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Cyklistický kurz 8.A a 8.B 

     Žáci z 8.tříd byli na cyklistickém kurzu na zámku Bischofstein, v Adršpašských skalách.  

V pondělí 15. 5. v 8:15 jsme vyjížděli. Ujeli jsme 36 km, než jsme dojeli na Bischofstein.  Další 

den byl celodenní výlet v okolí Adršpašských skal, navštívili jsme i adršpašský zámek.  Ve 

středu jsme měli den her, který začal orientačním během a pokračoval hrami ve dvojicích.  

Ve čtvrtek byl závod  - časovka na 3 km. 

Kdo vyhrál?    Kluci – Adam Dlauhoweský 

                         Holky – Míša Šimková 

V pátek jsme jeli domů.                                                               Radek Turek 8. A 

                                                                                                                                                          

Óda na cyklisťák 

Pan učitel Kubeček 

vyšlapal si kopeček. 

Děti vzadu nemůžou, 

flašky do sucha lížou. 

 

Pan učitel Drábek   

nechal nás napsat básničku. 

My v tom máme zmatek 

a napsali jsme písničku.            

                             (Viktor Baranyuk  8. A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22.2.2017 jsme se šli podívat na Úžasné Divadlo Fyziky. Téma tohoto 

vystoupení byla žárovka. Vystupující zde povídali o tom, kdo ji vymyslel a jak 

funguje. Byly zde také pěkné pokusy jako např.: světelný meč, žárovka 

v mikrovlnce,… Brali si k sobě několik dobrovolníků, kteří byli třeba u stroje, při 

kterém vzniká statická elektřina nebo drželi v ruce „světelný meč“ neboli 

žárovku. Vystoupení bylo zábavné a také naučné. 

 

Jakub Havrda 8.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijel husita 

     23. 5. se pro 7. třídy konala přednáška o husitech. Pan Richtr nám vyprávěl o 

tom, jak se bojovalo právě v době husitství. Předvedl nám i názornou ukázku 

střelby z hákovnice.  Mohli jsme si vyzkoušet dobové oblečení.  

Byla to jedna z mála přednášek, která opravdu všechny bavila. 

                                                                Magdalena Šolcová a Denisa Nocarová   7. A 

 

 

 

 

http://technet.idnes.cz/co-bylo-nez-se-rozsvitila-prvni-zarovka-hleda-se-nastupce-pmu-/tec_technika.aspx?c=A070622_160523_tec_technika_pka
http://www.ekofilm.cz/event/26/
http://www.kultura.cz/profile/8043-techmanie-science-center
http://volny-cas-uceni-cz.webnode.cz/vlastiveda-4-rocnik-historie/husitske-boure/


 

 

Branný závod 
(reportáž Sabiny Vaňkové a Terezy Králové) 

     Dne 10.5. se žáci druhého stupně zúčastnili branného závodu. Celkem 

závodilo  24 týmů. 

Družstva vybíhají v intervalu 5 minut. Po hodině a půl došlo i na náš tým, jsme 

připravené na startu a čekáme... připravit, ke startu, pozoooor... TEĎ!! 

Vybíháme a ve své rychlosti jsme na prvním stanovišti střelnice, kde si leháme a 

střílíme. Právě jsem dostřelila poslední náboj.  

 

 

 

 

A běžíme přes kopec dolů, kde nás očekává paní učitelka Sádovská s granátem, 

první hod byl nanečisto a další byly naostro.  

 

 

 

 

Neházíme nejlépe, tak rychle běžíme dál. O 200 metrů dál nás vyhlíží paní 

učitelka Křivánková se svojí překážkou přes lano.  

 

 

 

Přelezeme a sprintujeme k dalšímu stanovišti. Avšak v cestě nám překáží dva 

potůčky, které musíme přeskočit. Běžíme do kopce a zdálky už vidíme paní 

učitelku Hanušovou. Zadá nám úkoly s buzolou.  

A můžeme běžet dál.  



 

 

      Zrovna dobíháme k paní učitelce Kovalové, která pro nás má připraveny 

úkoly o první pomoci. Jsme na půli cesty k dalšímu stanovišti a zpomalujeme, 

protože už nemůžeme, a tak lehce dobíháme k paní učitelce Bubákové. Ta nám 

ukazuje různé druhy rostlin, není to 2x lehké, a proto nemáme plný počet bodů.  

Konečně běžíme k poslednímu stanovišti požární ochrany, kde na nás čeká pan 

učitel Ságner, za úkol máme trefit požární hadicí láhev plnou vody.   

Náš tým dokončí poslední úkol a rychle běžíme do cíle 

 – tak jako všechna ostatní družstva. 

A kdo byl nejlepší?  Všichni, kteří doběhli!!! 

 

      mladší dívky  –  7. B, 6. C a 6. B  

       starší dívky   –  8. B, 8. C a 8. A 

       mladší chlapci  –  7. B, 6. C a 7. C          

       starší chlapci   –  9. B, 9. A a 8.  

A úplně nejlepší trojice?   Honza Novák,  

                                          Ondra Cepr a 

                                          Mirek Knapovský  

                  

 



 

 

Olympionici naší školy 

Kostelecká laťka 

Dne 11. 4. se v sokolovně  konal závod ve skoku vysokém. 

Soutěžili závodníci od 6. do 9. tříd. Závod začínal na výšce laťky 0,95 cm a závod zahajoval 6. ročník. 

Čím více se laťka zvedala, tím více závodníků ubývalo. Na výšce 1,40 m zbývalo jen pár dobrých 

závodníků, mezi kterými nad naše očekávání zůstali i kluci ze 6. třídy Čuda a Bruha. Do finále se však 

dostali i jiní – Segars, Semerák, Linhart, Dominik Čisár. Soupeřil s nimi i pan učitel Kubeček. 

Dívky nezůstaly pozadu, reprezentovala je Anička Kašpárková, Zoe Mudrochová a Veronika 

Mědílková a mnoho dalších.                 Maria Lauterbachová, Aneta Joudalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní kolo  odbíjené (dívky) 

     Okresní finále odbíjené neboli volejbalu se odehrálo v Červeném Kostelci 28.3. Sešly se 

všechny školy z okresu Náchod, aby se rozhodlo, kdo pojede na krajské kolo do Jičína. Každá 

škola hrála 4 zápasy na dva sety a Kostelec (což jsme my)  vyhrál 1.místo a tím pádem 

jedeme do krajského kola do Jičína. Z mého pohledu byly zápasy dost vyrovnané a myslím si, 

že při hraní zápasu jsme se i pobavily. A to je hlavní ! 

                                                                                                                                            Kristýna Hamplová 8. A 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A1_vlajka


 

 

                                                  Poznávání přírodnin 

     Ve čtvrtek 18. 5. se konalo v Náchodě okresní kolo soutěže poznávání 

přírodnin. Naše škola se taky zúčastnila. V Náchodě jsme šli pěšky z nádraží do 

Déčka (střediska volného času). Tady nás už čekali organizátoři. Postupně jsme 

chodili po lavicích ve dvou třídách a poznávali jsme kytky, savce, ryby, hmyz a 

ptáky.  

Nejlepší z nás všech byla Martina Rejzková z 9. C,  která se umístila na 3. místě 

a postupuje do krajského kola. 

                                                                                  Ondřej Středa a Vendula Štrofová z 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradecký víceboj – psaní všemi deseti 

     Dne 11. 4. 2017 se v Hradci Králové odehrála soutěž ve psaní všemi deseti. 

Psali jsme v programu ZAV. Soutěžilo se v několika disciplínách např. prstoklady, 

aritmetická zběhlost, opisování textu, atd.  

Jako porota byli zakladatelé programu ZAV Jaroslav Zaviačič a Helena 

Zaviačičová. Soutěže se zúčastnilo mnoho škol z Královehradeckého kraje. 

Trénujte a můžete se příště taky zúčastnit!!!! 

                                                                                                                       Pavel Adámek 8. C 
 

 

 

http://www.i-creative.cz/2012/03/15/jarni-kvetiny/


 

 

Den Země 8.B,C 

      Byl pátek 21.4.2017 a čekala nás bitva o 

Náchod. 

     Vystoupili jsme z vlaku ve Václavicích, kde 

jsme viděli nachystané ostatní školy. Když 

jsme přišli na řadu, ujal se nás rakouský 

organizátor, který nám vysvětlil, co nás čeká. 

Ze začátku jsme šli po naučné stezce. První 

zastávka byla u kostela ve Václavicích, kde 

jsme se dozvěděli hodnost našeho vůdce. Když 

jsme se dozvěděli i heslo, dal nám kurýr na 

koni úkol, který jsme měli splnit. Po splnění 

úkolu jsme se vrátili zpátky a šli do vesnice 

Vysokov.  

Ve Vysokově na poli už byly ostatní třídy a 

různá stanoviště např. dělostřelectvo, myslivci, 

pruská pěchota, jízda a poslední, co jsme si 

zapamatovali. Poté následovala malá ukázka 

té bitvy, kterou vyhráli Prusové. A abych 

nezapomněl, bylo tam ještě jedno stanoviště, 

kde jsme pochodovali a chodili v řadě.  

Byla hrozná zima a naštěstí tam měli malý 

ohýnek, kde jsme se nahřáli. Po skončení akce 

jsme pospíchali na vlak do stanice Starkoč. Ale 

zákon schválnosti fungoval a  vlak nám ujel. A 

tak jsme museli čekat asi hodinu na další vlak. 

Den Země byl zajímavý a prošli jsme se na 

tomto výletě   dostatečně. Až na tu zimu to 

bylo pěkné. 

Napsal: Pavel Adámek 8.C  

Den Země v 8. A 

 

 

 

 

 

Den Země 6.tříd 

6.třídy vyrazily na Vízmburk. Od školy 

jsme vyrazili k Devíti křížům. Dále naše 

trasa pokračuje po lesní cestě a tady již 

začínáme plnit různé úkoly. Snažíme se na 

pracovní list co nejlépe splnit dané otázky. 

Na Vízmburku jsme se seznámili s 

rytířskou výzbrojí, také jsme se tam mohli  

nasvačit a něco si koupit na památku či 

nějaký pamlsek. Cestou nazpátek opět 

plníme úkoly a tak nám ta cesta pěkně 

utekla. Ani jsme se nenadáli a už jsme 

zpátky u školy. Byl to hezký den a všem se 

nám to líbilo.

                                                                                                                                Tereza Kubečková 6.C 

 

 



 

 

Skupina historického šermu- Manové Přemysla Otakara 

Občanské sdružení a skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara 

bylo založeno 7. července 1996. 

Domovištěm skupiny je Červený Kostelec a jeho blízké okolí. Na jednotlivé 

produkce se připravujeme jednou týdně na pravidelném tréninku a to po většinu 

roku ve volné přírodě. Výrobu kostýmů a drobnějších rekvizit si větší měrou 

zajišťuje každý z členů samostatně, pod dohledem vedení sdružení, které se 

studiem této problematiky zabývá již řadu let. Výrobu zbraní, zbrojí a uniforem 

však vzhledem k nutnosti bezchybného a bezpečně spolehlivého provedení 

přenecháváme specialistům. 

Historické sdružení působí především na území hradeckého kraje, avšak stejně 

tak jsme zváni do mnoha památných míst, měst a kulturních památek celých 

Čech a Moravy, stejně jako do sousedního Polska, Maďarska a Rakouska. 

Od roku 2014 se k naší skupině přidaly i děti. Ti se učí šermu, ale i dalším 

středověkým tradicím.  

Pohled jednoho z dětí:   

,,Chodí  nás tam asi 9 a jsme vážně dobrá parta. Velice se mi tento, kroužek‘ líbí 

a věřím, že i ostatním. Učíme se souboje, jezdíme na výlety po památkách a 

navštěvujeme různá historická místa. Sice ještě neumíme šermovat tak, 

abychom vystupovali s dospělými, ale už jsme vystupovali před školkou a 

jezdíme na bitvy, kde se jen koukáme nebo jsme členy průvodu.“ 

                                  

                                             Eliška Chvojková   8. A                   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.outfit4events.cz/czk/produkt/7216-luxusni-kord-na-historicky-serm/


 

 

ZÁBAVA 

Vtipy 

 Pepíček ve škole zlobil a paní učitelka mu napsala poznámku: "Váš syn dnes ve 
škole moc zlobil." 
Tatínek jí odpověděl: "Váš žák nesnědl k večeři maso." 

 

 Syn arabského šejka se rozhodne studovat v Čechách. Po dvou letech píše domů 
rodině: Moc se mi tu líbí, pilně se učím, mám samé jedničky a jsou tu na mě moc 
hodní. Jenom když zaparkuji před školou své pozlacené auto a dívám se, jak náš pan 
učitel vystupuje z tramvaje, je mi docela smutno. O týden později přijde synovi dopis s 
šekem na 2 miliony: Nedělej nám ostudu, kup si taky tramvaj! 
 

 Jdou dvě sušenky po silnici a jednu přejede auto. Druhá se otočí a řekne: NEDROB 
A POJĎ. 
 

Hlavolamy 
 

Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici 4 čáry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky 

Najdete názvy zvířat? 

 

 
DĚMEVD –                                            
OSLN –  
MZEJI –  
CHAAKN –  
JCÍZA –  
KAŠLI –  
OČEMR –  
LAÍŽAŽ –  
 

 

 

                                                                                                                                      připravil Jakub Havrda  8.A  

http://www.ontola.com/cs/arti/smajlik


 

 

 
Zajímá vás, kde budou příští rok studovat      

vycházející deváťáci? 
(dle údajů od p. uč. Ságnera) 

 
ŠKONÍ ROK 2016/2017 

Počet žáků chlapců dívek celkem 

 

30 
(49%) 

31 
(51%) 61 

Střední školy s maturitou 18 28 46 (75,4%) 

Střední odborná učiliště - výuční list 12 3 15 (24,6%) 

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU: 
   Gymnázium Náchod 3 5 8 

Gymnázium Trutnov 0 1 1 

SPŠ Hronov 3 0 3 

SPŠ Trutnov 6 0 6 

Obchodní akademie Trutnov 0 1 1 

Obchodní akademie Náchod 0 1 1 

SŠ zdravotnická Trutnov 0 7 7 

SŠ pedagogická Litomyšl 0 1 1 

SŠ pedagogická Nová Paka 0 1 1 

SPŠ stavební Náchod 1 1 2 

SOŠ Hradec Králové 0 4 4 

SŠ odborného vzdělávání Dobruška 1 0 1 

SŠ propag. tvorby a polygrafie V. Poříčí 0 1 1 

SŠ chemická Pardubice 0 1 1 

Zahradnická akademie Mělník 0 1 1 

Lesnická akademie Trutnov 1 0 1 

SPŠ Dobruška 2 0 2 

SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 0 1 1 

Bezpeč. Právní akademie M. Svatoňovice 1 1 2 

    SOU - VÝUČNÍ LIST: 
   SPŠ Hronov 5 0 5 

SŠ řemeslná Jaroměř 3 0 3 

SŠ propag. Tvorby a polygrafie V. Poříčí 1 1 2 

SŠ oděvní, služeb Červený Kostelec 1 1 2 

SPŠ Trutnov 1 0 1 

SPŠ stavební Náchod 1 0 1 

SOŠ Trutnov 0 1 1 

    



 

 

Kam na dovolenou? 

JIŽNÍ MORAVA 

V centru dění jižní Moravy stojí Brno, druhé největší město České republiky. 

Za prozkoumání stojí Moravský kras s více než tisícovkou jeskyní a známou 

propastí Macocha, komponovaná krajina Lednicko-valtického areálu, 

Znojemsko s Národním parkem Podyjí i Slovácko, oblast se svébytným 

folklorem. Mikulov je také krásné místo se zámkem a poutním místem tyčící 

se nad město. Poblíž Lednic se nachází také sídlo Habsburků Valtice -  sice 

není zrekonstruovaný, ale za návštěvu také stojí. Vinice, které jsou pro tuto 

oblast známé,  jsou krásná místa, kde se člověk cítí jako vinař.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Jakub Havrda 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento časopis si pro vás připravila školní redakční rada: 

Eliška Chvojková, Káťa Kuldová, Radek Turek, Miloš Ott 

Grafická úprava: David Kubeček, Jakub Havrda 

Děkujeme za vaše příspěvky 

Máte-li nějaké pohádky, básničky nebo jakýkoli 

příspěvek, obraťte se prosím na p. uč. Sádovskou nebo 

na redakční radu. 

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

http://cz.vector.me/search/cartoon-island-with-palm-tree
http://www.ctyripe.cz/recenze/ceska-republika/jihomoravsky-kraj/lednice/zamek-lednice/
http://www.rendezvous.cz/sklep.html
http://www.czechtourism.com/c/valtice-chateau/

