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Redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům a přátelům školy 

slunečné prázdninové léto 

Momentky ze školních výletů: 



Cyklistický kurz  8.A  a  8.C 

     Co nám o kurzu řekl cyklista Tomáš Semerák z 8.A ? 

„Téměř vše se mně na cyklisťáku líbilo:  

hezké počasí,  výlety,  časovka,  orientační běh,  stezka odvahy,      

dobré jídlo,  dost volna,  mírné bodování pokojů,  šipkovaná,          

výhledy na rozhlednách,  pěší výlet do skal, ………….“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyklokurz  8.B  Havlovice 

Své postřehy z cyklistického kurzu 8.B nám sdělila p. uč. Nováková:  

- velmi kladně bych ocenila, jak se žáci uměli o sebe postarat: každé ráno určená 
služba (podle pokojů) připravila pro ostatní snídani  –  a to opravdu chutně a zároveň 
vkusně. Takže jsem měla dojem, že nejsme na kurzu jen sportovním, ale i 
kulinářském. 

- moc se mi líbilo prostředí, které nám umožnilo sportovní vyžití opravdu po všech 
stránkách 

- potěšilo mě, že se k sobě všichni chovali hodně ohleduplně  –  zdatnější cyklisté se 
neposmívali méně zdatným, naopak vždy počkali, až dojedou úplně všichni 

- počasí bylo proměnlivé, ale nám to vůbec nevadilo, protože jsme k dispozici měli 
krásnou tělocvičnu 

= myslím si, že všichni si cyklistický kurz užili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadlo - láska na celý život 

Připravily jsme pro vás rozhovor s paní učitelkou 

Sylvou Pavlíkovou, která pro vás s žáky 

z dramatické výchovy připravuje divadelní 

vystoupení. 

Jak dlouho se věnujete divadlu?   

Asi 22 let. 

Jak se vám pracuje s touto skupinou? 

Pracuje se mi s ní dobře, nevýhodou je, že 
je moc početná. 

Podle čeho si vybíráte herce na určité role? 

Podle schopností a typu žáka.   

Jak často je při divadelním vystoupení potřeba nápověda?   

Málo, průměrně dvakrát. 

Jaké bylo nejnáročnější představení, které jste kdy nacvičovala s dětmi? 

Současné (Šípková Růženka), vzhledem k tomu, že bylo v představení 
nezvykle časté střídání výstupů. 

Vystupovaly děti z dramatické výchovy někde 
jinde než v kosteleckém divadle? 

Ano, v Náchodě, Hronově, Polici nad Metují, 
v Meziměstí, České Skalici, Ratibořicích, atd. 

Kde nejdál jste Vy osobně vystupovala s kosteleckým ochotnickým 
souborem? 

Ve Volyni (Jižní Čechy). 

Souvisí vaše povolání s divadelní činností, nebo je to 
jen Váš koníček v úplně jiném oboru? 

Souvisí s literární výchovou. 

Přála jste si někdy hrát ve filmu? 

Ne. 
Anna Krejsková a Iva Pichová 8.A 



HUSITA v 7. třídách 

Na hodinu dějepisu k nám přijel „husita“. 

Ukazoval nám, jak se lidé oblékali za doby husitské, např. Kuba Hencl se 

převlékl za obyčejného sedláka ze 14. století. Také jsme se dozvěděli, 

jaké zbraně se v této době používaly v husitských válkách proti 

křižákům.  

Přednáška se nám moc líbila, zpestřila nám hodinu dějepisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Hanušová, Barbora Maršíková, 7.A 



MCDONALD´S   CUP  2014/2015 

 

Když mě paní učitelka Hanušová požádala, abych pískal zápasy na 
letošním turnaji, hned jsem řekl, že jo. Vybral jsem si jako pomocníky 
Tomáše Kubečka a Luboše Pfeifera. To samé udělali žáci 8. tříd, tudíž 
nás rozhodčích bylo celkem šest. Deváťáci pískali zápasy starším 
žákům, osmáci mladším. 

Mladší fotbalisti z Červeného Kostelce nakonec v turnaji zvítězili, 

starší žáci obsadili 5. místo. 

Všichni sportovci se snažili a do zápasů dali maximum. 

My rozhodčí jsme si to také užili. Mě osobně po skončení bolely nohy, 

ale klidně bych šel pískat znova.  

 

         Pavel Málek 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okresní finále v odbíjené dívek 

se konalo v úterý 21. 4. 2015 ve sportovní  hale v Červeném Kostelci za účasti šesti družstev 

z okresu Náchod. Děvčata ve složení Nikča Wietková, Nikča Urbanová, Pája Bernardová, 

Terka Martincová, Káťa Rýznarová, Sandra Runkasová a Verča Mědílková přes velkou 

snahu obsadila 3. místo.  

 

 

 

 

 

 

 

Okresní  finále v odbíjené chlapců 

se konalo v úterý 24. 4. ve sportovní hale v Červeném Kostelci. 
Za naši školu hráli: Michal Cepr, Michal Nývlt, Daniel Souček, Honza Dlauhoweský, 
Honza Škoda, Jirka Drapač a Pepa Matyska.  

Tito kluci vyhráli tři zápasy, jeden remizovali, a tak  obsadili1.místo! 

Blahopřejeme!        Pavla Bernardová  9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola našla talent 

Při hodině muzicírování napadlo p. uč. Kovalovou, že bychom 

mohli uspořádat talentovou soutěž v naší škole.  Nikdo neváhal a hned 

jsme se do toho dali. 

Nejdříve soutěžily děti ve škole v Horním Kostelci. Už tam jsme viděli, že 

soutěž bude mít úspěch.  Na 1. stupni  ZŠ v. Hejny taky vystoupilo 

hodně žáků – čekalo je základní kolo, ve kterém bojovali o postup do 

finále. Všechny děti předvedly krásné výkony a bylo velmi těžké říct jim 

NE. 

Finále se konalo 15.5. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle 

ročníků. 

1. kategorie  – 1.- 5. třída -  zvítězil Saša Hejna se hrou na akordeon 

2. kategorie – 6.- 9. třída  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem soutěžícím za účast a těšíme se na další ročníky 

této soutěže. 

To už bohužel bez nás deváťáků.   Vendula Stehlíková 9.C 

 



Memoriál  KIT  SHOW  Broumov 

Žáci modelářského kroužku pod vedením p. Tomáše Krause se 
zúčastnili mezinárodní soutěže plastikových modelářů 16. 5. v Broumově 

a na své výrobky a na svou práci mohou být právem hrdi. 

V kategorii letadla obsadil 1. místo reprezentant  z  Polska, 

na 2. a 3. místě se umístili žáci naší školy. 

Věděli jste to o nich?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Hofman 

Alexandr Hejna 

Pepa Matyska 



Kam letos pojedete na dovolenou? 

Ptali jsme se ve třech třídách. Každý mohl odpovědět víckrát. 

 

 

 

 

 

 

Na tábor 

K babičce 

Dovolená 
v česku 

Nikam 
nejede 

Do 
zahraničí 

6. třída 

Na tábor 

K babičce 

Dovolená v 
česku 

Nikam 
nejede 

Do 
zahraničí 

9. třída 

Když do zahraničí, tak v šesté 

třídě, jede většina do Chorvatska, 

jedou i do Itálie, do Anglie, do 

Řecka na Chalkidiki, na 

Slovensko a pro někoho je to 

ještě překvapení. 

Na obrázku: Chalkidiki (Řecko) 

Naše osmá třída si užije 

dovolenou v česku. Někteří ale 

jedou do Maďarska, do Itálie, do 

Chorvatska- do Istrie- Pula, nebo 

do Živogošce. 

Na tábor 

K babičce 

Dovolená v 
česku 

Nikam 
nejede 

Do 
zahraničí 

8. třída 

Na obrázku:  Stadion v Pule 

V deváté třídě jedou k babičce a 

do zahraničí: Německo- Uchte, 

Černá Hora, Chorvatsko, 

Rakousko a spousta dalších 

krásných míst. 

Na obrázku: Rakouské Alpy 
Zpracovala  Iva Pichová 8.A 



Jsou svislé, žluté čáry stejně dlouhé? 
Je tato šachovnice pokroucená 

nebo rovná? 

Anna Krejsková 8.A 

Stránka pro utahování nebo pro povolování  

„mozkových závitů“ 

 

 

 

 

 

 

Werichovy citáty 

Zkuste se nad každým citátem pozastavit a zamyslet se, co tím chtěl Jan 
Werich říci. 

 „Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“  
 „Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.“ 

 „Lidská paměť je taky bludiště - moc věcí se tam ztratí.“ 

Vtipy 

 Učitel k žákovi: "Časuj nám sloveso chodit!" "Chodím....chodíš... chodí..." "Rychleji!" 
Pobídne ho učitelka. "Běžím... běžíš... běží..." 

 Učitel vykládá žákům "Kyslík byl objeven roku 1781". Přihlásí se Pepíček: "A co dýchali 
předtím?" 

 U maturity: „Jak se jmenujete?“, ptá se zkoušející. František Opička. ,,A čemu se 
smějete, Opičko?!“ 
,,Ničemu, jen mám radost, že jsem hned první otázku tak dobře zodpověděl.“ 
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http://javvi.webzdarma.cz/web TK/podpora- Sroubove spoje/matice.dwf


Brzy se rozloučíme se všemi deváťáky. Přejeme jim, aby se jim na 
nových školách od září líbilo a aby se jim v učení dařilo. A chcete vědět,  
o jaké střední školy byl letos největší zájem? 

Přehled nám poskytl výchovný poradce p. uč. Ságner. 

    

Počet žáků                chlapců dívek celkem 

 36 (50%) 36 (50%) 72 

Střední školy s maturitou 25 32 57 (79,1%) 

Střední odborná učiliště - výuční list 11 4 15 (20,9%) 

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU:    

Gymnázium Náchod 5 2 7 

Gymnázium Jaroměř 0 1 1 

Gymnázium Úpice 0 1 1 

Obchodní akademie Náchod 0 4 4 

Obchodní akademie Trutnov 0 2 2 

SPŠ Hronov 5 0 5 

SPŠ Trutnov 2 0 2 

SPŠ Dobruška  1 0 1 

SŠ propag. tvorby a polygrafie V. Poříčí 0 4 4 

SŠ veterinární Hradec Králové 0 1 1 

SŠ oděvní, služeb a ekonomie Č. 
Kostelec 

1 4 5 

Lesnická akademie Trutnov 1 0 1 

SŠ Vocelova Hradec Králové 2 1 3 

SŠ Academia Mercurii 1 1 2 

Konzervatoř Duncan 0 1 1 

SPŠ chemická Pardubice 1 4 5 

SPgŠ Litomyšl 1 0 1 

SŠ zdravotní Trutnov 0 3 3 

SŠ zdravotní Hradec Králové 0 1 1 

SŠ bezpeč. akademie M. Svatoňovice 2 0 2 

Soukromá SŠ pedagogická H. Králové 0 1 1 

SŠ hotelová Teplice n. M. 1 0 1 

SŠ gastronomie, služeb H. Králové 1 1 2 

SPŠ stavební Náchod 1 0 1 

SOU - VÝUČNÍ LIST:    

SŠ propag. tvorby a polygrafie V. Poříčí 0 2 2 

SPŠ a SOU Nové Město n. M. 2 2 4 

SŠ a SOU Vocelova H. Králové 3 0 3 

SPŠ Hronov 3 0 3 

SŠ a SOU Teplice n. M. 2 0 2 

SPŠ stavební Náchod 1 0 1 

 
Tento časopis si pro vás připravila školní redakční rada: 

Anna Krejsková, Karin Celbová, Vendula Urbanová, Šárka Boháčková, Veronika Žďárská, Kamila Šimková 
Grafická úprava: Iva Pichová 
 
Pokud máte jakoukoliv básničku, pohádku nebo jakýkoli příspěvek,  obraťte se prosím na p. uč. Sádovskou nebo na 
redakční radu. 

Celý časopis najdete na webových stránkách naší školy (www.zsvhejny.cz) 


