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Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři, máte před sebou první vydání oblíbeného
časopisu HROM v tomto školním roce.

Ve třináctém čísle naleznete stálé rubriky a představíme vám i dvě novinky.
Radek se s vámi podělí o hodnocení �lmu THOR a seriálu Rod draka.
David potěší sportovce, Nikča s Barčou vám přinášejí rozhovor s paní
učitelkou, nechte se překvapit. Nevíte, jakou knihu si máte přečíst? Máme
tu pro vás Barčino doporučení. Terezka vám představí novou rubriku, která
bude věnována vašim mazlíčkům. Seznámí vás se svou Emily. Již dříve jste se
mohli na stránkách Hromu dočíst o oblíbených online hrách, nyní se k této
rubrice vrací Domča a představí vám své tipy a favority. Pro chvíle nudy tu
pro vás máme křížovky, hádanky a rébusy od Julinky. Anička Sobotková
ztvárnila další díl komiksu.

Užijte si barevný podzim a těšíme se na vás u dalšího vydání časopisu Hrom!

Anička
Hammond
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Ohlédnutí
Rozhovor s… paní učitelkou Zinou Duškovou

Jak dlouho učíte na Základní škole
Svobodné Dvory?
Už patřím k inventáři školy. Učím
tady již třicet let.

Jaké předměty učíte?
Učím především předměty, které jsem
vystudovala, a to český jazyk a výtvar-
nou výchovu. Učila jsem i dramatic-
kou výchovu, pracovní činnosti,
jednou dokonce i tělesnou výchovu.

Učila jste někdy na jiné škole?
Ano, začínala jsem ve Všestarech
a jako studentka jsem prošla při praxi
mnoha základními a středními škola-
mi v Hradci.

Je něco, co byste na škole změnila?
Ano, přála bych si veliký kabinet
s obřími regály, ve kterých bych měla
role papírů a spoustu prostoru na
výtvarný materiál a také by se mi
líbila výtvarná třída se stojany a vý-
klopnými lavicemi.

Jaké vlastnosti si ceníte u žáků,
nebo učitelů?
U učitelů si cením profesionality
a kolegiality a u žáků oceňuji přede-
vším zodpovědnost a také slušnost a
férovost. Nesnáším podvody, machro-
vání a drzost, obzvlášť, když na to
někdo nemá. Ocením, když někdo
uzná svoji chybu, nebo že to přehnal.

Učíte nějaký předmět raději než ten
druhý?
Český jazyk i výtvarnou výchovu
mám stejně ráda.
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Máte nějakou oblíbenou knihu?
Ano, mám ráda např. Vejce a já od
Betty MacDonaldové.

Je nějaký styl malování, který je
Vaším nejoblíbenějším?
Ano, je to realistická olejomalba.
Nejsem abstraktní malíř.

Těšíte se na výsledek rekonstrukce
naší školy?
Ano, těším.

Věděla jste vždy, že chcete být uči-
telkou, nebo to byla náhoda?
Můj dětský sen to rozhodně nebyl.
Neměla jsem ale žádnou konkrétní
představu. Po absolvování střední
umělecké školy jsem se ale rozhodně
chtěla věnovat výtvarnému umění.
Částečně se mi to splnilo.

Barča Nikča
Víšková Klímová

Ukázka Tvorby paní učitelky Ziny Duškové
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Téma: 17. listopadu

Anička Hammond se vydala mezi spolužáky,
aby zjistila, co vědí o nadcházejícím státním svátku.

Položila jim jednoduchou otázku:
Víte, proč 17. listopadu nejdeme do školy?

Graf ukazuje, že většina dotázaných zná správnou odpověď:-)

Víte, co se vlastně stalo? Chcete znát
vysvětlení, proč svátek nese dvě ozna-
čení: Den boje za svobodu a demokra-
cii a Mezinárodní den studentstva.
Zajímá vás moderní historie, znáte

pojem sametová revoluce, koho si
představíte pod jménem Václav
Havel, co bylo Občanské fórum.
Všechny tyto a mnohé další otázky
vám pomohou zodpovědět nejen vaši
učitelé, ale také vzdělávací videoportál
ČT Edu, který přináší Česká televize
a stal se naším průvodcem při hledání
informací.

Anička
Hammond

5



Zajímá nás
Recenze: Film

Hra o trůny: Rod draka

Jako první vám představím dojmy
z dlouho očekávaného pokračování
Hry o trůny - Rod draka na streamo-
vací platformě Net�ix. Z díla Hra
o trůny jsem viděl jen pár řad, protože
mají věkové omezení, ale i tak jsem
byl zvědavý na Targaryeny a jejich
draky a na další pokračování nazvané
Písně ohně a ledu. Ale musím bohužel
napsat, že snímek ani nenadchne, ani
neurazí. Rod draka se sice odehrává
300 let před Hrou o trůny, ale draků
se zde vyskytuje málo. Chybí drive a
napětí z Hry o trůny. Komu se stýs-
kalo po oblíbených hercích, ten si ale
na své přijde. Současně běží na
Net�ixu 9. díl první řady.
Hodnocení 4 hvězdy z 5.

Thor: Láska jako hrom

Také v druhé recenzi budu
pokračovat v lehce negativním tónu.
Poslední �lm, který jsem viděl v kině
je Thor - láska jako hrom. Jedna z po-
sledních Marvel Avengers opět ani
nenadchne, ani neurazí. Kdo důstoj-
ně uzavřel ságu Avengers Poslední
bitvou, tomu nedoporučuji ani
zapínat platformu Disney+, kde �lm
streamují. Na druhou stranu poslední
Thor alespoň pobaví a nezklame
dámskou část publika.
Hodnocení 3 hvězdy z 5.

Radek
Chlíbek
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Recenze: Kniha
Zlobilky

Zlobili jste někdy? Kdo říká že ne,
nejspíš lže. Každý někdy zlobil, ať už
jenom trošku nebo víc, jen těžko se
asi vyrovná zlobivým holčičkám -
zlobilkám v této knížce. Jedna si po-
řád vymýšlela, že ji něco kousne,
druhá se nechtěla mýt, jiná stále na
někoho neslušně ukazovala, další se
toulala nebo byla veliká nepořádnice.
Zlobily tak moc, že si s nimi rodiče
nevěděli rady. Na každého však
jednou dojde … a tak i tyhle zlobilky
přijdou na to, že zlobit se nevyplácí!

Knížku tvoří 12 zábavných a pouč-
ných příběhů. Zaujme děti před-
školního věku i žáky prvního stupně.

Martina Drijverová
Je česká prozaička, dramaturgyně
a překladatelka. Studovala dějiny umě-
ní na Sorbonně v Paříži a produkci na
Filmové akademii múzických umění
v Praze. Pracovala v dětské redakci
Československého rozhlasu, přispívala
do řady dětských časopisů (např. ABC,
Mateřídouška, Sedmička a Sluníčko).
Pro děti napsala takřka tři desítky
knih.

Markéta Vydrová
Je česká výtvarnice a ilustrátorka.
Ilustruje především knihy pro děti.
Spolupracuje s celou řadou autorů,
mezi nejoblíbenější patří Miloš Krato-
chvíl, Zuzana Pospíšilová, David Laňka
a Zdeněk Šmíd.
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Daisy Jones & The Six

Kdyby skupina The Six doopravdy
existovala a spojila se s Daisy Jones,
byla by to ta nejlepší kapela v celé
rockové historii. Když se po společ-
ném turné zpěvačka a písničkářka
Daisy Jones rozhodne začít spolupra-
covat s kapelou The Six  a jejím front-

manem Billym Dunnem na novém al-
bu, nikoho by ani ve snu nenapadlo,
že to bude takový úspěch. Jenže mezi
Daisy a Billym není jen obyčejný pra-
covní vztah a ne všechno v kapele
funguje tak, jak má…

Tato kniha je napsaná velmi zvláštně,
má vyvolávat dojem, že jde o rozho-
vor, při kterém se autorka chce dozvě-
dět, jak se ty dávné události staly
z pohledu všech zúčastněných. Kniha
zaujme rockové fanoušky a čtenáře ve
věku od 14 let až do dospělosti.

Taylor Jenkins Reid

Je spisovatelka, esejistka a televizní
scénáristka. Vystudovala
Bostonskou univerzitu a také
pracovala na vysoké škole. Svou
první smlouvu s vydavatelstvím
podepsala ve svých 24 letech.

Za knihu se postavila také herečka
Reese Witherspoon a rozhodla se
podpořit její seriálovou adaptaci.

„Jakmile jsem začala číst Daisy Jones &
The Six, okamžitě jsem se do ní
bezhlavě zamilovala.”

Barča
Víšková
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Hry

Na stránkách našeho časopisu
bychom vám chtěli přinášet také
zajímavosti ze světa her, jak to bylo
již při jeho vzniku. Dnes vám
představíme platformu Roblox.

Roblox je oblíbená multiplayerová
sociální platforma, která má skvělé
recenze, a to 4,5 hvězdiček z 5.
Jedná se o herní prostředí, kde
můžete hrát s kamarády, ale také hry
sami vytvářet. Najdete zde mnoho
her. Můžete vybírat z těch bojových,
hororových, nebo tvořivých.

V Robloxu si lze vytvořit vlastního
panáčka a s ním vstupovat do jedno-
tlivých her, nebo si pro každou hru
nastavit originální postavu.
Doporučovala bych vyzkoušet si
Brookhaven - RP, Doors, Rainbow
friends.
Hra Brookhaven je skvělá díky
zajímavému hraní rolí. Můžeš rozšiřo-
vat město, vlastnit úžasná auta a žít
v úchvatných domech.
Verze Doors, v překladu dveře, je hra,
jejímž cílem je přežít a otevřít všechny
dveře. V průběhu hry se hráče snaží
zastavit různá monstra. Díky nim
zažijete mnoho napětí.

Rainbow friends jsou monstra, která
se tě snaží chytit. Cílem je splnit
všechny úkoly jako třeba najít
všechny kostky, nebo najít pro
monstra jídlo.

Domča
Lencová
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SPort
V dnešním čísle časopisu bych vám
chtěl představit největší nové posily
a ztráty fotbalového klubu FC Hradec
Králové a stejně tak posily a ztráty
hokejového klubu Moundfield Hradec
Králové. V FCHK se přestupy konaly
od 10. června do 1. září. Přestupy do
MHK stále probíhají. Přestupové okno
se uzavře 31. 1. 2023.

Fotbal: Příchody do FCHK

Filip Kubala Adam Gabriel Matěj Ryneš

23 let 21 let 21 let

FC Slovácko AC Sparta Praha AC Sparta Praha

Cena 160 tisíc eur výměna za Jana Mejdra roční hostování

útočník pravý obránce levý záložník

Filip Kubala má zkušenosti
zatím jenom z české ligy, což

se dá v jeho věku pochopit.
Jeho statistiky v FCHK jsou

velmi pozitivní, ve 14
zápasech má 6 gólů

a 3 asistence. Těmito čísly
patří k zatím

nejproduktivnějším hráčům
FCHK!

Adam Gabriel si prošel
akademií AC Sparta Praha

a stihl si za tým i zahrát.
Zatím má na svém kontě

11 zápasů se 2 góly.
Reprezentuje Česko

v kategorii hráčů do 21 let.

Od roku 2016 působí Matěj
Ryneš v akademii Sparty,
stejně jako Gabriel za ni
nastoupil i do několika

utkání. Reprezentoval ČR
v kategorii U19 a nyní

reprezentuje v U21. Zatím
má na svém kontě 8 zápasů

a 1 gólovou asistenci.
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Fotbal: Odchody z FCHK

Jan Mejdr Adam Vlkanova

27 let 28 let

AC Sparta Praha FC Viktoria Plzeň

Cena 530 tisíc eur Cena 490 tisíc eur

pravý obránce záložník

Hokej: Příchody do MHK

Nadějný hráč ze Slovenska, který již v tak
mladém věku má zkušenosti z Kanady a finské
ligy, kde si vůbec nevedl špatně a má dobré
statistiky. Reprezentuje SVK od kategorie U18
až doteď. Zatím se mu u nás moc nedaří, ale
věříme, že se rozehraje a přesvědčí tak nejen
trenéry, ale i fanoušky o své kvalitě. Ve 14 zápa-
sech vsítil 3 góly s 1 asistencí.

Oliver Okuliar

věk: 22 let

státní příslušnost: Slovensko

předchozí klub: SaiPa (Finsko)

pozice: levé křídlo
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Hokej: Odchody Z MHK

Ahti Oksanen Nikita Scherbak River Rymsha Joona Huttula

29 let 26 let 26 let 27 let

Finsko Rusko USA Finsko

Oskarshamn
(Finsko)

? Heillbron
(Německo)

?

levé křídlo pravé/levé křídlo obránce obránce

Jeho odchod je v
hráčském kádru

nejvíce vidět, protože
MHK se nyní trápí
v koncovce a velmi

málo skóruje, jenom
on sám v minulé
sezóně zařídil 28

gólů.

Další značná ztráta:
Nikita měl v této
sezóně pokračovat

dále v kádru
Hradce, ale

z politických důvodů
mu nebylo

prodlouženo vízum
a musel ČR opustit.

Přestože veřejně
odsoudil jednání

Ruska vůči
Ukrajině, vyhoštění
ze země se nevyhnul.

Teď žije v USA a
stále doufá, že ještě
někdy bude moci

obléct černý dres se
lvem na hrudi.

Tento zadák si
v sestavě

Mountfieldu HK
zapsal jen sedm
ligových startů,

v základní sestavě se
příliš neprosadil.

Svými výkony
rozhodně

nezklamal
a pomohl týmu

překonat období,
kdy bylo hodně

hráčů zraněných.
V návaznosti na
další plánované

změny v sestavě se
však klub rozhodl

jeho smlouvu
neprodloužit.

Huttulovi je jistě
třeba poděkovat za
odvedenou práci!

Všem hráčům přejeme úspěšnou
sezonu a slibujeme, že budeme
věrně fandit hradeckým barvám!

David
Pospíchal
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Můj mazlíček a já

Ahoj všichni, chtěla bych vám
představit svého člena rodiny, mou
čtyřnohou kámošku Emily. Emily je
francouzský buldoček a jsou jí 2 roky.
Přivezli jsme si ji ze Slovenska jako
malé štěňátko. Když jsme s Emily
dorazili domů, hned si zvykla na nové
prostředí a se všemi se mazlila. Po
uplynutí několika dní jsme si všimli,
že Emily trpí žaludečními problémy.
Dozvěděli jsme se, že její maminka na
ni při porodu přenesla nějakou
nemoc. Ihned jsme zašli k panu
veterináři, ten ji důkladně vyšetřil
a dal nám nějaké prášky. Emily byla

hodně slabá a malinká. Naštěstí vše
zvládla a za pár dní bylo opět všechno
v pohodě. Miluje dlouhé společné
procházky, proto s ní chodíme
pravidelně ven. Jen v létě to s pro-
cházkami venku nesmíme přehnat,
protože buldočci mají zploštělý
čumáček, a proto se jim hůř dýchá
a velmi snadno se přehřejí. Je to můj
mazel a doufám, že tu s námi ještě
dlouho bude.

Zeptali jsme se za vás: Mazlíčci v 6.B
Na následující stránce jsme pro vás připravili anketu. Zeptali jsme se v 6. B:

1. Máš raději psy nebo kočky?
2. Vlastníš jedno nebo více zvířátek?
3. Máš raději exotická nebo domácí zvířátka?
4. Preferuješ raději vodní nebo suchozemská zvířátka?

13



Anička Hammond
1. kočky
2. více
3. domácí
4. suchozemská

Anna Sobotková
1. psy
2. více
3. exotická
4. suchozemská

Elena Marečková
1. psy
2. více
3. domácí
4. suchozemská

Julie Mikulecká
1. psy
2. více
3. domácí
4. suchozemská

Karolína Renčínová
1. psy
2. více
3. exotická
4. suchozemská

A co vaši mazlíčci?
Pošlete nám jejich fotku na adresu
redakce a my je otiskneme v dalším
čísle našeho časopisu:-)

Terka
Červená

Mazel paní učitelky Kejmarové:-)
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Úsměvy ze školních lavic
Křížovka

1. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
2. Co musíte rozbít před tím, než to použijete?
3. Co je vždycky před vámi, ale nemůžete to vidět?
4. Kdo neumí mluvit sám, jenom odpovídá, když na něj mluvíš?
5. Víš, jak se říká člověku, který pořád mluví, ale nikdo ho neposlouchá?
6. Čím víc jí je, tím méně vidíš. Co je to?

1.  
  

2.        

3.    
       

4.   
    

5.    
     

6.   
 

Hádanky
1. Neustále to mění tvar,

ale přesto je to stále kulaté.
Co to je?

2. Nemá ruce, nemá nohy a přeci
dveře otevírá.

3. Víte, jak poznáte, že venku
mrzne?

4. Když se to vyhodí, je to hnědé
a když to dopadne tak je to
bagr.

Klíč

Julča
Mikulecká
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Hrom – časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve Svobodných Dvorech, číslo 13/2022
Toto číslo vzniklo z příspěvků žákyň a žáků a slouží pro jejich vzdělávání a dále pro účely školy.

Chyby likviduje paní učitelka Zdena Nováková,
gra�ku a sazbu zajišťuje pan asistent Jindřich Mareš.

kontakt: redakce.hrom@zssvobodnedvory.cz


