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BEZOBALU - MŇAM okénko - Rozhovor s učiteli - Statistika 
holčičích jmen - Sportovní okénko - Charakteristika jmen 
- FOTOGALERIE  - Anketa – co si myslí ostatní?

  TVOŘENÍ -  ANTISTRESOVÝ  MÍČEK     

Na výrobu potřebujeme: 
balónek, mouku, trychtýř 

Návod:
Do balónku strčíme trychtýř a nasypeme 
pomocí něj do balónku mouku, nejlépe 
hladkou. 
Poté trychtýř vytáhneme a uděláme uzel na 
balónku a máme hotovo. 
Pokud jste povaha lehce naštvatelná, 
doporučuji požádat o pomoc při výrobě někoho 
dalšího. 

  HLAVOLAM - MATEMATICKÉ PŘ ÍKLADY   
 

Pokud tento hlavolam vyřešíte, nenechávejte si správnou 
odpověď pro sebe. Pro 3 šťastlivce budeme mít 
nachystanou sladkou odměnu. Odpověď ve formě: 
j m é n o , t ř í d a , výs l e d e k - z aš l e t e n a e - m a i l 
redakce@zsnovyhk.cz, nebo přineste do 3. A. 

(zdroj: http://enigme-devinette.com/enigme-98/ ) 
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  FOTOSTORY - ZNÁMKA Z TESTU   

Naši redaktoři si pro vás připravili fotostory o tom, jaké to je, když se učitel splete. 

 

  VTIPY -  POJĎTE SE S NÁMI ZASMÁT   

„Ten náš nepovedený kluk mi zase kradl 
peníze z náprsní tašky."  
„Co když jsem to byla já?" zachraňuje situaci 
matka. 
„Vyloučeno, to by v ní nic nezbylo." 

„Proč jsi celej fialovej kolem pusy?" „Ale, napil 
jsem se inkoustu, a teď nevím, co mám dělat." 

„Pro jistotu sněz nejdřív kousek zmizíku." 

„Tati, kde jsou Alpy?" ptá se chlapec otce, 
který visí očima na televizi.  
„Zeptej se mámy. Pořád všechno přenáší z 
místa na místo." 

  RECENZE HRY - MINECRAFT   

Hra minecraft  je počítačová hra, která se 
odehrává v otevřeném světě, kde má hráč 
neomezenou svobodu pohybu a činnosti. 

Hra byla vyvinuta v roce 2009 švédským 
vývojářem Markusem Perssonem, známým též 
pod přezdívkou Notch. Celý herní svět se 

skládá z kostek, které představují nejrůznější 
materiály s různorodými vlastnostmi. 
Hru lze hrát v režimu singleplayer (hra pro 
jednoho hráče), nebo multiplayer (hra pro 
více hráčů). Ve hře je několik herních módů - 
kreativní mód, ve kterém je hráč nesmrtelný, 
či mód přežití, ve kterém hráč hraje na životy. 
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Kromě základních herních módů jsou zde také 
4 stupně obtížnosti (klidný, lehký, normální a 
těžký), které mají vliv na náročnost hraní v 
podobě výskytu příšer a doplňování životů. 
Dále ve hře probíhá střídání dne a noci, kdy se 
během noci objevují různé příšery, které na 
hráče útočí. Ve dne jsou ve hře zvířata, o která 

se lze starat, získávat z nich jídlo atd. Nakonec 
jsou zde i vesničané, se kterými je možné 
obchodovat. 
Cílem hry je zabít draka ender dimenzi. 
Podle odborníků hra rozvíjí kreativitu. 

  ZVÍŘECÍ OKÉNKO – DNES: PLEMENA PSŮ    

Zlatý retrívr  

Zlatý retrívr je přátelský, mírný, přítulný, 
důvěřivý, v neposlední řadě poslušný. Je 
inteligentní a má vrozené vlohy pro plnění 
různých úkolů. Má schopnost získat si srdce 
lidí, velice trpělivý je k dětem.  
Zlatý retrívr byl vyšlechtěn v 19. století v Anglii 
především jako donašeč vodních ptáků. 
Šlechtěním se postupně vyvíjel pro různé 
účely, zejména jako hlídač a vodicí pes. 
Velkou mírou je též určen pro život v rodinách, 
často ho uvidíme na výstavách. 
Výška psa je okolo 55cm. Pes váží 30 kg. Srst 
je voděodolná a zvlněná. Odstín srsti má zlatý 
nebo krémový v jakémkoliv odstínu, nikoliv 
však mahagonový. Průměrná délka života 
zlatého retrívra je 13 - 15 let. 
Chovatel musí zajistit psovi dostatek volného 
pohybu. Tento pes miluje vodu. Pravidelnou 

péči potřebuje srst zlatého retrívra, kterou by 
měl chovatel minimálně 2x týdně kartáčovat, 
aby vyčesal odumřelé a ulomené chlupy.  

(zdroj: https://www.hellosandy.cz/zlaty-retrivr/) 

Čau-čau

Čau-čau nepatří mezi typické domácí 
mazlíčky. I přes svůj "medvídkovský" vzhled je 
to uzavřený, introvertní pes, jehož důvěru si 

musíš získat. Když se vám to však podaří, 
budete bohatě odměněni. Je to věrný pes, 
člověku, kterého si oblíbí, je bezmezně oddán. 
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Je velmi ostražitý, aleklidný. Dříve byl čau-čau 
využíván všestranně - k lovu nebo tahu - dnes 
si jej lidé pořizují především jako svérázného 
společníka, který zaujme svou výraznou 
vizáží. 

Čau-čau měří 52 cm, jeho váha se pohybuje 
okolo 27 kg. Dožívá se v průměru 11 až 12 let. 
Čau-čau má velmi starý původ. S největší 
pravděpodobností pochází z Číny a podle 
některých zdrojů využívali psy čau-čau tibetští 
mnichové k hlídání lam.  
Čau-čau je poměrně náročný na údržbu 
vzhledem ke své srsti, která se musí 
pravidelně kartáčovat. Kvůli její délce a 
hustotě nesnáší dobře vyšší teploty, dokonce 
je zde nebezpečí přehřátí. V letních měsících 
je proto nutné dbát na dostatek vody a 
nenechávat jej dlouho na slunci.  

(zdroj: https://www.hellosandy.cz/cau-cau/) 

 

  POVĚST Z HRADECKA - POZNÁTE SPRÁVNÝ  
KONEC?   

O bílé paní Královéhradecké (převyprávěno)

Bílá paní často bývá spíše na hradech. Naše Bílá paní procházela městem a dohlížela na to, aby 
byl pořádek, spravedlnost, ohleduplnost, aby se nekradlo a nevraždilo se. Zkrátka, aby bylo 
všechno, jak má být. Pokud to tak nebylo, musela zasáhnout. A já vám povím jeden příběh, kdy 
zasáhla:  
Na zahradě domu č. 15 seděly dvě ženy a drbaly o sto šest. Jejich děti si zpočátku hezky hrály, ale 
když si jich nikdo nevšímal, začaly zlobit (ženy drbaly a neměly čas). Pak se děti začaly nudit a 
zlobit, hluk přinutil paní domu připravit těm zlobilům svačinu. Jenže ta druhá toho musela ještě tolik 
vydrbat, tak odešla a děti nechala o samotě. 10 dětí říká: Co budeme dělat? Chvíli bylo ticho. Tak 
co budeme dělat? Nejstarší z dětí - Nicholas - ukázal na sousedovu jabloň. Vidíte to krásné 
červené jablko? Jdu ho utrhnout! Ale to se nesmí! vyhrklo 9 dětí najednou. Vy mi nemáte co 
rozkazovat! rozkřikl se Nicholas. Přišel k jabloni, stoupl si na špalek u zdi a vyskočil na zeď. 
Srabové! křikl a natáhl ruku pro nejkrásnější jablíčko. Ale neutrhnul ho. Bílá paní zasáhla. Utrhla 
jablko Nicholasovi před nosem. Dýchla na něj a jablíčko se zaželezilo. Děti strnuly. Bílá paní 
odstrčila malého zloděje. Začal řvát, nikoli brečet, ale řvát.  
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Vyberte správný konec:

1. Ozvala se velká rána. Matky vyběhly z domu - co se to tu děje?! 

2. Ženy vyběhly ven a hned začaly pomáhat Nicholasovi. Jakmile vstal, spustila jeho maminka: Ty 
můj Nicholasíčku, copak se ti stalo? Nejsi poraněný? Co tě bolí? Zatím, co maminka Nicholase se 
starala o něj, paní domu se vyptávala dětí, co se stalo. Samozřejmě, že všechno pověděly jak paní 
domu, tak i návštěvnici. A Nicholas? Dostal za vyučenou. 

  BEZOBALU – BUĎME EKO   
Bezobalu je obchod, který neprodává věci v obalu. Musíte si přinést svůj, a nebo si koupíte. 
POZOR!!!! Neprodávají plasty. Prospívají tím životnímu prostředí, obchod je ekologický a navíc 
můžete přispět i Vy tím, že zde budete nakupovat. Je tu i kavárna, pořádají různé akce - i pro 
školy! No prostě Ráj na Zemi !!!! Prodávají tu především: různé těstoviny, koření, ale i mýdlo a 
šampony.  
 
Kde je najdete:    
Bez obalu HK, s.r.o. 
Bratří Štefanů 123/48 
500 03 Hradec Králové 

Otevírací doba obchod: 
Po - Pá   9,00  -  12,00 
              13,00 -  17,30 

Otevírací doba kavárna:  
Po - Pá   10,00 - 18,00 
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  PŘ ÍBĚH NA JEDNO PÍSMENO (S MALÝMI 
ÚLEVAMI -  PŘEDLOŽKY) – 3.  A   

Děda dělá Dádovi domeček. Dáda dělá 
domeček s dědou, domeček dokončen. Dáda 
de do domečku, děda dělá Dádovi džem 
z dýně. Děda dá Dádovi džus do domečku. 
Dádův druhý děda Daniel se dívá na domeček. 
Dádův druhý dědeček domečkem dotčen. 

Vojta 3.A 

Monika s Markétou mají maminku Marcelu. 
Máma má moc malou mísu, má v míse maso. 

Máma maso mele v malé misce. Medvěd mlsá 
modrou mrkev! Monika maluje maminku. 

Hana 3. A 

Děda za domem dělá džem. Děda džemoval a 
džemoval až dodžemoval a dal si džem. Dělal 
džem a džemoval a džemoval a pak si dal 
džem. 

Pavel 3.A 

  MŇAM OKÉNKO  

Mufiny

1,5 hrnku cukru krupice  
2 hrnky  mouky polohrubé 
2 špetky soli 
1 kypřící prášek do pečiva 
1 hrnek oleje 
1 hrnek mléka 
2 vejce 
2,5 dkg čokolády hořké rozemleté 

Postup: vše se dá do mísy a pak se to míchá cca 5 minut. Potom se to dá do nádob a pak se to 
dá do trouby na 200 stupňů, nechá se to tam do té doby, než jsou zlaté. 
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  ROZHOVOR S UČ ITELI   

  STATISTIKA HOLČ IČ ÍCH JMEN   

Ema je ženské křestní jméno německého 
původu. Vzniklo z německého jména ERMA. 
Svátek má 8. 4. a v Česku má toto jméno přes 
5 000 žen. 

Kateřina – 25. 11. (čistá, mravná) – 118 000 
žen  
Viktorie – 10. 3. (vítězství) – 14 000 žen 
Tereza – 15. 10. – (80 000 žen) 
Nela – 2. 2. – (13 000 žen) 

Eliška – 5. 10. - (55 000 žen) 
Adéla – 2. 9. (ušlechtilá) – (45 000 žen) 

Počet těchto jmen na škole: 

Líbí se 
vám, 
když je 
venku 
ošklivo?

Co děláte, když 
je venku 
ošklivo?

Jaké máte 
rádi pití, když 
je venku 
nepěkné 
počasí?

Co děláte, když 
je venku 
příjemné 
počasí?

Pouštíte na 
podzim 
draky?

Jaká kniha 
se vám  
dobře čte, 
když venku  
prší?

Jaké počasí 
vám je 
nejpříjemněj
ší?

pan učitel  
Sofka

Jak kdy Rád čtu. Mám rád čaj. Chodím na 
procházky.

Ne Nejlépe se mi 
čte historická.

Mám rád 
jarní.

pan učitel 
Jodas

Líbí Ležím v 
posteli,  
koukám z okna.

Rád piju čaj 
nebo kávu.

Chodím na 
procházky, 
brusle.

Jen občas. Kniha se mi 
nejlépe čte 
tenká.

Mám rád 
slunečno.

paní učitelka 
Machová

Ano Vařím, čtu si, 
dívám se na TV 
a nebo uklízím.

Ráda piju čaj 
a kávu

Pracuji na 
zahradě, jezdím 
na výlety

Občas ano. Jakákoliv. Líbí se mi 
pod 
mrakem.

paní učitelka 
Rychtářová

Ne Ráda čtu a 
nebo se dívám 
na filmy.

Mám 
ráda vychlaze
nou kofolu.

Jezdíme na 
výlety a nebo 
jsem zalezlá 
doma.

Ne 
nepouštíme.

Líbí se mi 
romantická.

Jarní a 
podzimní.

Ema 6

Kateřina, Viktorie 5

Tereza, Nela, Eliška, Adéla 4

Natálie, Anežka, Kristýna, Klára, Markéta 3
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  SPORTOVNÍ OKÉNKO   

Kayaking je velice náročný sport. 

Kajak byl vyroben z kánoe, ale není to zrovna levný koníček. 
Závodní kajak: cena kolem 30 000 Kč 
Rybářský kajak: cena kolem 24 000 Kč 
Dětský kajak: cena kolem 11 000 Kč 

Je více druhů kajaků - například dvojkajak, dvojkajak shark, atd. 
  

Tohle je rodeový kajak 

V České republice se dá na kajaku sjet skoro každá řeka, není to zrovna lehké, třeba proto, 
že se člověk musí naučit správně pádlovat. 

Mistři světa - Češi - se jmenují: Vavřinec Hradilek, Josef Dostál, Lukáš Trefil, Daniel Havel, Jan 
Štěrba, Jaroslav Radoň, Filip Dvořák a Filip Šváb. 

Na obrázku je kajakář. 

Řeky, které se sjíždí, jsou: Ohře, Labe, Vltava, 
Orlice, Berounka, Morava, Odra, Teplá.      
Ovšem jsou tam i elektrárny, sjezdy, atd.  

K pádlování se používá 
pádlo, které vidíte na 
obrázku.  
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  CHARAKTERISTIKA JMEN   

Adam
Jméno Adam je prastaré, dle Bible tak staré 
jako lidstvo samo. Nese v sobě ušlechtilost a 
eleganci. Je prvním jménem člověka – muže - 
a také prvním jménem abecedy. 
Mužské křestní jméno Adam je původu 
hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, 
který se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém 
původním významu jde tedy o obecné 
označení pro člověka jako takového.  

(zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/
adam-358/) 

Zdeněk
Zdeněk je oblíbeným českým jménem. V 
současnosti se s ním setkáváme často, jméno 
se však hojně používalo i v minulosti. Bylo 
jménem středověkých šlechticů a rytířů. I dnes 
může být nositel jména Zdeněk šlechetným 
rytířem, získat srdce své vyvolené a stát se 
slavným. 
Mužské křestní jméno Zdeněk (také Zdenek, 
Zděnek) je slovanského původu. Vykládá se 
tedy jako „zde slavný”, resp. „udělat slavným”, 
„udělat se slavným”, také „oslavující své dílo/
svoji práci”.  

(zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky/
zdenek-22/) 

  FOTOGALERIE – TO NEJ   

1.A Pohádkové Vánoce v 1. třídě. 2.A Čertovská škola je od té naší zábava, koukněte na 
rozesmáté tváře.
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3.A Bruslení, snad přijedou všichni a celí. 4.A Jak funguje fotosyntéza? Názorně, jasně, přehledně a 
už to mám uloženo :)

5.A Zachraň život s Kryštůfkem - už to umí? 6.A Víte, kdo udělal krásnou výzdobu školy? Zasněžené 
domy v podání 6. třídy. 
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7.A Iniciály žáků 7.A 8.A První kroky s chemií - už se taky těšíte?

9.A Chemie je opravdu zábava, a dokonce si můžete 
namíchat i nápoj. Ale můžete ho pít?
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ANKETA – CO SI MYSLÍ OSTATNÍ?  

Před nějakým časem jsme se vás ptali na názor v anketě zaměřené na techniku a hry. Zde jsou 
výsledky. Odpovídalo 6 tříd od 3. do 9.ročníku. 

 
Jak vidíte, vy i vaši spolužáci se neobejdete bez počítače se hrou GTA. Nejvíce vás baví 
instagram, kde možná sledujete Kovyho. Třeba to je i tím, že se tak dobře umístil ve StarDance. 
Těšíte na další aknetu? Chtěli byste se dozvědět vy něco? Svoje nápady můžete posílat na 
redakce@zsnovyhk.cz nebo donést do třídy 3.A. 

69 3D tiskárna x normální tiskárna 40

91 PC x tablet 18

33 playstation x X box 64

70 MINECRAFT x FORTNITE 37

70 GTA x Mafia 31

78 instagram x facebook 18

43 whatsup x messanger 63

73 Kovy x Jirka Král 26
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