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

REDAKTOŘI 

ČASOPISU 

MH 

 

Zájmy: aikido, tanec 

 

Zájmy: atletika, 

horolezectví 

 

Zájmy: florbal, 

gladiator race 

 

Zájmy: akrobatický 

rock´n´roll, 

gymnastika, krystaly 

 

Zájmy: plavání, jízda 

na kole 

 

Zájmy: hokej 

 

Zájmy: vodák 

 

Zájmy: vyřezávání ze 

dřeva, karate 

 

Zájmy: cestování po 

republice, odpočívání 

 

Zájmy: tenis, 

rock´n´roll, pečení 
 

Zájmy: tanec 

 

Zájmy: tanec, kreslení, 

hra na klavír 

 

Zájmy: jízda na koni 

 

Zájmy: florbal 

 

Zájmy: procházky přírodou, vyrábění 
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Naše redaktorka Linda v září nastoupila na gymnázium. Jak zvládla 

přechod do nového prostředí? Jak se cítila? Svěřila se nám se svými 

pocity a popsala, jak se s velkou životní událostí poprala. 
 

Páťáci vyrazili na exkurzi do Prahy a moc se 

jim tam líbilo. Čtěte, co všechno stihli během 

jednoho jediného dne navštívit a všimněte si, 

jací jsou někteří z nich skvělí vypravěči… 

Stojí to za to! 

Exkurze do srdce Evropy 

Naše exkurze začala na Pražském hradě. Ten začal 

vzkvétat už za vlády prvního Přemyslovce Bořivoje I. 

a jeho manželky svaté Ludmily v 10. století. Naše 

další cesta vedla do chrámu svatého Víta. Na jeho 

založení se podílel král Karel IV. Chrám sv. Víta se 

stavěl skoro 600 let. Uvnitř byla hrobka Jana 

Nepomuckého vyrobená ze dvou tun stříbra a 

krásné vitráže. Dále jsme šli do Vladislavského sálu, 

kde jsme spatřili repliky korunovačních klenotů. Pak 

se nám naskytl pohled na Národní divadlo a chrám 

svatého Mikuláše. Prošli jsme Nerudovou ulicí, kde 

byl dům U dvou slunců, kde bydlel Jan Neruda. Pak 

jsme šli po Karlovu mostu, kde byly sochy svatých. 

Naše exkurze skončila u Prašné brány.  

Všem se tam moc líbilo. 

 

 Autor: Daniel Chalupník, 5. A 

Když jsem na konci roku opouštěla základku, měla jsem smíšené pocity. Byla jsem ale 

hlavně smutná. Loučila jsem se s něčím známým – s mým super kolektivem, třídní paní 

učitelkou a vlastně s celou školou. 

Vždycky jsem měla školu ráda, ráda jsem tam každý den chodila a dozvídala se nové věci. 

Měli jsme skvělé učitele, paní kuchařky… Proto pro mě byl přechod na gympl ze začátku 

trochu těžší. Zároveň to pro mě byla jakási výzva, nová zkušenost. Byla jsem plná 

očekávání, těšila jsem se na svůj nový kolektiv a učitele. Také jsem byla v jisté míře 

nervózní. Bála jsem se, že nezapadnu do kolektivu, nebo si ve škole zkrátka nezvyknu. 

Nejvíc jsem se ale těšila – na začátek nové éry života. 

V podstatě to byla změna nejenom v kolektivu a učitelích, ale také v učení. Máme teď 

mnohem více předmětů, musíme se hodně učit. Většinou už do školy a ze školy sami 

dojíždíme. Všichni se nyní postupně ještě více osamostatňujeme. 

Změn bylo dost, ale už teď se cítím v nové škole jako doma a těším se na další zážitky tam. 

A na těch hezky strávených pět let na základní škole budu vždy moc a moc ráda 

vzpomínat. 

                        Linda, redaktorka časopisu MH 

 

Ve škole se maká na plné obrátky. Práce máme 
až nad hlavu…. Učíme se, sportujeme, vyrážíme 
na exkurze a někdy se daří tak, že je potřeba se 
pochlubit. 

Ten čas tak letí….  
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Jaké plány s námi má pan ředitel? Co ho štve a co 

mu naopak dělá radost? U čeho si nejlépe odpočine? 

Odpovědi na tyto otázky najdete v našem rozhovoru. 

1. Jak podle Vás odstartoval nový školní rok? 

 

V rámci možností odstartoval docela normálně. Máme tu 
samozřejmě nějaká anticovidová opatření, trápí nás tu roušky, 

desinfekce atd., ale jinak se snažíme, aby školní rok probíhal co 

nejnormálněji. Otvírají se kroužky, v hodinách TV zase normálně 
cvičíme…. Snažíme se a myslím, že se to zatím docela daří. 

 

2. Chystáte na tento školní rok nějaké mimořádné 

akce? 

 
Možná jste už zjistili, že se vám něco začíná dít na školním hřišti. 

To sice není můj plán, ale je to věc, na kterou jsme velmi dlouho 

čekali. Během měsíce bychom se měli dočkat nového umělého 

povrchu na našem hřišti. 
Další mimořádný plán, který bych rád zmínil, je to, že se 

pokusíme zorganizovat pro žáky 2. stupně zájezd do Anglie. 

 

 

 

Rozhovor připravili: Bětka a Kuba 

 

 Pojďte dál... 

3. Čím Vás dokážou žáci potěšit? 

 

Když je s nimi legrace, když jsou aktivní, když dokáží dělat 

něco navíc, např. když pracují pro redakci školního časopisu. 

 

4. Čím Vás naopak spolehlivě naštvou? 

 
Když nehrají fair-play. Když něco vyvedou a nepřiznají se. 

 

5. Vaše práce je psychicky velmi náročná. Jakým 

způsobem se nejlépe odreagujete? 

 
Nejlépe se odreaguji při sportu. V současné době nejvíc hraji 

volejbal, v zimě lyžuji, běžkuji. Mám rád dobrou hudbu, dobré 

jídlo. Také se věnuji sportu jako organizátor, organizuji 
hokejová utkání. To je pro mě taky jeden ze způsobů relaxace. 

 

 

 

Moc děkujeme za rozhovor a 

přejeme Vám, aby se Vám povedlo 

všechny plány úspěšně zrealizovat. 
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Při vyučování a na chodbách tyto dámy často 

nepotkáme. A přitom jsou tak důležité, že by bez 

nich škola prostě vůbec nefungovala. 

 

hospodářka 

 

účetní 
Platí faktury, kontroluje, jak jsou zaplacené družiny a obědy, zkrátka zpracovává všechno, co se týká peněz. 

Také hlídá rozpočet, aby pan ředitel věděl, na co škola má peníze a na co ne. Ten pak vše schvaluje a naše 

paní účetní jeho požadavky plní . Také zpracovává za školu daně. 

…  zvíře   kočka 

… barva  růžová 

… jídlo   řízek 

… nápoj  pivo 

… knížka  Řeka Bohů (Wilbur Smith) 

… herec  Sylvester Stallone 

… film   Terminátor   

… sport  plavání 

… zpěvák  kapela Iron Maden 

… místo na Zemi doma  
 

Redaktorky: Bětka a Kája 

 

…  zvíře  kočka 

… barva červená 

… jídlo  saláty (např. řecký salát) 

… nápoj pivo 

… knížka detektivky  

… herec Pavel Kříž 

… film  Páni kluci, Přijela k nám pouť 

… sport jízda na kole 

… zpěvák Petr Janda - skupina Olympic 

… místo na Zemi můj domov a kdekoliv u moře 

 

Obstarává veškerou administrativu – poštu, e-maily, vyřizuje telefonáty, objednává pomůcky a vybavení, 

bez kterého se neobejdeme. Zpracovává mzdy pro všechny zaměstnance školy. 
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„Já se nejlépe odreaguji u sportu 

nebo četby dobré knihy. Ze sportů 

mám nejraději ricochet nebo 

florbal, co se týká knih, tak to je 

určitě nějaká kvalitní detektivka.“ 

paní učitelka Zdeňka Andrlová 

„Záleží na stupni a druhu únavy. 

Pokud jsem fyzicky unavená, 

ležím doma a sleduju AZ kvíz. 

Pokud najdu síly, vyrazím na 

brusle nebo jedeme s dětmi na 

kolech do lesa.“ 

paní učitelka Gabriela Hroudová 

„Nejlepší relaxací je pro mě 

dovolená u moře. Ve školním roce 

funguje i volejbal a pokec s přáteli, 

výlet do přírody s rodinou nebo 

gaučing s dobrou knihou či komedií 

v televizi.“ 

paní učitelka Míša Šintáková 

„Nejvíce se odreaguji při 

jízdě autem, kterým každý 

den dojíždím do školy. 

Protože mi blbne rádio, 

poslouchám různé podcasty 

ze Spotify, nebo mám vše 

vypnuté a jen si užívám 

tichou jízdu.“ 

pan učitel Petr Tobiášek 

„Nejlépe se odreaguji při 

sportu, ideálně na kole 

v přírodě.“ 

pan učitel Lukáš Dubrovský 

„Nejvíce se odreaguji při sportu 

nebo při čtení nějaké detektivky. 

paní učitelka Veronika Kábelová 

„Nejlépe se 

odreaguji při 

tanci. Tanec je pro 

mě osvobozující, 

inspirující. Vždy si 

odpočinu a přijdu 

na jiné myšlenky.“ 

paní učitelka  

Tereza Jenčíková 
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V létě jsme hodně cestovali a hledali pro vás místa, kde by se vám mohlo líbit. 

Takový výlet je senzační způsob jak se odreagovat, co myslíte? Blíží se podzimní 

prázdniny, tak se mrkněte, kde všude jsme byli, vyberte si některé z míst, která 

doporučujeme a o prázdninách hurá na cestu!!! 

   

Autor příspěvku: Adam 

Plešné jezero  
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                                Radhošť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Mohelno - vyhlídka 

 Zámek Ratibořice 

 

 

 

 

 

 Hrad Boskovice Přehrada Pastviny 
 Tatra Kopřivnice

V naší zemi jsou tisíce nádherných míst, která stojí za to navštívit. U moře nebo 

ve vysokých horách je to taky občas super, ale  zkrátka  . 
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Jóga je nauka o těle, mysli, vědomí a duši… Pro nás je to skvělý způsob, jak 

se odreagovat a zahodit všechny starosti za hlavu. 

Autorky příspěvku: Amálka a Kája 

Pozice: Pozice:

Pozice:

Pozice:

Pozice:
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Procházky po lese = skvělý odpočinek 

…. A když k tomu ještě rostou houby, kdekomu to zvedne 

náladu několikanásobně. 

 

Náš redaktor Marek se v houbách vážně vyzná. Svými znalostmi předčí kdekterého 

dospělého. A protože užitečných informací není nikdy dost, Mára připravil svůj už 

druhý speciál, ve kterém vám představil další exempláře z našich lesů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedie 
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1. Základem je vybrat pěknou, zdravou a symetrickou dýni, aby se s ní pěkně pracovalo. 

 

2. Připravíme si fixu, ostrý nůž 

a pořádnou lžíci. 

 

 

3. Nejdříve si na dýni fixou 

předmalujeme motiv, který 

budeme vyřezávat. 

 

 

 

4. Potom okolo stopky vyřízneme víčko, dostatečně velké, aby se nám 

dýně dobře dlabala. 

 

 

 

 

5. Vydlabeme pečlivě všechen 

měkký obsah, v dýni nesmí zůstat 

žádná měkká vlákna, pouze tvrdá 

dužnina – dýně by nám brzy 

začala plesnivět a hnít. 

 

 

 

 

 

6. Potom opatrně vyřežeme 

předmalovaný motiv. Fantazii se 

meze nekladou. Můžeme si 

udělat mračouna, smajlíka, nebo 

pořádné strašidlo. 

 

 

 

 

 

 

7. Tak co, jak se vám povedla? Nám, myslím, bezvadně.  

 

 

 

 

 

 

 

Pojďte se na něj s námi připravit… 

Autor: Kuba 
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SMÍCHÁME: 

 

- 240g hladké mouky 
- 60g cukru pudru 
- 1 vanilkový cukr 
- 100g másla pokojové 
teploty 
- 1 vejce 
- špetku soli 
- půl lžičky prášku do 
pečiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vypracujeme těsto tak, aby se nám nelepilo.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyválíme si z těsta dlouhého hada   
a nakrájíme ho na několik částí.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Dvěma prsty prsty 

vyválíme a nožem 

vyřízneme čárky na 

vystouplé části („klouby“) a 

poté uděláme důlek na 

špičku prstu, kam dáme 

červenou marmeládu a 

mandli. 

Pečeme v troubě rozehřáté 

na 170 °C asi 15 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A máme hotovo!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštěte křížovku, tajenku 

předejte redaktorům 

časopisu nebo odešlete na 

adresu 

redakce@zshorakhk.cz       

a vyhrajte dárkovou sadu 

bonbonů s netradiční 

příchutí. 

 

Autorka: Bíba 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Halloween  je svátek, který se slaví 31. října. 

Slaví se hlavně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii, ale dnes už jsou některé zvyky známé 

po celém světě.  

Nejrozšířenější zvyk je koledování, při kterém děti chodí od domu k domu ve strašidelných 

kostýmech, zpívají koledu a za odměnu dostanou nějakou sladkost. Domy se zdobí ozdobami ve 

tvaru ducha, čarodějnice nebo netopýra, rozvěšují se pavučiny a vyřezávají se oblíbené dýně, které 

potom slouží jako lucerny. 

Autorka: Linda Autorka: Lucka 
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…aneb co bys měl/a i Ty vědět o penězích 

Jak vznikly peníze? Co je to rodinný rozpočet? 

K čemu slouží debetní a kreditní karta? Co jsou 

to finanční produkty? 

Rozhodli jsme se, že vás letos provedeme 

světem financí, protože… 

 

Většina našich rodičů má své peníze uložené 

v bance, kde si zřídili účet, k němuž jim banka 

vystavila platební kartu. Tu mohou mít 

jednoduše u sebe a platit s ní  v obchodě, 

restauraci nebo kině, ale také jejím 

prostřednictvím mohou vybírat peníze 

z bankomatu. Při výběru z bankomatu i platbách 

v obchodě je třeba znát takzvaný PIN. 

CO JSOU PENÍZE A JAK VZNIKLY? 

BEZHOTOVOSTNÍ PENÍZE 

BANKOVKY A MINCE - ČR 

Příspěvek připravila 

Kája ve spolupráci 

s pracovníky banky. 

části platební karty 

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 A1, a můžeš 

vyhrát originální 

peněženku. 

 

1. Co je PIN a jak ho 

používat? 

2. Jakými měnami platí 

naše sousední země? 

3. Kdo je vyobrazen na 

českých bankovkách? 

 

Pokračování 

příště… 

 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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KŘEČEK 
Křeček je výborná první volba kontaktního zvířátka. Je to veselý parťák pro chvíle 

nepohody. Jako každý živý tvor potřebuje pravidelnou péči a lásku. Pokud mu 

všechno toto poskytnete a budete respektovat jeho noční život, tak vám to oplatí. 

 

Strava 
Krmivo pro křečka se skládá především z obilí 

(ječmen, oves, pšenice, žito, nebo krupice). Porce pro 

křečka se určuje podle druhu např. denní porce pro 

trpasličího křečka je jedna čajová lžička. Trochu víc 

budou potřebovat pro větší jedince-porce pro zlatého 

křečka je jedna polévková lžíce. 
 

Autorka ZOO koutku: Maki 

ZOO KOUTEK 

Péče o křečka 
Křeček potřebuje přiměřeně velkou klec, domeček na 

odpočinek, pítko a nádobku na jídlo, vhodnou 

podestýlku a nějakou hračku. Klec se musí pravidelně 

čistit. Křečkovi byste se měli každý den věnovat např. 

vypustit ho do ohraničeného prostoru a hrát si s ním. 
 

Křeček Ringo 

Při dobré péči se křečci dožívají dvou až čtyř let. 
 

 

SOUTĚŽ 
O 

CENY 

Z přesmyček zvířat uhodni názvy zvířat. Ve vyznačeném sloupci získáš tajenku.  

Vyluštěte křížovku, tajenku 

předejte redaktorům 

časopisu nebo odešlete na 

adresu 

redakce@zshorakhk.cz       

a vyhrajte roztomilého 

zvířecího plyšáčka. 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Co děláš ve 

volném 

čase? 

Ve volném čase hraju 

badminton, taky rád 

hraju kin-ball. 

Honza, 8.A 

 

 

Hodně 

odpočívám, někdy 

dělám úkoly. A 

chodím na 

pohybováček. 

Zuzka, 2.C               

Volám si s kamarádkou 

nebo se učím do školy – to 

teda nemám moc ráda. 

Hraju si se svými zvířátky, 

chodím ven nebo se válím 

v posteli . 

Anit, 6.B 

 
Chodím na judo a někdy jdu na hřiště hrát si 

s kamarády. 

Bárny, 1.B 

Hraju tenis a 

fotbal. Ve škole 

taky chodím na 

florbal a na 

angličtinu. 

Felix, 2.D 

Ve volném čase 

hraju tenis a golf. 

Někdy chvíli 

odpočívám a taky 

dělám domácí úkoly. 

Ivánek, 2.D 

Starám se o svá 
zvířátka a hraju si s 

nimi. Mám deset 
morčátek, dva králíčky 
se šesti mláďátky a tři 
křečky. A taky chodím 

ven na procházky. 
 

Terezka, 5.A 

Já chodím na tréninky 

basketbalu a taky jezdím na 

koni.. 

Sára, 4.C 

 

 

Většinou se učím nebo hraju hry, 

občas chodím ven a nebo se jen 

tak válím a koukám na TV. 

Gabča, 6.B 

6 

Chodím na balet a taky hraju 

na příčnou flétnu. 

Káťa, 4.C 

              

Baví mě čtení, 

rybaření a občas 

koukám na seriály. 

Jakub, 7.C 
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Odpovědi na soutěžní otázky a jakékoliv dotazy nám odesílejte na adresu redakce@zshorakhk.cz.  

Uzávěrka soutěží je 19.11.2021. 

Reportéři: 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, učitelům a paní psycholožce, kteří s námi ochotně spolupracovali. Také děkujeme za 

zaslané příspěvky, které jsme mohli zveřejnit. 
Speciální poděkování patří všem našim rodičům, kteří bez zaváhání pomohli a vyšli vstříc, kdykoliv bylo potřeba. 

MOC DĚKUJEME! Redaktoři časopisu MH 

SOUTĚŽ! 
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 

A1 a vyhraj batoh VANS. 

Těšíme se na vaše odpovědi . 

SOUTĚŽ 

O 

BATOH  

zn. VANS 

 

1. Jak se jmenuje naše paní účetní? 

2. U čeho se nejlépe odreaguje paní 

učitelka Jenčíková? 

3. Jak se anglicky řekne čaroděj? 

Každý vylosovaný soutěžící ke své výhře navíc dostane 

předbíhačky do jídelny a do bufetu!!! 

Obrázek je pouze ilustrační. 
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mailto:redakce@zshorakhk.cz

