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Milí čtenáři,  

dostává se Vám do rukou první číslo časopisu letošního 
školního roku. Příspěvky pro Vás bude připravovat 
téměř celá nová redakce, proto také najdete v tomto 
čísle představení našich redaktorů. Témata tohoto  
čísla jsou velmi pestrá. Najdete zde příspěvky ze  
života školy, ale i tipy, jak trávit volný čas. Pro  
milovníky četby zde máme dvě upoutávky na knihy,  
jedna pro starší čtenáře a druhá pro ty mladší. Můžete 
se inspirovat našimi recepty nebo si procvičit znalosti 
německého a anglického jazyka. Pevně doufám, že Vás 
toto číslo zaujme a budete se těšit na ta další. Přejeme 
všem krásný barevný a sluníčkem prozářený podzim. 

 

Marie Tomsová a redakce 

Úvodník 



Jmenuji se Jiří Červenka, chodím do 9. A a je mi 14 let. Mám rád přírodu, 
rybařím a střílím ze vzduchovek. 

Představení redakce  
časopisu 



Rozálie Kunstová – Už jistě víte, že jsem nová, a tak bych se Vám 
ráda představila. Mám velmi mnoho zájmů (vaření, malování,  
tancování, zpěv, atd.). V tomto životě si plánuji splnit všechny své 
sny. Zbožňuji zvířata. Jsem velmi ráda za fantazii mnohých  
spisovatelů, protože díky nim je můj život doslova plný magických 
zázraků. 

Jmenuji se Ema, ráda čtu, kreslím, sleduji filmy od Marvel, starám se 
o mého pejska a chodím na zimní procházky. 



Rozhovor s paní učitelkou  
Krupichkovou 

Kde jste se naučila anglicky? 

•Anglicky se učím již od prvního stupně základní školy, 
tento obor jsem navíc vystudovala na univerzitě.  
Angličtina je takový dobrý průvodce ve světě  
informací, proto si ji stále musíme doplňovat  
a rozšiřovat, jako nástroj pro práci a zábavu. Neumím 
si teď představit den, kdy si řeknu, že jsem angličtinu 
dostudovala. 

Kde jste studovala? 

•Na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Jaký je váš názor na Českou Republiku jakožto zemi? 

•Česká Republika je krásná země s bohatou přírodou a kulturním  
dědictvím. Žijí tu příjemní a pohostinní lidé. 



Máte nějakého mazlíčka? Popřípadě, chtěla byste nějakého do budoucna? 

•Svého osobního mazlíčka nemám, ale spolu se sousedy máme sdílenou  
kočku, která k nám často chodí domů, občas i přespí, a samozřejmě  
dostane tam i tam najíst, což je konec konců hlavním cílem její návštěvy.  

Plánujete zde zůstat dlouhodobě? 

•Určitě ano. 

Jaká byla vaše vysněná práce, když jste byla malá? 

•Jako malá jsem se chtěla stát veterinářkou nebo zpěvačkou. :) 

Máte nějaké nejoblíbenější české jídlo? 

•Z české kuchyně mně nejvíce chutná guláš, ale knedlíky nemusím :) 



Škola očima prvňáčků 

Těšil/a jsi se do školy? Popřípadě na co? 
Všichni prvňáčci se do školy těšily. 
Zlatka se nejvíce těšila, až vynosí tašku, kterou ji  
maminka pořídila. 
Pepa se těšil na hodiny hudební výchovy. 
Alex se těšil do školy na to, až se bude učit písmenka. 

Co tě na škole nejvíce baví? 
Kryštofa nejvíc baví hraní si ve školní družině. 
Elenku nejvíce baví výtvarná výchova, z které nám 
předvedli svůj výtvor ‘‘Čápové na komíně‘‘. 
Pepu nejvíce baví Tělesná výchova 

Co si se zatím naučil/a? 
Natálka se zatím naučila psát psací A, L, M 
Zlatka se naučila základy abecedy, a napsat ‘‘máma‘‘ 
Elenka už umí počítat od 1. do 10. 

Navštívil jsi už školní jídelnu? 
Pokud ano, jaké jídlo ti nejvíce chutnalo? 

 Všem prvňáčkům, kterých jsme se zeptali, nejvíce  
chutnali buchtičky se šodó. 

Chodíš na nějaké kroužky nebo děláš nějaké  
mimoškolní aktivity? 
Kryštof chodí na angličtinu a na ‘‘srandovní vědu‘‘, která nás velmi 
zaujala. 
Natálka chodí na plavání a na angličtinu. 
Pepa chodí na veselou vědu. 

Našel sis tady už nějaké kamarády? 
Alex si už našel hodně kamarádů. 
Zlatka si také našla už dost kamarádů. 
Natálka si prý moc kamarádů nenašla. 

Věříme, že si všichni prvňáčci najdou spoustu kamarádů. 



EDU.LAB 

 Dne 30.09 byl žákům naší školy představen vzdělávací projekt, podpořený 

automobilkou ŠKODA auto -  EDU.LAB (ang. education laboratories). Projekt 

měl za úkol žáky seznámit s nejmodernějšími technologiemi. Dvouhodinového 

programu se zúčastnili osmé a deváté třídy. 

 Žáci nejprve nasedli do autobusu, který je odvezl na parkoviště v oblasti 

Kosmonos, kde se mobilní laboratoř rozmístila. Před laboratoří nás přivítal  

moderátor a požádal se rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina zůstala venku, 

kde se seznámila s principem fungování elektro-automobilů ŠKODA  

a charakterními vlastnostmi nákladních automobilů SCANIA, a to například  

kolik dokáže ujet na jedno naplnění celé nádrže. Věděli jste, že takový moderní 

náklaďák SCANIA dokáže ujet, aniž by potřeboval natankovat, až 5 000  

kilometrů? Skupina 

si dále vyzkoušela 

ovládání malých  

robotů, a dokonce 

s nimi i závodila na 

předem připravené 

trati s překážkami. 

 Druhá skupina se nacházela v laboratoři, kde se dozvěděla mnoho  

zajímavých informací o robotice a špičkových technologiích. Dostali příležitost 

se osobně seznámit a vyzkoušet si rozšířenou virtuální realitu, možnosti umělé 

inteligence, která dokáže (i když ne ve všech případech) věrohodně  

rozpoznávat předměty nebo využít teplo-vizi k dozvědění se teplotní  

propustnosti některých materiálů. Na konci prohlídky si žáci mohli pořídit fotky 

na památku, a dokonce dostali  

i menší dárek v podobě vaku  

s nápisem ,,EDU.LAB“ , v němž bylo 

pár příjemných drobnosti. 



Třeťáci - školní práce na téma Covid 





EKO OKÉNKO 

Vzdělávací program Tonda Obal na cestách 
 
V úterý 5. 10. 2021 proběhl na naší škole vzdělávací program Tonda Obal na 
cestách, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. i 2. stupně. Naši školu navštívili 
čtyři lektoři, od kterých se žáci hravou a názornou cestou dozvěděli, jak, kam  
a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli také možnost podívat se na 
vzorky recyklovaných materiálů.  
Žáky během programu hodně zaujaly informace o spalovnách komunálního  
odpadu.  
V současnosti se v České republice nacházejí čtyři spalovny (Praha, Liberec, 
Brno, Plzeň). 
Naši žáci již o třídění odpadů mnohé ví, ale určitě si každý z nich z této hodiny 
něco nového odnesl a bude se tím řídit při ohleduplném chování k přírodě.  
Třiďte odpad, má to smysl! 
Školní vzdělávací program Tonda Obal je informační kampaní společnosti  
EKO-KOM a zaměřuje se na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci 
odpadu. 



DOBRÉ VĚDĚT 

Lektoři pojízdného vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách v minulém  
roce během 703 školních akcí oslovili přes 130 tisíc dětí. Dalších více než 
70 tisíc dětí se s Tondovým programem setkalo na venkovních akcích pořádných 
městy a obcemi z celé ČR. 



Literární okénko 

Kroniky prachu  
Lin Rina 

 Animant Crumbová je dívka pocházející z bohaté rodiny, žijící v době, kdy 
ženy mají mnohem méně práv, než muži, téměř nemají možnost pracovat  
a univerzity pro ženy se teprve začínají objevovat. Toto ale Animant netrápí, 
dělá jí starosti spíše to, že její matka ji chce co nejdříve provdat, ale ona už 
své srdce věnovala knihám, a nejraději by celý život strávila čtením, přitom že 
o světě za zdmi svého útulného pokoje ví jenom z knih. Chce se vyprostit  
z vlivu svých rodičů a dokázat, že je dospělá a dokáže se o sebe postarat  
sama. Tato příležitost se jí brzy naskytne, když k nim na návštěvu přijede její 
strýc, který má v Londýně velký vliv. Nabídne jí místo asistentky knihovníka  
v Královské Univerzitní knihovně, které kvůli vysokým požadavkům samotného 
knihovníka dlouho zůstávalo prázdné. I přes nelibost své matky se dívka  
rozhodne pracovní nabídku přijmout… 



Pachatelé dobrých skutků  

Pachatelé dobrých skutků je knižní série, která obsahuje pět dílů, a to:  
Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci, Bouráci a poslední Klofáci.  
Jedná se o skvělé a zábavné čtení, které je velmi dobře doplněné trefnými 
ilustracemi Milana Starého. 
Ale teď už k tomu, o čem knihy vlastně jsou. 
V první třídě se potkají kluci Michal Souček a Filip Fialka. Časem se z nich 
stanou kamarádi na život a na smrt. Vymyslí plán, že budou páchat dobré  
skutky. Co ve vás vzbuzuje slovo páchat? Ve mně hned podezření, že to budou 
pěkné lumpárny. 
A proč jsou zrovna Puntíkáři? Je to proto, že za svoje skutky zaslouží spíš 
černé puntíky, než zlaté medaile. 

Druhý díl, který se jmenuje Duchaři, si také určitě získá vaši pozornost.  
Tentokrát se naší nerozlučné dvojce zželelo nejmenšího kluka ze třídy,  
Trpajse Lojdy, kterého ve škole vystrašila přítomnost zeleného ducha. Kluci 
zahájí pátrání  
po duchovi, aby mu domluvili a ze školy ho vypudili. Co se přitom ale semele  
a jaké roztodivné poznámky a tresty vyfasují, tomu snad ani neuvěříte.  
Třetí díl série nese názve Kouzláci. Co naši hrdinové prožijí tentokrát, když 
do jejich života vběhne kouzelník, který rychle a nutně potřebuje pomoci?  
A Když navíc kluci na oplátku potřebují to stejné od něho?  
A jaká další dobrodružství se odehrají v dalších dílech..., to už se musíte  
zjistit sami. A věřte, že je o co stát, čeká vás strhující děj od začátku až do 
konce, plný legrace, napětí i poučení.  
Doufám, že vás tato recenze a moje osobní postřehy navnadily k tomu, abyste 
si za dlouhých zimních večerů tuto opravdu povedenou knižní sérii přečetli.  
 

Vaše Ema 



Jazykové okénko 





Sport králů nejen pro krále  

Jestlipak víte, jaký sport si na Měsíci v roce 1971 zahrál americký astronaut 
Alan Shepard? Tento sport patří k nejstarším na zemi a první záznamy o něm 
pochází ze Skotska dokonce již z roku 1457. Je nazýván sportem králů  
a gentlemanů. Pořád nevíte? A napadá Vás, při kterém sportu během jediné 
hry nachodíte ve velmi svižném tempu zhruba 9-12km krásnou přírodou, při 
tom přemísťujete herní náčiní o váze přibližně 20kg a k tomu všemu během 
hry provedete minimálně 200 švihů celým tělem? U toho Vás mohou pozorovat 
z těsné blízkosti nejen zajíci, veverky, ptáky či nejrůznější  otravný :-) hmyz, 
ale také další nadšení diváci jako např. medvědi, aligátoři nebo třeba kobry.  
Vždy podle toho, na jakém kontinentu tento sport hrajete. Ano, hovoříme  
o golfu.  

A jak zmínil u této hry na mladoboleslavském golfovém hřišti profesionální 
hráč Pravin Pathare: 

„Tady jste v pohodě, ale u nás v Indii, kde hraji nejraději a kde jsem s golfem 
začínal, si na kobry při hře musíte dávat velký pozor!“  

Nedalo mi to, abych se ho nezeptala, jak se vlastně ke golfu dostal: 

„Jako osmiletý jsem potřeboval pomoci uživit naši rodinu. A přestože jsem  
vyrůstal v indickém slumu, podařilo se mi získat práci na místním golfovém 
hřišti. Měl jsem štěstí, postupně jsem se vypracoval z pomocníka na hřišti až 
na profesionálního hráče, který hraje nejen v Asii, ale teď např. i v České  
republice. Golfu si velmi vážím - je to sport, při kterém vnímám klid, pohodu  
a krásu přírody kolem sebe. Nemám rád sporty, kde musím pořád proti někomu 
bojovat. Golf lze ale hrát nejen ve více lidech, ale také v jednom. A s každou 
hrou vnímám více a více, že musím být velmi disciplinovaný, abych svoji hru 
zlepšoval.“  



Pravin, spousta hráčů neudrží adrenalin při hře na uzdě a vztekají se, někteří 
jsou schopni dokonce vzteky zahodit nebo i zlomit golfovou hůl. Jak jsi na tom 
Ty? : 

„Většinu času se při hře nezlobím, hraji pro radost, ne pro vztek. Nejraději 
mám dlouhou hru driverem ( pozn. dlouhá golfová hůl ). Moji nejdelší ranou  
driverem jsem míček odpálil na vzdálenost přibližně 320m“  

A o čem golf vlastně je? Základním principem této hry je na hřišti s různými 
překážkami, jako jsou např. stromy, vodní a pískové plochy, zvlněný terén apod., 
za pomoci holí a podle stanovených pravidel dostat míček na co nejmenší počet 
ran do jamky. Jamek bývá na malých hřištích 9, na větších pak většinou 18 nebo 
i 27.  

A najdete-li v této hře stejnou radost jako já, která při hře nachodí asi tak  
desetkrát :-) více než zkušení hráči, občas se i vzteká nad špatnou ránou a pak 
zase naopak rozlítostňuje nad ztracenými míčky, přeji Vám pěknou hru :-) 

 

Elen Zuková, 6.A 



Tip na výlet 

Zimní prohlídky pohádkového hradu a 
zámku Staré Hrady 

Chtěli bychom vás pozvat na hrad a zámek Staré Hrady. Před dlouhou dobou 
tu žil rytířský řád a jedním z těch rytířů byl Archibald I.. Byl to prvorozený 
syn významného templářského rytíře. 
Když dospěl, jel do francouzského města Troyes, kde bojoval v několika  
křížových výpravách. Poté dosáhl titulu „Lektor nejvyššího učení  
čarodějného“ a působil jako velmistr řádu v oboru magie a kouzel. 

Mají tam celkem 5 okruhů: 

1._Hrad a zámek s Dračí čarodějnou královskou komnatou 

 

Tento okruh vás provede kolem více jak 30 druhů draku a dráčků, zastavíte si 
i u samotného Dračího Krále Rozumbraďáka XVI.. Dále to povede na oblast 
„Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.“, kde si budete moci  
prohlédnout, jak to vypadalo v období našich prababiček. Nakonec se dozvíte 
taje templářských rytířů a budete moci ochutnat lahodnou Starohradskou  
medovinu. 

2._Zámecké pohádkové sklepení 

Druhá trasa vás vpraví do pohádkového dračího sklepení Archibalda I..  
Součástí je vodnická zem, i království ledu a další. Také tu můžete navštívit 
Bestiář. Tato trasa je samostatná bez průvodce. 

3._ Hradní pohádková půda 

Následující okruh bude podobný předchozímu, avšak na velké hradní půdě už 
nežijí draci, ale čarodějnice a skřítci. Provedou vás kouzelnou almarou  
a uvidíte časostroj čarodějnice Laterny, poté i strašidláckou kuchyni  
i hospůdku, mydlírnu a pohádkovou prádelnu. Ke konci, pokud bude pěkné  
počasí, tak se naučíte rychlokurzem létání na koštěti. 



4._ Zdravosvět a Dračí království 

Předposlední trochu naučná trasa vás zavede do světa zdraví. Čeká vás vládce 
Zdravosvěta – dračí princ Zdrávokaz, i s vílou Vitamínou, skřítky Baciláky, 
zdravoškola, Bonbonové království a Hvězdolet. 

5. Čarodějná Bestyjola 

V této poslední části uvidíte, jak se pečou a vaří různé starohradské dobroty. 
Koulovačky se starají o svá zvířátka, například čarodějné slepičky, hrdličky, 
krysáky, nebo taky červíky a spoustu další čarodějné havěti. Taktéž tu bude 
cestovní kočár Drncolet. Novinkou jsou malá jehňátka Kudrlinka  
a Svetříček. Mají se krásně k světu a jejich maminka Kasajda a teta Jektajda 
se o ně s láskou starají. 

 

Vstupné 
Dospělí:      145 Kč 
Děti 2-11 let:     95 Kč 
Studenti, senioři, mládež:  125 Kč  
Děti do 2 let:     ZDARMA  
Čarodějná Bestyjola: zákl.  45 Kč, snížené 25 Kč 

Otevírací doba: 
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN,   
sobota, neděle, prázdniny a svátky 10:00 - 17:00 
 
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 
soboty, neděle, svátky, prázdniny 10:00 - 17:00 
 
https://www.starehrady.cz/  

https://www.starehrady.cz/


Recepty pro děti s kuchařskou náturou 

 

Banánové cupcaky 
Ingredience: 

150 g hladké mouky 

2 čl kypřícího prášku (čajové lžičky) 

1 špetka soli 

½ čl skořice (čajové lžičky) 

2 zlaté banány 

75 ml podmáslí/mléka 

80 g změklého másla 

100 g hnědého cukru/bílého cukru 

1 sáček vanilkového cukru 

2 vejce 

50 g nahrubo nasekaných jader vlašských ořechů 

Jak na to: 

Předehřejeme troubu na 175 °C. Do muffinové formy naskládáme papírové  
košíčky.  

Smícháme mouku s kypřícím práškem, skořicí a solí. Rozmačkáme vidličkou  
banány a smícháme je s podmáslím/mlékem. 

Ušleháme máslo, cukr a vanilkový cukr do pěny. Do vzniklé směsi postupně  
vmícháváme obě vejce. Pak přidáme směs z banánů, směs z mouky a vše  
umícháme do hladka. Nakonec vmícháme nasekané vlašské ořechy. 

Vzniklým těstem naplníme košíčky. Dle libosti poté ozdobíme muffiny  
čokoládou a nasekanými vlašskými ořechy. 

Pečeme 25 minut v předehřáté troubě. 

Podáváme vychlazené s teplým nápojem. 



Recept na banánový chlebíček  
 
Ingredience:  

90g másla   

150g krupicového cukru   

1 střední vejce  

2 velké banány  

¼ lžičky soli  

1 lžička kypřicího prášku  

190ml mléka  

1 lžička vanilkového extraktu   

220g hladké mouky  

Hrubá mouka  

  
Postup: 

Předehřejeme si troubu na 180 stupňů.  

Do velký misky přidáme máslo a cukr. Šleháme tak dlouho, až se nám udělá  

pěna.  

Vidličkou rozčvachtáme banány a přidáme do pěny. Dále přidáme vejce, sůl, 

kypřicí prášek, mléko, vanilkový extrakt a opět prošleháme.  

Přidáme mouku a zapracujeme.  

Formu si vymažeme máslem a vysypeme hrubou mouku.  

Těsto vlijeme do formy a pečeme cca 30 min.   

Do něj píchneme špejlí a pokud se těsto na špejli nelepí, tak ho vyndáme.  

Banánový chlebíček necháme vychladnout.  
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