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Redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům a přátelům školy 

příjemné prožití jara. 

● ● ● 

JARO 

Jaro je tu během chvíle, 
zase začnem nosit brýle. 
Těšíme se na sluníčko, 
až nás zase ohřeje, 
pohladí nám to srdíčko, 
nebudou už závěje. 
 
Sněhu bylo letos málo, 
těšíme se na teplo. 
Lyžování za to stálo, 
ale rychle uteklo. 

Jakub Havrda 6. A 

● ● ● 

 



Lyžák 7.A a 7.B  

Na lyžařském výcviku se žáky byla paní učitelka 

Vítová, paní učitelka Křivánková a pan učitel 

Kukula. 

Kurz se konal  15.2. -  20.2. v Olešnici v Orlických horách na chatě 

Juráška. 

Jak hodnotí lyžařský výcvik učitelé? 

p. uč. Křivánková: „Letos vše hodnotím 

velmi pozitivně. Děti super po všech 

stránkách – lyžařské i chováním. Obě třídy 

se sžily dohromady, žáci se k sobě chovali 

hezky. Všichni hned první den jezdili na 

vleku, všichni se moc snažili a dělali velké 

pokroky. Už dlouho jsem takhle hezký lyžák nezažila.“ 

p. uč. Vítová: „Lyžák byl super, počasí nám 

vyšlo, děti byly hodné a snažily se. Škoda, že 

na snowboardu se učily jen tři. Já mám zimní 

sporty moc ráda, často jezdím v zimě na hory 

a určitě bych tento sport doporučila všem 

žákům.“  

Kdo z účastníků byl nejlepší? 

Lyžařské závody vyhrál Ondřej Cepr  a Tereza 

Drapačová.   

V soutěži na snowboardu zvítězila Pavlína 

Linhartová, druhý byl Patrik Frýba, 3. místo 

nebylo uděleno, neboť závodník stanovenou trať 

neprojel.   

Veronika Žďárská, Vendula Urbanová 8.A 

  



Lyžařský výcvik 8.C 

      Lyžařský výcvik se poprvé konal v Herlíkovicích. Sjezdovky byly 

hezké. Personál byl hodný a jídlo bylo chutné. Jednou večer udělal pan 

učitel Kubeček přednášku pro žáky o lyžích a mazání. Druhý den si 

všichni museli připravit běžky na celodenní výlet na rozhlednu Žalý. Po 

návratu si lyže museli očistit. Žáci se zúčastnili  i vyřazovacích  závodů 

na běžkách.  

Závody ve slalomu na měřeném úseku pro lyžaře a              

snowboardisty byly na nejdelší sjezdovce v areálu.  

Tady máme výsledky závodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lyžích: 

1. JanDlauhoveský 

2. PavelBaranyuk 

3. DominikRosa 

Na snowboardu: 

1. MartinBohuš 

2. Pavel Jirásek  

3. Tereza Mikešová 

 

Dle výpovědi  p. uč. Hanušové 

napsala Kamila Šimková  8.A 



              Jak nacvičujeme divadlo  

     Každý z vás, který nezažil zahrát si divadlo,  určitě ani neví, jak se to 
dělá. Tak mi vám to přiblížíme:   

     Nejprve máme procvičování mluvy -  asi dvakrát. Pak nám paní 
učitelka Sylva Pavlíková přinese texty a vybírá role. Když  je vše 
rozděleno, začínáme s mluvenými  zkouškami ve škole  - asi 1 měsíc. 
Mezitím se paní učitelka domluví v divadle, kdy můžeme začít trénovat  
na jevišti. Většinou kolem Vánoc jsme už v divadle a nacvičujeme.  

     Po nějaké době už zkoušíme hrát bez textu. Když si někdo 
nevzpomene, nápověda mu poradí. V březnu už se jen piluje a připravují 
se kostýmy. Někteří z nás se i zaučují v líčení.      

Doufáme, že se na nás přijdete podívat.      Hrajeme  23. 4.  

 

  

 Kamila Šimková 

Veronika Žďárská 

         8.A 

 

 



Paragraf 6-7 

Soutěže Paragraf 11/55  se zúčastnilo šest  barevných skupin ze 6. a 7. 

tříd.  

Na zeď byly promítány otázky. Každá skupina zvedala kartičku 

s písmenem  správné odpovědi.  Otázky byly různé (náš region, okolí 

našeho města…)  Celkem bylo 5 kol, v  několika úkolech šlo  o týmovou 

práci na rychlost. V 1. kole si nejlépe vedlo družstvo černých. Ve 2. kole 

se dařilo družstvu zelených, ale se stejným počtem bodů je dohnalo 

družstvo modrých. Ve 3. kole se do vedení dostalo družstvo zelených. A 

nakonec vyhlášení vítězů: Na 3. místě skončily dva týmy- červení a 

modří = 6.B a 7.C,  na 2. místě se umístilo družstvo černých = 7.B.  

A vítězem se stalo družstvo zelených = 7.A .   Gratulujeme! 

 

 

Paragraf 8-9 

Tentokrát mezi sebou soutěžily 8. a 9. třídy. Původně mělo být 6 

družstev, ale družstvo 8.A  se  nezúčastnilo. V prvním kole si vedlo 

nejlépe družstvo modrých s 15 body. Druhé kolo bylo založeno na 

týmové práci a tu vyhrálo družstvo žlutých. Ve třetím kole se se 27 body 

dařilo družstvu červených.  

A nakonec vyhlášení : 

Na 3. místě se umístilo družstvo červených  = 8.B 

Na 2. místě se umístilo družstvo modrých = 9.A 

na 1. místě se umístila hned dvě družstva: červení a modří = 9.B a 9.C.  

Výhercům blahopřejeme! 

              Veronika Žďárská a Šárka Boháčková 8.A 



Beseda se spisovatelkou Ivonou 

Březinovou 

Dne 5.3.2015 jsme se za doprovodu paní učitelky Sádovské a 
Novákové sešli v místní knihovně se známou spisovatelkou 
Ivonou Březinovou. Seznámila nás se svým triptychem „Holky 
na vodítku“ a vypravovala nám o tom, co ji motivovalo k psaní 
příběhů o lidech, kteří jsou na něčem závislí. O podobných 
tématech připravuje i další knihy „Kluci na řetězu.“ Její 
povídání mě překvapilo a myslím, že i na většinu spolužáků udělala dojem. Protože 
si čím dál méně lidé uvědomují, jak vážná věc je závislost, nejen drogová. 

Kunešová Barbora 9.C 

Jaké pocity si žáci 9. tříd odnesli? 

Eliška Hrubá: Z včerejší besedy paní Březinové jsem odcházela plná nabytých vědomostí. Míchala 

se ve mně úzkost a také pocit štěstí, že jsem dostala příležitost besedu navštívit. Paní Březinová 
působí hřejivým dojmem a já doslova hltala každé slovo. Naprosto mě vtáhla do děje svým procítěným 
výkladem. Pomalu mi pomáhala chápat pocity závisláků a některé její pravdivé příběhy byly 
dechberoucí. Celá beseda mě donutila srovnat si životní priority a zapřemýšlet nad mými závislostmi. 
Paní Březinové moc děkuji a její knihy budu nadále vřele doporučovat. 

Kateřina Červená: Když zavřete oči a představíte si všechno, co říká, jak to popisuje… Už jen 

z toho jsem měla husí kůži, a když si představíte, že by to mohlo být o komkoli z nás…je to 
nepříjemný pocit. Když si přečtete knížky o drogách a závislostech, řeknete si: „ PÁNI!!, tak to bych 
nechtěla zažít.“ A když vám to někdo vypráví a vy si to OPRAVDU představíte, je to hra s emocemi. 
Já si opravdu myslím, že bych ty lidi nechtěla potkat, natož být jednou z nich. 

Michaela Červená: Když vám někdo řekne, že strávil rok sháněním informací na novou knížku 

v léčebnách, pasťácích a nemocnicích, nemáte z toho dobrý pocit. A jakmile vám začne vyprávět o 
svých zážitcích, nebo spíš vzpomínkách a o tom, co byly schopné některé děti udělat pro trochu 
drogy, jde vám už doslova mráz po zádech. Na někoho to možná nepůsobí tak děsivě, ale ti, kteří se 
umí vžít do situace druhých a nebo se s někým takovým už setkali….není z toho zrovna dobře. A my 
deváťáci jsme měli tu možnost o tomto slyšet   v sále městské knihovny se skvělou autorkou Ivonou 

Březinovou. 

Anežka Petrů: Můj pocit z této besedy byl smíšený. Na jednu stranu jsem byla ráda, že přijdeme o 

poslední dvě hodiny, ale taky se jsem se na besedu těšila proto, že se třeba dozvím něco nového. 
První, co mě zaujalo, bylo to, že se paní spisovatelka na napsání těchto knížek připravovala celý rok a 
to tak, že navštěvovala různé léčebny, pasťáky …. Prý to pro ni byla velká zkušenost a ani se jí 

nedivím. Vyprávěla nám také nějaké příběhy lidí, kteří se závislostí mají osobní zkušenosti. 



Tereza Martincová: Nějaké věci mi přišly nezbytné. Paní vyprávěla i o 
věcech, které všichni známe. Jinak z jejího vyprávění mi chvílemi 
prošel i mráz po zádech, z nějakých momentů, které musela udělat 
kvůli tomu, aby těm závislostem přišla na kloub…. No, opravdu jsem ji 
většinu času obdivovala. Také paní spisovatelka krásně mluvila, 
dokázala debatovat i s námi, ptát se nás na naše názory. Určitě tato 
beseda byla hodně užitečná. A po konci jsem měla taková zvláštní 
pocit. Byl takový spokojený, že žiju tady. Mám skvělé kamarády a 
rodinu. A hlavně, že jsem zdravá a neprocházím nějakými 
nebezpečnými a život ohrožujícími záležitostmi.  

David Kanócz: Když začala vyprávět o tom, jak sháněla informace, kde byla, s kým mluvila, jak to na 
ni působí, tak teprve tehdy mě to začalo opravdu zajímat. Můj pocit, když začala vyprávět o lidech a o 
tom, co všechno zažili, byl…mrazivý. Nikdy by mě nenapadlo, jaké příběhy a zkušenosti mají závislí 
lidé. 

Veronika Borkovcová: Bylo to skutečně zajímavé! Snažila jsem si za ty dvě hodiny odnést co nejvíc. 
Moc se mi líbilo, jak paní povídala…jako kdyby ty příběhy prožívala. Bylo vidět, že s těmi lidmi 
skutečně cítila. Že se do toho snažila dát vše a skutečně se jí to dotklo. Když vyprávěla, co vše zažila, 
běhal mi mráz po zádech. Kam se až lidé mohou dostat! Každý by si měl vždy vážit toho, co má, 
protože vždy může být hůř.  

Denisa Nocarová: Přijde mi, že jsme tam nebyli se spisovatelkou, ale s nějakou odbornicí ohledně 
různých závislostí. Byla bych radši, kdyby mluvila taky o něčem jiném. Ale jinak je paní Březinová moc 
fajn a myslím, že knížky má dobré. Určitě bych si Holky na vodítku chtěla přečíst a až vyjdou Kluci 
v řetězech, tak taky. Ale určitě nám mohla představit i jiné knížky. Na druhou stranu bylo dobré slyšet, 
jaké jsou ty lidi, se kterými mluvila, jaké je to prostředí a jak to chodí v pasťáku. 

Jan Daleký: Očekával jsem pro mě nezáživnou debatu o knížce, kterou jsem nečetl a taky neplánuju 
číst, ale překvapilo mě to… To, jak paní spisovatelka získala informace přímo od závislých lidí a jak je 
předala nám…Skoro mě až mrazilo v zádech, jak lehce do toho lze „spadnout“. Takže můj pocit? 
Beseda byla rozhodně přínosem. 

Simona Herzánová: Když jsem vešla do té místnosti, kde paní Březinová seděla, tak jsem si myslela, 
že nám bude vyprávět o knížkách jako celkově. Ale ona si vybrala zrovna ty tři o závislostech a 
nemocech. Jak začala vyprávět ty svoje zážitky, čím si musela projít kvůli knížkám, bylo mi z toho 
špatně. A nikdy bych nechtěla být závislá na něčem, co mi zničí život. Pocit z toho jsem měla špatný. 

Kamil Hofman: Strašně jsem ji obdivoval, že s těmi závislými vůbec mohla mluvit, a pak to napsat do 
knihy. Kdybych já tohle měl udělat, asi bych to nezvládl. 

Pavla Hořínková:„V některých chvílích mi běhal mráz po zádech. Spisovatelka mi dala další motiv 
k tomu, jak začít psát příběhy. A taky vím, proč nebrat drogy, nepít alkohol a nekouřit – uvedené 
příběhy byly velmi zajímavé, poučné až děsivé.“ 

Pavel Málek: „Nejdřív jsem se nudil, ale poté mě to zaujalo a 
začal jsem poslouchat. Já mám na podobných přednáškách 
divný pocit, protože je strašně snadné drogám podlehnout. A 
vždycky si říkám, proč vůbec někdo něco takového vymyslel. 
Přednáška byla celkem „drsná“, ale pravdivá. A stojí za 
zamyšlení.“ 

Jan Škoda: „Při přednášce jsem byl potichu, mě toto téma 
zaujalo. Nic moc jsem necítil, snad jen trochu hlad ke konci. Ale 
celá beseda se mi líbila.“ 

Tomáš Kubeček: „Když nám spisovatelka začala říkat o všech těch závislých lidech, o kterých 
napsala knížky, uvědomil jsem si, že takhle nikdy nesmím dopadnout. A docela mi těch lidí bylo líto. 
Ale na druhou stranu – ti lidé si mohli vybrat a zvolili si tuhle cestu. “ 



Jak slaví Velikonoce v jiných zemích? 

Velikonoce v Anglii  

Ráno na Velikonoce se děti tradičně 

účastní hry na to, kdo najde nejvíce 

vajíček, které velikonoční zajíček 

poschovával, když děti ještě spaly.  

 

Velikonoce v Austrálii  

Jediným dnem, kdy jsou všechny 

obchody v Austrálii zavřené, je Velký 

pátek. Podobně jako v Anglii v den 

Velikonoc hledají děti v zahradách 

schovaná vajíčka, která jim nadělil 

velikonoční zajíček. 

 

Velikonoce v Bulharsku 

Den nebo dva před Velikonocemi 

posílají křesťanské rodiny bochník 

chleba a 10 - 15 vajec obarvených 

načerveno svým tureckým 

přátelům, kteří tento dar považují 

za čest. Posel, který ho předává, je 

tradičně obdarován malou peněžní 

částkou.  

Velikonoce v Řecku 

V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná 

vajíčková bitva. Účastníci se snaží házením svého 

vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se 

pronáší věta: "Christos anesti". Jinak patří Velikonoce v 

Řecku k hlavním  náboženským  slavnostem  roku. 

Šárka Boháčková 8.A 

  



OLYMPIONICI NAŠÍ ŠKOLY 

Olympiáda v německém jazyce – Vendula Stehlíková 
„Na konci ledna jsem se zúčastnila školního kola v německém jazyce. Postoupila jsem 
do okresního kola, které se konalo v Hradci Králové. Odtud jsem si odnesla postup do 
krajského kola, které se konalo také v Hradci Králové 4.3.2015. 
Jednalo se o poslech, představení se a vyprávění na zadané téma. Získala jsem krásné 
4. místo. 
Děkuji p. učitelce Mílové, která mě učí němčinu již několik let. 
A děti, až budete mít možnost jít do něčeho takového, rozhodně se nebojte, protože je to 
skvělá zkušenost!“ 

Chemická olympiáda – Pavla Staňková 
„ Chemická olympiáda, kterou jsem vyhrála, byla vlastně opakováním toho, co jsme se 
za dva roky chemie naučili. Školní kolo bylo zaměřeno zábavnou formou na 
nejdůležitější prvky naší planety a jejich sloučeniny a jejich využití v praxi, např. 
vápník (Ca) a jeho využití ve stavebnictví. 

Rozhodně to nebylo něco, čeho je třeba se bát. Vždy stojí zato se zúčastnit.“  

Olympiáda v českém jazyce - Eliška Hrubá 
Výhra ve školním kole olympiády s sebou nese spoustu radosti, ale také pochybení a strach z 
následujícího okresního kola. Nikdo přesně neví, co od toho má očekávat a dokud to sám nezažije, 
nedokáže mu to ani nikdo jiný přesně vysvětlit. Nicméně po mých zkušenostech mohu s klidným 
svědomím říci, že vše probíhalo hladce a byla to zábava. Nejvíce jsem se obávala obsahu testů, ale k 
mému překvapení nakonec těžké nijak nebyly, kolektiv byl při práci ohleduplný a učitelky velice 
příjemné. Na každou část testu bylo 60 minut a s tímto časem jste si bohatě vystačili. Soutěžilo nás 
zhruba 43, takže konkurence veliká. Červený Kostelec jsem reprezentovala já a Pavla Vlčková. 
Nakonec nezbývalo nic jiného než čekat na výsledky a doufat v umístění. Já jsem se nakonec 
neumístila na žádné postupové příčce, ale slzy pro to neroním. Pro mě to byla skvělá zkušenost ve 
všech směrech. A taky člověk pochopí, že důležité je umět i prohrávat.  

Olympiáda v českém jazyce - Pavla Vlčková 
Na konci února jsem jela reprezentovat naši školu do okresního kola Olympiády v 
českém jazyce. V testu jsme psaly teoretickou část zaměřenou na význam a skladbu 
slov. Druhá část znamenala napsat sloh spojený s duchy a nějakou zříceninou či 
opuštěným hradem, zámkem nebo stavením. 
Musím říct, že jsme si to s paní učitelkou Novákovou parádně užily. 

Zeměpisná olympiáda – Jakub Havrda 
Školní kolo zeměpisné olympiády jsem vyhrál. v úterý 17. února jsem vyrazil 
s dalšími čtyřmi staršími spolužáky a s p. uč. Bubákovou do Náchoda na 
okresní kolo. 
Soutěž se skládala ze tří částí: nejdřív jsme vyplňovali test ze znalostí, druhá 
část byla založena na práci s atlasem, potom přišla praktická část. 
Okresní kolo pro mě dopadlo dobře – postupuji do krajského kola. 

Olympiáda v anglickém jazyce – Jan Škoda 
Letos jsem vyhrál okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž začínala 
v Náchodě v 8:30, takže jsem musel vstávat stejně jako do školy. Po příjezdu 
jsem se zapsal a poté už jen čekal a čekal, až na mě přijde řada. Celá soutěž 
byla konverzační. Nejdřív probíhal poslech, ze kterého poznali, jak rozumím 
cizojazyčnému textu, potom jsem si vylosoval téma a s rodilým mluvčím jsem 
vedl rozhovor v angličtině.  
24.3. se zúčastním krajského kola konverzační soutěže v Hradci Králové.  

  



Jsou svislé čáry stejně dlouhé? Najdeš, kde má tento trojúhelník 

konec nebo začátek? 

Stránka pro povolování nebo utahování mozkových závitů 

 

 

 

 

 

 

Einsteinovy citáty 

Zkuste se nad každým citátem pozastavit a zamyslet se, co tím chtěl 
Albert Einstein říci. 

 Jenom dvě věci jsou věčné: vesmír a lidská hloupost. Jenom si 
nejsem jistý, co bylo dřív. 

 Nikdy nepřemýšlím o budoucnosti, protože přichází příliš rychle. 

 Věc, kterou na světě nejvíce nechápu, jsou daně z příjmů. 
 

Vtipy 

• "Pepíčku, kdy si konečně opravíš tu známku ze zeměpisu? " "Nevím, 
paní učitelka nedá notes z ruky. " 

• Paní učitelka se ptá Pepíčka Kalianků: "Co nám můžeš povědět o 
vlaštovkách? " "To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do 
jižních krajin! " 

• Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá se podřimujícího Petra, co je 
to za vzorec? - Petr koktá: "Pane učiteli, mám to na jazyku". - Tak to 
honem vyplivni, protože to je kyselina.  

Anna Krejsková 8.A 
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Jak to vidí žáci 

Ptali jsme se vás, jaký předmět  je váš nejoblíbenější. Tělesná výchova 
to vyhrála s předstihem. Nejméně hlasů dostala němčina. Průzkum jsme 
dělali ve všech ročnících, ale ne ve všech třídách. 

Tady máte výsledek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takhle žáci hodnotili předměty: 

Gottwald 9.tř.-angličtina: „Baví mě, protože se s tímto jazykem dokážu 
domluvit  téměř po celém světě.“ 

Linhartová 7.A- tělesná výchova: „Nemusím u toho myslet.“ 

Dave Segars 7.A-volitelné předměty: „Hrajem hlavně hry a je to poslední 
hodina v pondělí.“ 

Bouda 7.A-matematika: „Matika mě baví, protože máme pana učitele 
Česenka.“ 

Matěj Šimek 8.A-výchova ke zdraví: „Protože si z toho s kámošem 
děláme srandu.“ 

Denisa Nocarová 9.B-přírodopis: „Mám ráda biologii, zajímá mě a chtěla 
bych se tomu věnovat  i dál.“ 

Iva Pichová 8.A 



 Veselé Velikonoce 

Velikonoce jsou pohyblivé jarní svátky. Bývají koncem března nebo začátkem dubna. 

Jsou to nejstarší svátky, jimiž se oslavuje příchod jara. Představují křesťanskou tradici a 

oslavují z mrtvých vstání Ježíše Krista. Tradičně se barví a zdobí vajíčka, peče se beránek, 

mazanec, Jidáše a boží milosti. Děti chodí na koledy vykoledovat si sladkosti a vajíčka. Při 

koledování si s sebou nosí řehtačky a dynovačky, jinak 

řečeno pomlázky.  

Velikonoční symboly:  

 Beránek- představoval v židovské tradici Izrael jako Boží 

stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku 

pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z 

Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle 

křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

 Kříž- je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti 

ukřižováním. Tento symbol je ale mnohem starší. Představuje Slunce, které vstupuje 

do souhvězdí Jižního kříže. 

Vajíčko- symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je 

vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. 

Karin Celbová 8.A 
Copak se to venku děje? 

Na zahrádce všechno kvete. 

Jaro je tu letos zas, 

slepičky si dávaj sraz. 

Protože se blíží Velikonoční čas. 

Karin Celbová 8.A 

ŠKOLA (podle mého životopisu) 

Po víkendu zase škola, 

je to hrozně velká škoda. 

Ve škole zas učení, 

něco jako mučení. 

V hodině matiky jsou srandy 

tý naší pekelné bandy. 

Teď ve škole končím 

a rád se s ní loučím. 

Sebastian Čisár 6.A 

 

Tento časopis si pro vás připravila redakční rada: 

Kamila Šimková,  Veronika Žďárská, 
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Karin Celbová, Anna Krejsková 
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Pokud budete chtít nějaký svůj článek, obrázek, básničku, 
pohádku uveřejnit v časopisu, obraťte se na paní učitelku 
Sádovskou nebo na naši redakční radu. 

 

Celý časopis najdete na webových stránkách 

naší školy (www.zsvhejny.cz) 
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