V knize se dozvíte, kdo to jsou 

hraničáři. Je hodně 

dobrodružná a fantasy. Všechny 

díly jsou velmi napínavé a 

zároveň velmi vtipné. Toto čtení 

vás bude určitě bavit. 

Doporučuji všem. 

 
 

       Den trifidů 
.Kniha je velmi stará, ale i tak je 

dobrá. Vypráví o tom, že se na 

světě rozmnoží trifidi. Trifidi jsou 

rostliny, které mohou uštknout 

člověka. Lidé si je však pohlídají 

a trifidy si ochočí. Co se ale stane, 

když lidé oslepnou? To si přečtěte 

v knížce. Doporučuji spíše 

starším čtenářům (ale nebojte, 

čtení není tak strašidelné, jak to 

vypadá na obrázku). 

 
 

Tato kniha byla vydaná v roce 

2020, je tedy hodně nová. Kniha je 

poslední díl série o Jirkovi. Jirka 

má ekologické rodiče a kamarádku 

Aničku, která má tatínka Erika. 

Když však Erik dostane výpověď a 

Anička s Jirkou nabídku, aby byli 

součástí vesmírného programu, 

začne to být podezřelé. Kniha je 

vhodná pro ty z vás, kteří si 

přečetli i díly předtím (všechny 

díly jsou skvělé).

Kniha vypráví o starém 

Japonsku, po kterém 

vás provází Bára. 

V prvním díle se Bára 

přestěhuje do nového 

domku a na půdě najde 

kouzelný atlas, který ji 

přenese do minulosti. 

Knihu doporučuji všem. 

 

 

SOUTĚŽ! 

Odpověz na naše otázky, odešli je na                   

e-mail: redakce@zshorakhk.cz nebo vhoď své 

odpovědi do boxu redakce před třídou 5.D 

v pavilonu A1, a třeba vyhraješ poukaz na 

zakoupení knížky v knihkupectví Luxor. 

1. Jak se jmenují vnoučátka paní zástupkyně? 

2. Jak se jmenuje syn Radka Smoleňáka? 

3. Jak se anglicky řekne „vločka“? 

 

Těšíme se na vaše odpovědi . 

Pokud rád/ráda čteš, pak by pro 

tebe mohla být tato soutěž 

hračkou. Stačí si pozorně přečíst 

časopis, správně odpovědět na 

otázky a odeslat/odevzdat nám je 

do redakce. Při troše štěstí 

vylosujeme právě tebe a výhru 

budeš mít v kapse. 

SOUTĚŽ  

O POUKÁZKY 

DO KNIHKUPECTVÍ 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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U vánočního válení se někdy může stát, že to s ním 

přeženeme a začnou nás z něj bolet záda. Někomu 

pomůže procházka, někdo z toho ale tak snadno 

nevyvázne a zachrání ho jedině pořádná masáž.  

Co takhle si o jednu kvalitní masáž v hodnotě 500,- 

zasoutěžit? Můžete tak udělat radost mamince, 

taťkovi, babičce nebo prostě sami sobě . Soutěžit 

může každý!!! 

 

Vánoční „gaučing“ je super věc…. Všichni se těšíme, 

až si ho o prázdninách budeme u televize užívat. 

V naší redakci jsme diskutovali o tom, kterou 

vánoční pohádku/film máme nejraději. Byla to 

fuška, ale nakonec jsme přece jen vybrali tři, bez 

kterých si neumíme žádné Vánoce představit… 

Vylušti sudoku, správné řešení pošli na adresu 

redakce@zshorakhk.cz  nebo vhoď svou odpověď do 

boxu redakce před třídou 5.D v pavilonu A1 a poukaz 

na masáž může být tvůj. 

SOUTĚŽ 

O 

POUKAZ  

NA 

MASÁŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo by neznal 

tradiční vánoční 

pohádku režiséra 

Václava Vorlíčka 

z roku 1973? I letos 

budeme jistě všichni 

držet pěsti krásné 

Popelce (Libuše 

Šafránková), která 

vede nelehký život 

se svou macechou a 

nevlastní  
sestrou Dorou a které kouzlo tří oříšků 

pomůže i přes veškeré nástrahy získat 

vysněného prince (Pavel Trávníček). 

Pohádka je doprovázena hudbou skladatele 

Karla Svobody. Hlavní píseň „Kdepak ty 

ptáčku hnízdo máš“ zní v podání Karla Gotta. 

Pohádka na mě působí velmi 

vánočně a tradičně. Vřele 

ji doporučuji všem 

milovníkům vánočních 

pohádek. 

 

S tebou mě baví svět 

je rodinná komedie 

ještě z dob 

Československa 

reřisérky Marie 

Poledňákové. Film je 

o dětech, které jedou 

jen s tatínky na 

horskou chatu. Jede i 

nejmenší Mates. 

Tatínci dětem 

vymýšlejí úkoly, aby 

je unavili. Každoroční 

výlet je nazván 

Expedice Apalucha. 

Film je velmi vtipný a 

moc se mi líbí. 

který ale rozhodně není žádný svatoušek. Princezna brzy zjistí, že je Egon 

lhář a podvodník a chce Egona opustit. Ten ji ale uvězní a princezně 

nezbývá než doufat, že ji z té šlamastyky někdo vysvobodí. Najde se někdo 

takový? V hlavních rolích se představili Eva Josefíková (princezna), 

Matouš Ruml (Honza) a Jakub Prachař (král Egon). 

Tato pohádka je vtipná a napínavá, proto se na ni vždy 

znovu ráda podívám. 

Expedice 

Apalucha. 

Film je velmi 

vtipný a moc se 

mi líbí. 

 

Pohádka Princezna a půl království je české dílo režiséra Karla Janáka z roku 2019. Na začátku 

Honza zabije draka a zároveň tím zachrání princeznu Kateřinu. Dostane k ní i půl království. 

Princezně se ale obyčejný Honza nelíbí, protože se neumí chovat. Na scénu vstupuje král Egon, 

Autor: Amálka Autor: Kája 

Autor: Linda 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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gloves 

a snowman 

a present 

a snowflake 

a jacket  

a scarf 

 It´s snowing. 

 

 
 

 

 
 

 

It´s foggy. 

What´s the 

weather like 

today? 

It´s cloudy. 

It´s 

sunny. 

It´s cold. 
It´s 

raining. 

It´s windy. 

sweets 

gingerbreads 

Christmas 

tree 

mountains 

hot chocolate 

a snowball fight 
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Chováme morčata 

Morče patří k nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. 

Je skvělým kamarádem, který učí děti zodpovědnosti 

i tomu, jak by se měly ke zvířátkům chovat. 

AHÓÓJ. Jmenuji se ŇUFÍK. Jsem ještě mládě, 

ale brzy se to změní. Ze všeho nejraději totiž 

jím, takže za pár měsíců hodně vyrostu. 
 

 

Tvrdý chléb mě láká, ale není pro mě 

příliš vhodný. 
 

 

Výborná je salátová okurka. 
 

 Morčata tráví většinu času v kleci a měla by tam mít tedy dostatek prostoru. Každý den by mělo 

mít morče k dispozici dostatek suchého krmiva, sena a vody. Kromě toho také čerstvé ovoce nebo 

zeleninu. Určitě byste mu neměli podávat krmivo určené pro zakrslé králíky. Morče je odkázáno 

na přísun vitamínu C, který si nedokáže vyrobit samo, a proto mu jej člověk musí zajistit. 

 

Autor ZOO koutku: Áďa 

https://www.zoohit.cz/shop/hlodavci/klece_ohradky/pro_morcata?magid=58717
https://www.zoohit.cz/shop/hlodavci/krmivo/pro_morcata/19012/218700?magid=58717


                                                                                                                                     

18 
 

  

 

 

Mám ráda linecké cukroví. 

Na Štědrý večer jíme kapra a 

dáváme šupiny pod talíř. 

  Terka, 5.A 

 
Nejradši mám linecké a vanilkové 
rohlíčky. 
 

Pouštíme lodičky, rozkrajujeme 

jablíčka a hledáme, jestli je uvnitř 

hvězdička. 

 

Paní učitelka Tereza Přidalová 

 

 

Mně asi nejvíc 

chutnají vanilkové 

rohlíčky, nebo plněné 

ořechy. 

 

Celý den nejíme, 

abychom spatřili zlaté 

prasátko a zdobíme 

stromeček. 

 

Davídek, 3.A 
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Spoj, odevzdej redaktorům z 5.D a vyhraj 

předbíhačku do bufetu a do jídelny. 

Spojovačku připravila Amálka 

Soutěž o 

předbíhačky 
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!!!      Pojďte s námi soutěžit        !!! 
Každá soutěž bude mít své výherce. Ze správných odpovědí vylosujeme vždy 3 z vás, kteří 

vyhrají fajn ceny nebo předbíhačky do jídelny a do bufetu pro sebe a svého kamaráda… 

 

Na severním pólu bylo 250 

sobů. Za chvíli 180 sobů 

odešlo. Později se 598 sobů 

vrátilo. Kolik sobů je na 

severním pólu teď?  

Na horách napadly 2 m 

sněhu. Později 82 cm odtálo. 

Druhý den připadlo 350 mm 

sněhu. Kolik cm sněhu bylo 

na horách? 

 

Výherci z minulého čísla 

 

 

 

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

Uzávěrka soutěží je 31.1.2021. 
Reportéři: Adam Urbánek, Alžběta Vrbová, Amálie Marešová, Jakub Exner, Jakub Kutil, Jakub Mizera, Karolína Hošáková, Karolína 
Svobodová, Kateřina Guzková, Lili Helena Doležalová, Linda Smutková, Lucie Havlová, Markéta Pospíšilová, Tereza Pelešková, Vít 
Novotný 

Ilustrace: Adam Urbánek, Alžběta Vrbová, Kateřina Guzková, Linda Smutková, Lucie Havlová, Markéta Pospíšilová 
Korekce: Mirka a Honza Skrbkovi, Iva a Michal Urbánkovi 

Velice děkujeme všem dětem a učitelům, kteří s námi ochotně spolupracovali. Také děkujeme za zaslané příspěvky, které jsme 

mohli zveřejnit. 

Velmi děkujeme mamince Ivaně Guzkové za poukaz na masáž, o který můžete v tomto čísle soutěžit. 
Speciální poděkování patří všem našim rodičům, kteří bez zaváhání pomohli a vyšli vstříc, kdykoliv bylo potřeba. 

MOC DĚKUJEME! Redaktoři z 5.D 

SOUTĚŽ 

O 

PŘEDBÍHAČKY 

SOUTĚŽ 

O 

PŘEDBÍHAČKY 

Moc gratulujeme! 

 

 

 

Uhádni koledu 

 

 

 

SOUTĚŽ 

O 

CENY 

Správné odpovědi zasílej na adresu 

redakce nebo odevzdej redaktorům z 5.D. 

 

 

 

mailto:redakce@zshorakhk.cz

