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Bez angličtiny už se dneska ve světě neobejdeme… 

V naší škole se angličtinu učíme už od první třídy, protože 

víme, že je fakt důležitá. Díky aplikaci                        se teď 

navíc můžeme slovíčka šprtat zábavněji a jde nám to 

báječně . 

Vyhráváme, co se dá. Jen se koukněte! 
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Najdi mezi písmenky a jinými slovy alespoň 6 symbolů Vánoc. 

1.________________  2.________________  3.________________ 

4.________________  5.________________  6.________________ 

 

 

Slova, která najdete, předejte 

redaktorům časopisu nebo 

odešlete na adresu 

redakce@zshorakhk.cz a vyhrajte 

jeden ze tří dárků. 

Ptáte se, jaké dárky můžete 

vyhrát? 

 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Pan Arnošt se jednoho zimního rána vzbudil a jako 

obvykle si uvařil ranní kávu. Potom šel do obýváku, 

sedl si na gauč a pustil televizi. Najednou na něj 

vyskočila reklama na zlevněné letenky: „Kupujte 

letenky do Himalájí, sleva 65%!“  

Pan Arnošt si řekl: „ Hm, tam jsem ještě nebyl.“ A 

tak se další den vypravil na letiště. V letadle usnul, 

a když se probudil, uviděl v dálce vrcholky hor. 

Letadlo přistálo a Arnošt vyšel ven. Řekl si: „Brrr, 

to je zima.“ Šel do hotelu, tam si odpočinul a potom 

se vydal na túru do hor. Moc se mu tam líbilo, ale 

najednou ho radost přešla. 

 „Prásk!“ Zleva ho udeřila do obličeje sněhová koule. 

Rozhlížel se, ale nikoho neviděl, jen slyšel v dálce 

šustit stromy. „Co to bylo?“ Začal se bát. Otáčel se 

a v tu chvíli na něj vybafl divný tvor: „Baf, hahaha!“  

Byl to Yetti. 

        Pokračování příště…       

Autoři textu: 

Jan Čtvrtečka, Matyáš Severa, 5. A 

 

 

Vytvořit komiks, to není jen tak… My o tom víme své, je to fakt dřina. 
Páťáci si ale s tímto úkolem poradili senzačně. Jen se podívejte… 
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Když vezme Tymofii do ruky tužku, 

začínají se dít zázraky.  

Je to zkrátka TALENT … 
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Zima je tu a my jsme se tentokrát vypravili za naším kamarádem, který 

provozuje netradiční sport… 

Bylo to moc zajímavé setkání… Vyzkoušeli jsme si postavit se na závodní 

vozík, seznámili jsme se s psí smečkou. Pavel nám psy zapřáhl, bylo fascinující 

sledovat, jak jsou natěšení a plní energie. 

 

1. Pavle, jak dlouho už jezdíš? 
Jezdím od roku 1994, 5 let jsem závodil za národní 
tým. Za tu dlouhou dobu jsem odchoval tři psí 
generace. 
 

2. Kolik máš psů a jaké jsou rasy? 

Mám 8 psů, je to rasa Alaskan – aljašský saňový 
pes. 7 psů je závodních, jeden z nich je již 
čtrnáctiletý „důchodce“. Ale je stále vitální, závodil 
ještě před dvěma lety. 

 

3. Jak se jmenuje Tvůj nejlepší pes? 

Současný vůdce spřežení je Homer. 

 

 

Autor: Kuba 

4. Kolik závodů během roku 

absolvuješ? 
V průměru tak 4 závody kárové v letní sezóně 
a 3 saňové závody v zimě. Je to závislé na 
sněhové nadílce. Běhají se osmikilometrové 
SPRINTY, závody MID na delší tratě, ty jsou 
etapové. 
 

5. Jaké jsou Tvé největší úspěchy a kde 

jsi závodil nejdál? 
Mistr republiky ve čtyřspřeží, 3. místo 
v šestispřeží. Ve švýcarském Svatém Mořici 
jsem se stal mistrem světa. To bylo zároveň 
asi nejvzdálenější místo, kde jsem závodil. 
Jinak jezdím i závody v Rakousku a Německu.  
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Pavla můžete potkat v lesích kolem Vysoké nad Labem, kde 3x týdně trénuje. Tréninková dávka je 

20 – 35 km, spřežení se řítí rychlostí až 30 km/h. Pokud uslyšíte charakteristický zvuk jedoucího 

vozíku a následné zamlaskání, raději uskočte.   

 

 

 

Moc děkujeme za milý rozhovor a přejeme Vám krásné Vánoce. 

 

 

 

Zdroj: wikipedia.org, behejsepsem.cz 
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Autor: Adam Florbal je kolektivní halový sport založený na rychlosti, technické 

zdatnosti, disciplíně a bystré mysli. Zlepšuje koordinaci, obratnost, 

sílu, rozvíjí týmovou spolupráci, spolupráci a život v kolektivu.  

Být součástí týmu je super. 

Naučíte se spolupracovat, být 

zodpovědní. Poznáte, co je 

důvěra, společně vnímáte 

úspěchy i případná zklamání. 

Hraje se na hřišti o rozměrech 

40x20 metrů s lehkým dutým 

plastovým míčkem. 

Každý tým má v poli max. 5 hráčů 

a jednoho brankáře. Hráči mají 

speciální florbalové hole a snaží se 

vstřelit gól. 

Být součástí týmu je 

super. Naučíte se 

spolupracovat, být 

zodpovědní. Poznáte, 

co je důvěra, společně 

vnímáte úspěchy i 

případná zklamání. 

V počátcích florbalu měl hůl i brankář. 

Postupně se ale zjistilo, že klečící 

brankář bez hokejky chytá daleko 

efektivněji. 

Florbal se stal v Česku druhým největším sportem a je 

všude kolem nás. Jeho zábavnost a fakt, že začít 

s florbalem nestojí velký balík peněz, z něj udělala 

fenomén. 

Moderní a 

zábavný sport, 

u kterého se 

naučíte spoustu 

různých 

dovedností. 

I začátečník dokáže vystřelit míček téměř 

stokilometrovou rychlostí. Střely nejlepších 

borců létají rychlostí až 180 km/h. 

Týmy jsou jako velké 

florbalové rodiny. Sdílí 

společně všechny skvělé 

zážitky i neúspěchy a 

navzájem se podporují. 

Děrovaný míček nevynalezli 

Švédové, Finové ani Švýcaři, 

ale Američané, kteří 

používali plastový děrovaný 

míček k trénování baseballu. 
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Největší mládežnický florbalový turnaj na světě, který se každoročně 

koná v lednu ve švédském Göteborgu. 

Gothia Cup je určen všem mladým florbalistům, kteří chtějí poměřit své síly 

s týmy z celého světa a poznat 

 

   Gothia Cup v číslech: 
  (ročník 2020) 

 

 471 týmů 

 65 týmů CZ, SK 

 11 210 hráčů 

 8 národností 

 32 florbalových 

hřišť 

 1 476 odehraných 

zápasů 

 120 rozhodčích 

 5 vlastních 

autobusových linek 

 12 škol k ubytování 

 5 hotelů 

   Kuba, 6.D 

   Věk: 11 let 

   Tým: Mladší žáci – černí 

   Číslo dresu: 72 

   Michal, 6.A 

   Věk: 11 let 

   Tým: Mladší žáci – černí 

   Číslo dresu: 61 

   Adam, 6.D 

   Věk: 11 let 

   Tým: Mladší žáci – černí 

   Číslo dresu: 69 

 

„Baví mě myšlenka, že se jedná o 

celosvětový turnaj, kde přímo my můžeme 

reprezentovat Českou republiku a také to, že 

budeme hrát v takto vysoké hře, ve které se 

nejlepší tým stane mistrem světa. Bude to 

skvělý zážitek.“ 

 

„Díky tomuto turnaji poznáme nádheru 

Švédska. Krásné město Göteborg. 

Jedinečnou atmosféru zápasů jak v roli 

diváků, tak i hráčů. Určitě si s celým naším 

týmem užijeme všechno na maximum.“ 

 

„Těším se v podstatě na všechno, co je 

s turnajem spojené. Na cestu trajektem, na 

Švédsko, které je krásné, na týmy z jiných 

zemí, jejich styl hry a kulturu, prožívání 

zápasů… Je toho vážně moc. Už abychom 

tam byli.“ 
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„Jako správné holčičce mi největší 

radost udělala panenka. Tato se 

jmenovala Alenka a patřila k 

nejoblíbenějším. Poté, co jsem ji 

odložila, odpočívala mnoho let na 

půdě v domku mých rodičů. Po 

letech ji objevily nejprve moje 

dcery a o letošních prázdninách ji 

povozily v kočárku i moje vnučky.“ 

paní učitelka Iva Sedláčková 

„Na fotce jsem já a můj o pět let 

starší bráška Sláveček. Je to 

vánoční fotka, kdy jsme byli u 

tetičky Mařenky, která nás 

pozvala, a já jako pětiletá 

poprvé ochutnala vaječný 

koňak, který mám 

mimochodem moc ráda i teď ve 

stáří.“ 

paní učitelka Maruška Hlavatá 

Vánočnímu těšení předcházel Mikuláš. Měla jsem z těch postav 

velký respekt. Když v dětství přišli čerti k nám domů, utíkala 

jsem se schovat do obýváku pod gauč - nasoukala jsem se tam 

tak, že mě skoro potom ani nemohli vytáhnout 🙂. K Vánocům 

jsem si přála mončičáka. To šílenství kolem nich bylo 

tehdy velké. Toužila jsem aspoň jednoho mít a pak 

růžového dostala. 

paní učitelka Gábina Hroudová 

„Méďa Béďa byl VŽDY můj sen… 

Provázel mě dětstvím, mým životem… 

Koukal na mě dnem i nocí, 

hlídal mě vždy s láskou vroucí. 

Méďa byl VŽDY můj přítel kamarád! 

Proto mám tě, medvídku, pořád RÁD/A.“  

 

paní učitelka Pavlína Drašnarová 

„Vždycky jsem si moc přála lyže. Jezdili jsme s rodiči 

často na hory, lyžování mám moc ráda už od dětství. 

paní učitelka Ivana Kušnírová 

Když byly malé, měly velká přání. Taky nemohly samým napětím před Štědrým dnem usnout. 

A u stromečku jim zářily oči úplně stejně jako každému z nás. Paní učitelky nás nechaly 

nakouknout do jejich dětství, pojďte se taky podívat… 

KTERÁ JE KTERÁ? 

To poznáte 

snadno, vzpomínky 

v rámečcích vám 

hodně napoví. 
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„Posílám pár fotek z mého šťastného dětství. 

Všechny jsou s dárečky – bílý kožíšek, 

panenka, modrý proutěný kočárek. Ten jsem 

měla u našich na půdě až do dospělosti.“ 

Poznáte holčičku z fotek? Pravda, trochu vyrostla, ale kukuč a úsměv má podle nás pořád 

stejný. Zkuste hádat, která paní učitelka se v dětství uměla takhle náramně culit do foťáku. 

Pokud uhodnete, tento zabalený dárek může být váš. 

Své odpovědi předejte redaktorům časopisu 

nebo pošlete svůj tip na adresu redakce@zshorakhk.cz. 

 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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Vánoce bez perníčků? ANI NÁHODOU! Pokud jste to ještě nestihli, tak  

Vyhrnout rukávy a jde se na to…   

CO BUDEME POTŘEBOVAT: 

  

 140 g moučkového cukru 

 2 vejce 

 100 g másla (Hery) 

 2 lžíce rozpuštěného medu 

 2 lžičky perníkového koření  

 2 lžičky kakaa 

 1 lžička jedlé sody  

 400 g hladké mouky 

 1 bílek 

 150 g moučkového cukru 

Nejdříve ze všech ingrediencí vypracujeme hladké těsto. Necháme chvíli odpočinout a připravíme si vykrajovátka. Stromek tvoří 

pět hvězd, mezi hvězdy se vkládají kolečka, nahoru nasazujeme trojúhelníkovou špičku. Těsto vyválíme na cca půlcentimetrové 

pláty a vykrajujeme. Perníčky namažeme rozkvedlaným vajíčkem a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů dozlatova. 

Na stromečky si připravíme stojánek z kartonu zhruba ve velikosti největší hvězdy. Uprostřed propíchneme špejlí, kterou na 

spodní straně zajistíme izolepou a můžeme tvořit. Na špejli postupně navlékáme hvězdy od největší po nejmenší, mezi hvězdy 

vkládáme kolečka. Doporučujeme středové dírky předvrtat špičatým párátkem. 

Na každou vrstvu nanášíme polevu, která nám po 

zatuhnutí stromek pěkně zpevní. Nakonec v horní části 

ulomíme přebytečnou špejli a přilepíme špičku. 

Fotopostup pro vás připravili Bětka a Kuba. 
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KŘÍŽOVKA 

PEČEME CUKROVÍ 

ENGL  SH  

C   RNER Autorka: Linda 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ 
O 

CENY 

Vyluštěte křížovku, 

tajenku předejte 

redaktorům časopisu 

nebo odešlete na 

adresu 

redakce@zshorakhk.cz       

a vyhrajte dárek jako 

od Ježíška. 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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POSTUP:  Všechno ovoce dáme do pekáče a vložíme do trouby. 
Při občasném míchání pečeme na 180°C zhruba 30 minut, dokud 
ovoce nepustí šťávu. Horkou směs plníme do zavařovaček a 
necháme vychladnout dnem vzhůru. 

 

 

 

 

 

 

 

Do hrnku dáme 1 polévkovou lžíci směsi a zalijeme horkou vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Bíba 

PEČENÝ ČAJ 
Vánoce… Už se nemůžeme dočkat…. Budeme všichni spolu, uvaříme si čaj 

a pustíme si pohádku nebo film. 
  

 

S obojím vám můžeme poradit. Stačí se jen na chvilku zastavit na této stránce. 

 

DOPORUČUJEME…  

 

 

 

 

 

 

 

Skvělý rodinný film z roku 1999. Děj se odehrává 
v 60. letech v Praze. Tato komedie, vyprávějící 
příběhy dvou odlišných rodin, se v průběhu let stala 
vánoční klasikou. Některé hlášky z filmu se dostaly do 
dnešní běžné mluvy, jako např.:“Kde udělali soudruzi 
z NDR chybu?“, „Rozmohl se nám tady takový 
nešvar“ nebo „Víš co, Sašo?“. Film pobaví všechny 
věkové kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento vánoční film je podle mého názoru nejlepší 
vánoční film ze všech. Skvěle pobaví všechny diváky. 
Hlavním hrdinou je malý kluk Kevin, kterého rodiče 
zapomenou o vánočních svátcích doma. Kevin musí 
bránit dům před dvěma velmi nešikovnými lupiči 
Marvem a Harrym, Díky své vynalézavosti dokáže 
Kevin lupiče jednoduše zneškodnit. 

 

 

Grinch je americký rodinný film z roku 2000. 
Hlavní role ve filmu je záporný Grinch, který se 
snaží všem zničit Vánoce. Malá holčička Cindy se 
však snaží udělat z Grinche člověka, který miluje 
Vánoce, dárky, cukroví, jmelí a Santu Clause. Podaří 
se jí to? 

 

 

 

 

 

 

 

NA NÁŠ  
PEČENÝ ČAJ 

BUDEME POTŘEBOVAT: 
 

hrst ostružin 
hrst malin 
hrst jahod 
hrst rybízu 
hrst borůvek 
1x jablko (na kostičky) 
1x citron (na plátky i s kůrou) 
1x celá skořice (špalek) 
6x hřebíček 
1x badyán 
cukr dle chuti 
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2. díl

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

                                                                               

Příspěvek 

připravila Kája 

ve spolupráci 

s pracovníky 

banky. 
V prvním dílu jsme si řekli, jak vznikly peníze, 

co jsou to bezhotovostní peníze a ukázali jsme 

si například, jak vypadá platební karta a 

bankomat zevnitř. V tomto dílu vás seznámíme 

s dalšími finančními tématy, chybět nebude ani 

další soutěž . 

 

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. Jaké banky znáte? 

2. Mohou si rodiče založit účet v ČNB? 

3. Co je inflace? 

 

ÚLOHA ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ÚLOHA FINANČNÍ INSTITUCE 

CO JE TO INFLACE? 

JAK SE VYTVÁŘÍ CENA? 

Pokračování 

příště… 

mailto:redakce@zshorakhk.cz
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1. Očíslované a nařezané kusy dřeva si připravíme na stůl. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál: 
 prkno 

 vruty 30 mm 

 lepidlo 

Fotonávod připravil Filip 

Pomůcky: 
 pila 

 metr 

 tužka 

 vrtačka 

 šroubovák 

 smirkový papír 

4. Hotové krmítko můžeme zavěsit na strom nebo zábradlí balkonu. 

 

 

 

Krmítko jsem vyráběl pro ilustraci z papírového kartonu, protože dřevěné krmítko už mám na balkoně 

a dřevo je drahé . 

 

2. Nařezané kusy k sobě stlučeme (viz foto 1-7) hřebíčky 1x25mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobu krmítka použijeme prkno o šířce 16 cm a tloušťce 1,8 cm, které si nařežeme pilou 

na rozměry dle přiloženého nákresu. 

 

3. Po složení celého krmítka můžeme dřevo natřít libovolnou barvou nebo lakem. 
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Loky je suchozemská žlutohnědá želva. Je moc hodná, roztomilá a přátelská. Přes 

zimu spí, ale až se na jaře probudí, poputuje zpět do svého venkovního výběhu. 

 

Naše Loky je býložravá želva. Je 

vhodné krmit ji listy a květy 

pampelišek, listy jahodníku, 

sedmikráskami, čekankou, rukolou, 

jetelem nebo polníčkem. Má také 

ráda čínské zelí, mrkev, okurku a 

některé druhy ovoce, např. meloun, 

borůvky nebo jablko. 
 

Autorka ZOO koutku: Kája 

ZOO KOUTEK 

 

Želvy osídlily zemi před více než 180 

miliony lety. Dožívají se 60ti – 80ti let. 

Obývají oblast jižní a západní Evropy. 

Samice dorůstá větších rozměrů než samec 

(zhruba o třetinu).  
 

želva Loky 

Pokud se rozhodnete koupit si 

želvu, kupte dostatečně velké 

terárium, misku na vodu a misku 

na potravu, žárovku, domeček 

nebo jinou skrýš, písek a hlínu, 

případně můžete přidat i pár 

kamínků. 
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Přeju si novou florbalku.. 

Michal, 6.A 

 
Přeju si detektor kovu a lopatu, abych si s ní 

mohl vykopat poklad, až ho najdu. 

Kuba, 1.B 

 

6 

Já si přeju lego Harry 

Potter, protože ho se 

ségrou sbíráme. 

Kristýnka, 3.C 

 

Přeju si nový 

skateboard, protože na 

něm s taťkou jezdíme. 

Jenda, 3.C 

Přeju si dron 

ovládaný rukou. 

Viktor, 7.C 

              
Chci letět do Egypta. 

Kristýna, 6.B 

Já si přeju lampičku 

. 

Viky, 6.B 

              

Přeju si značkový oblečení. 

David, 8.C 

Nejvíc si asi přeju solární 

planetárium. 

Terezka, 3.B 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Uzávěrka soutěží je 15.1.2022. 

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, učitelkám, učitelům i dalším dospělákům, kteří s námi ochotně spolupracovali a pomohli 

nám tak vytvořit tento časopis. 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     KRÁSNÉ VÁNOCE! 

mailto:redakce@zshorakhk.cz

