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Dne 8.4. se 3 reprezentanti z naší školy  zúčastnili regionálního kola 

soutěže Hradecký víceboj aneb mistrovství Královehradeckého kraje 

v psaní na klávesnici. Soutěž byla rozdělena do 5 okruhů: opis textu 

s penalizací 10 úhozů za neopravenou chybu, pak opis textu s 

penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu, práce v anglicko-českém 

slovníku, poté soutěž v matematické zběhlosti a nakonec práce v 

české gramatice. Po ukázce mistryně světa paní H. Zaviačičové 

následovalo slavnostní vyhlášení a odjezd domů. 

         Lucie Jirmanová 8.A 

 

 
 

     Dne 15. 5. 2014 proběhlo v obřadní síni radnice v Náchodě 

slavnostní vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Malá 

prima sezóna. Tuto soutěž pořádala obecně prospěšná 

společnost Náchodská Prima sezóna ve spolupráci se ZOO ve Dvoře 

Králové nad Labem. 

Oceněn byl také žák naší školy Richard Vejrosta ze 6.B, 

který převzal  z rukou starosty města Náchoda pana  Jana 

Birkeho  ČESTNÉ UZNÁNÍ.  K úspěchu blahopřejeme. 

  



  
Připravili jsme pro vás tipy na výlety a zajímavosti o památkách, 

přírodě, zkrátka o zajímavých místech v České republice. 

Krásný výlet je např. do Prachovských skal, projdeme Skalní město a 

rovnou navštívíme lovecký zámeček v městě Sobotka a poté   hrad 

Trosky (Panna a Baba).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme jet vlakem do Jánských Lázní, lanovkou na Černou horu a 

pěšky po hřebenech na Sněžku. Ze Sněžky lanovkou přes Růžohorky 

do Pece pod Sněžkou. 

 

 

 

 

 

              Okolí kapličky u chaty Hvězdy nám nabídne krásný výhled 

na krajinu Broumovska. Další vyhlídkou je kopec Ostaš se skalním 

bludištěm a výhledem                                                                          

na Broumovské stěny.  

 



 

                     V pískovcových skalách můžeme vidět různé útvary 

např. Sloní náměstí, Madonu, Milence, Starostu a uprostřed skal se 

můžeme projet lodičkou po jezírku.  

 

 

 

 

 

Karin Celbová 7.A 

 

Nedaleko Hřenska se nachází Pravčická brána. Abyste se k ní 

dostali, musíte nejdříve vyjít kopec, ale stojí to za to. Z Pravčické 

brány je vidět až do  Německa.  

 

 

 

Kamila Šimková 7.A 

 

Údolí Peklo je romantické místo při soutoku Metuje s Olešenkou 

mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem. Cestou se můžete 

zastavit na některé z čertovských specialit ve stylové Bartoňově 

útulně, kterou navrhl známý architekt Dušan Jurkovič. Po asfaltové 

turistické cestě se můžete vydat pěšky, na kole, koloběžce, na  

inline bruslích.  

  



 

Liberecká radnice je novorenesanční budova na libereckém náměstí 

Dr. E. Beneše. Je sídlem magistrátu, dominantou a jedním ze 

symbolů města. Pro návštěvníky slouží radnice jako rozhledna. 

Plaza Liberec je moderním nákupním centrem, které všem 

návštěvníkům nabídne kromě nakupování také zábavu v Dinoparku 

se 4D kinem. - www.liberecplaza.cz 

Centrum Babylon, určitě navštivte: Aquapark, IQpark, labyrint, 

Lunapark, Laser game, Laser shot- laserovou střelnici, Bowling, 

Golfový simulátor, XD Theater- nejmodernější technologie 4D 

simulátorů,  Wellness centrum. -  
www.centrumbabylon.cz 

 

 

Ještěd: Na Ještědu stojí vysílač s restaurací a kavárnou. Slouží také 

jako rozhledna. Je z něj nádherný výhled na Liberec, Krkonoše, do 

Polska, na větrné elektrárny, do Německa. Ještě 

kouzelnější je rozhled v noci. Pohled na statisíce 

rozsvícených světel vypadá, jakoby se nebe zrcadlilo 

na Zemi. - www.rozhlednajested.cz 

Běžecký areál Vesec: Areál byl vybudovaný pro 

mistrovství světa v klasickém lyžování. Je využíván 

celoročně, asfaltové cestičky jsou v letní sezóně vhodné pro 

cyklistiku i pro in- line brusle. V zimě je areál vhodný pro běžkaře. - 

www.skijested.cz 

 

 

 

 

Iva Pichová 7.A 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorenesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t
http://www.liberecplaza.cz/
http://www.centrumbabylon.cz/
http://www.rozhlednajested.cz/
http://www.skijested.cz/


 

     Hrad Kost se nachází v jižní části CHKO Český ráj asi 15km 

severovýchodně od Mladé Boleslavi. Je to jeden z mála 

středověkých hradů, který si zachoval svůj původní vzhled až           

do dnešní doby. 

Své jméno má hrad po svém prvním majiteli, kterému říkali Benesius 

di Costi, což znamenalo pevný, tvrdý nebo kamenný. 

Během prohlídky hradu můžete navštívit např. hradní kapli,       

černou kuchyni, hradní paláce nebo středověkou mučírnu. 

Umístění: Královehradecký kraj okr. Jičín 

Přístupnost:  autem na parkoviště pod hradem 

Otevřeno: od Dubna do konce Října 

Odkaz: www.hrad-kost.cz 

Anna Krejsková  7.A 

 

 

 

Kam se ještě o prázdninách vydat na výlet? Zkuste jet do Muzea 

strašidel v Plzni. 

Čeká tu na vás přehlídka postaviček a kouzel zapomenutých časů ze 

staré Plzně a okolí, například bájný kníže Radouš, vodníci, 

čarodějnice, Saracenský čert, draci a další. 

Otevřeno je tu vždy od 10:00 do 18:00. 

Vstupné: dospělí 80,- Kč děti 50,-Kč      

                                                                       

 

  

  

Šárka Boháčková 7.A 

http://vyletnicek.cz/kralovehradecky-kraj.html


 

Jižní Morava je třetí historickou zemí Česka. Pokud ji navštívíte, 

můžete přijet k vinařské obci Přítluky, jejichž součástí jsou od roku 

1960 Nové Mlýny. V letech 1975 až 1989 zde vzniklo významné dílo 

novomlýnské nádrže, které dnes plní funkci protipovodňové ochrany. 

Je zde doložena existence pravěkých kultur pozdní doby kamenné, 

doby bronzové a železné. U druhé novomlýnské nádrže se nachází 

obec Dolní Věstonice, kde můžeme navštívit Muzeum vykopávek a je 

zde k vidění soška  "Věstonická Venuše". Rekreační oblast 

Pasohlávky nám dá bohaté využití ve sportovních akcích pořádané 

na vodě např. Závody dračích lodí, letní kino a večery s živou 

hudbou.  

Tato oblast skýtá mnoho historických památek 

 

např.: Lednicko- valtický areál (Janův hrad, zámek Lednice, Minaret, 

Lednické rybníky), zámek Hlohovec, Mikulov, Valtice. 

 

 

 

 

 

 

 

        Vendula Urbanová 7.A 

  



 

Moravský kras a okolí 

Boskovický hrad z poloviny 13. století byl v 16. století přestavěn do 

renesančního slohu. V průběhu 18. století bylo sídlo opuštěno, ve 30. 

letech došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebráno měšťany. Z 

původní stavby se dochovalo torzo hradního paláce s hradní věží a 

renesančním cimbuřím. Zajímavostí je 26 metrů hluboká studna, 

poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v Česku. 

Krásný je výhled do okolí.  Bude to skvělý výlet!  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Veronika Žďárská 7.A 

 

 

 

V horkém  počasí si připravte domácí čokoládovou zmrzlinu 

podle Petra Hejzlara: 

Potřebujete: 

50 g nerafinovaného cukru 

100 g čokolády na vaření  

285 ml plnotučného mléka 

30 g kakaa 

150 ml smetany ke šlehání 

Postup přípravy: Mléko s cukrem přivedete k varu a poté do něj 

vmícháte na kousky nalámanou čokoládu a prosáté kakao. Směs 

sejmete z plotny a mícháte až do úplného rozpuštění čokolády. 

Necháte vychladnout, mezitím našleháte smetanu a vmícháte ji do 

chladného čokoládového krému. Poté vše vlijete do vhodné nádoby a 

dáte zamrazit. Během mražení je vhodné zmrzlinu promíchávat. 

Zhruba po 5 hodinách je domácí  zmrzlina připravená k servírování.

                                 Přeji dobrou chuť!   

http://www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/jizni-morava/moravsky-kras-a-okoli/
http://www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/jizni-morava/moravsky-kras-a-okoli/


výtvarná sekce –  1. místo – Martina Rejzková  6.C        

      2. místo – Adriana Srnská  6.A 

           Adéla Regnerová  7.B 

           Jan Prosa  7.B 

      3. místo – Lucie Havlíčková  6.A 

           Kamila Šimková  7.A 

       

 

       

Kdo byl oceněn v literární a výtvarné soutěži, jsme se dozvěděli  29.5. v Úpici. 

Než došlo k vyhlášení, měli jsme nabitý program. Buď jsme malovali obálku knížky 

tak, aby zaujala čtenáře, anebo jsme byli v knihovně a vyslechli jsme kritiku a 

pochvalu našich prací. Pohostili nás jednohubkami a nabídli nám exkurzi do 

městské radnice, kde nám vyprávěli, jak to dříve vypadalo v Úpici a také o rodině 

Čapků.  Všem se nám tam líbilo. 

Z naší školy byli oceněni: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Husabus 

Chlubila se husa huse, 

že se vezla v autobuse.  

Až si celé hejno hus 

vypůjčilo autobus.  

 

Autobus jak nový zbrusu,  

byl tři týdny po výbrusu,  

ale teď je plný trusu.  

 

Nedělejte pokusy 

s autobusy pro husy!        (Pavla Vlčková    8.A  -  2. místo)  

Kamila Šimková  7.A 

literární sekce – 1. místo – Žaneta Bejrová  7.B 

        Pavla Staňková  8.A 

   2. místo – Pavla Vlčková  8.A 

        Veronika Staňková  6.B 

   3. místo – Nikola Wietková  7.C 

        Andrea Janovská  6.B 

        Adéla Regnerová  7.B   

Kamila Šimková 7.A 

Martina Rejzková 6.C Adéla Regnerová 7.B 

Jan Prosa 7.B 



 

Marco Marini (Mexiko) 

Jaké máš koníčky? 

Rád hraji na kytaru a jezdím na 

motorce. 

Máš zvíře? 

Mám psa. 

Oblíbené zvíře? 

Moje oblíbené zvíře je jaguár.  

 

Emir fazlovič (Bosna a Hercegovina) 

Jaká je oblíbená barva? 

Modrá. 

Jaké máš koníčky? 

Rád hraji na kytaru, tenis a basketbal. 

Oblíbené zvíře? 

Moje oblíbené zvíře je kůň. 

 

Noah Ouellette (U.S.A.) 

Oblíbená barva? 

Modrá 

Jaké máš koníčky? 

Rád hraju tenis. 

Oblíbené jídlo? 

Moje oblíbené jídlo je pizza. 

Jaké máš oblíbené zvíře? 

Žralok. 

 

Misha Ashar (Indie) 

Oblíbená barva? 

Červená. 

Jaké máš koníčky? 

Ráda tancuju. 

Jaké máš oblíbené jídlo? 

Pizza. 

Máš zvíře? 

Mám želvu. 

 

Sonia Cheung (Čína- Hong Kong) 

Jaká je tvoje oblíbená barva? 

Modrá. 

Jaké máš koníčky? 

Ráda hraju na piano. 

Tvůj oblíbený film? 

Můj oblíbený film je BOX. 

 

Annah Chulam (Brazílie) 

Jaké máš koníčky? 

Ráda poznávám nové země. 

 Co ráda děláš? 

Ráda zkouším nové recepty. 

 

Olga Tarasenko (Rusko) 

Jaké máš koníčky ? 

Ráda tancuji. 

Co máš ráda? 

Mám ráda zvířata a léto. 

Co ráda čteš? 

Ráda čtu romány. 

 

Yuwei Zhang (Singapur) 

Jaké máš koníčky? 

Ráda tancuji a zpívám. 

Co ráda děláš? 

Ráda zkouším tamní kuchyni. 

 
Veronika Žďárská, Vendula Urbanová 7.A 

 



 

 

1. Hádanky 

Farmář má 17 ovcí. Kolik jich bude mít, když všechny kromě 9 zemřou?   

Jak chodí husy do vody?  

Do čeho nelze udělat díru?  

2. Přesmyčky 

nyxshp                                               maiskás čokak 

                                          rátbis očkak 

3. Sudoku 

 

 

 

 

4. Vtipy 

Maminka se vrátí z práce a na stole má lístek:  

"Vrátil jsem se ze školy dřív, protože mě hrozně bolela hlava a žaludek. 

Najedl jsem se, vzal prášek a šel hrát fotbal!" 

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá:  

"Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"  

"Vaše otázky" odpovídá student. 

Učitel povídá: "Honzo, vyjmenuj mi alespoň tři zvířata žijící v Africe." 

"Prosím, slon a dvě žirafy!" 

Učitelka se ptá žáčka: "Pověz mi, co je dál, Měsíc nebo Čína?" 

"Čína." 

"A jak si na to přišel?" 

"Měsíc vidím každý den, ale Čínu jsem ještě neviděl!" 

Anna Krejsková  7.A 

(1.9, bosy, do vody, 2. sphynx, siamská kočka, britská kočka)  

  



 

 

    Ráno jsme se sešli před školou s koly, naložili zavazadla do auta a 

pod vedením paní učitelky D. Hanušové a V. Jiránkové jsme mohli 

vyrazit!  Cesta vedla do Havlovic přes Ratibořice, tam byla pauza na 

svačinku a po chvíli jsme zase šlapali. Dorazili jsme na místo 

sportovního areálu, šli si vybalit batohy, ...  

Každý den jsme sedli na kolo, i když nám občas zapršelo. Navštívili 

jsme hasičské muzeum ve Svatoňovicích,  zříceninu hradu Vízmburk, 

krásnou přírodu, nechyběly malé ani velké kopce, takže jsme si 

občas museli máknout, ale všichni jsme je zdolali, .... 

Cyklistický kurz si vyžádal pár píchlých duší nebo menší 

bouračky  mezi námi,  když  se jelo po hlavní silnici. Stravovali jsme 

se v místní školní jídelně, kde nám paní kuchařky velmi dobře 

vyvařovaly. Podle mého se letošní cyklokurz pěkně vydařil. 

 Petr Hejzlar 8.B 

Postřehy z cyklisťáku: 

 nejvíce bramborových knedlíků snědl Mirek 

 závody na čas vyhráli Matyskovi 

 ze všech se stali profesionální hráči badmintonu 

 Terka skákala do řeky pro míč 

 fronty do sprchy byly každý večer u holek nekonečné 

 Mirek byl hezčí, když ho holky nalíčily 

 všem se nám vždy strašně „chtělo“ na kolo 

 první, kdo měl problém s kolem, byla p. uč. Hanušová 

 Andrejka píchla dvakrát  

    Terka Martincová, Denisa Nocarová 8.B 
  



 

 

 

     Ve dnech 26. 5. 2014 - 30. 6. 2014 jsme si užili týden na kolech 

na Janovičkách.  Cesta tam byla super, bez závad a nehod, plná 

sluníčka a asi 50km jsme zdolali celkem v pohodě. Druhý den se 

trochu zatáhlo, ale nepršelo, neříkám, že nějaká ta kapka nás 

nepronásledovala. Jeli jsme do pivovaru v Olivětíně. Odpoledne jsme 

jeli časovku, nebo byli v lanovém centru a tehdy to začalo. Rozpršelo 

se a mohli jsme soutěžit o nejpromoklejší oděv. Příští den nás čekala 

jízda zručnosti a lanový park ty, co to nestihli. Když poslední byli na 

konci, opět začalo pršet. Byla bouřka. Čtvrtek celý propršel, ale 

stateční jedinci jeli do Penny i s nákupními seznamy pro ostatní. A ti  

hráli turnaj v pingpongu. V pátek jsme nasedli na kola a hurá domů. 

Jednou jsme skoro ztratili cestu, když nám ji zatarasili silničáři.  

Za celý cyklák jsme měli píchlé kolo, rozbitou postel, zkrácenou 

večerku, sedřenou dlaň a rozbité koleno, to vše pouze jednou. Zato 

zábavy jsme si užili nekonečně mnoho a myslím si, že se to každému 

líbilo. Dík patří správcům chaty a našim učitelům J. Kovalové, S. 

Mudrochové, N. Křivánkové a J. Kukulovi za nezapomenutelný týden.             

                                                                                                                          

Pavla Vlčková 8.A 

  



 

 

Tak  se k vám vracím se sporty na léto. Konečně je tu!  

 

Tentokrát nabízím klasický fotbal,     in-line brusle,  

pro cyklisty je tu kolo,   tenis,    badminton,  

pozemní hokej,     vyjížďky na koních do přírody,  

 

 

                    plavání,    hloubkové potápění v moři,      

                                                                               plážový volejbal,  

rafting po řece,   surfování,    střílení lukem,    vodní lyže,         

klasický běh. 

                                                 Někdy stačí obyčejná turistika. 

 

 

 

 

 

 

  

Hlavně dávejte na sebe pozor!  Dodržujte pitný režim, ať se můžeme 

všichni ve zdraví vrátit do naší školy a pokračovat ve svém studiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Petr Hejzlar  8.B 



                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Letos v 9. třídách končí 72 žáků. Všichni se na fotce spokojeně usmívají, neboť 

starosti s přijímacím řízením už mají za sebou. 

 

 

               chlapci          dívky         celkem 

Gymnázium Náchod      3  5  8 

Gymnázium Úpice     0  2  2 

Gymnázium Trutnov     3  2  5 

Gymnázium Pardubice     0  1  1 

Gymnázium Jaroměř     0  1  1 

Obchodní akademie Náchod    3  2  5 

SPŠ stavební Náchod     4  0  4 

SŠ informatiky Dvůr Králové n.L.   0  1  1 

TRIVIS Třebechovice p.O.    0  1  1 

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Č. Kostelec  0  1  1 

SŠ hotelová Hradec Králové    1  0  1 

SPŠ, SOŠ Hradec Králové    1  0  1 

SŠ hotelová, spol. stravování Teplice n.M.  1  0  1 

SPŠ Hronov      3  0  3 

SOŠ Úpice      0  2  3 

Academia Mercurii Náchod    0  2  2  

SPŠ propagační tvorby a polygrafie V. Poříčí  0  3  3 

SPŠ Trutnov      3  0  3 

SPŠ Kostelec n.O.     1  0  1 

SPŠ Dobruška      1  0  1 

SŠ zdravotnická Trutnov    1  1  2 

SŠ zdravotnická Hradec Králové   0  1  1 

SPŠ chemická Pardubice    2  0  2 

SŠ sociální Evangelická akademie Náchod  0  1  1 

SŠ pedagogická Nová Paka    0  1  1 

 

Chcete vědět, o které střední školy byl největší zájem? 



Redakční rada:  Kamila Šimková, Vendula Urbanová, 

                              Iva Pichová, Šárka Boháčková, 

                              Anna Krejsková, Karin Celbová, 

                              Veronika Žďárská, Petr Hejzlar 

Grafická úprava:   Iva Pichová 

 

Celý časopis najdete na webových stránkách 

naší školy (www.zsvhejny.cz) 


