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Redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům i přátelům školy 

       VESELÉ  VELIKONOCE 



Třídy 7.A, 7.B a 8.C se zúčastnily lyžařského 

výcviku na chatě Jurášce v Olešnici v Orlických horách. 

Jaké to bylo? 

7. B  

Terka – „Boží, nejlepší byla diskotéka.“ 

Tomáš – „Byl to nejlepší lyžák, který jsme zažili. 

                VERONIKA TURKOVÁ ze 7. B porazila všechny učitele a žáky 

                ve slalomu na čas.“  

7. A 

 Šárka – „Moc se mi tam líbilo, učitelé byli hodní a měli s námi trpělivost.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Třída 7.C se zúčastnila lyžařského výcviku na chatě 

Jurášce v Olešnici v Orlických horách o týden později. 

Jaké to bylo?  

Katka – „Bylo to super! Hlavně večerní lyžování.“  

Magda – „Bylo to senzační, hlavně lyžování.“ 

paní uč. Vítová – „Lyžák  se mi velmi líbil, protože žáci se opravdu snažili naučit se 

nové dovednosti na snowboardu.  A byli moc fajn, takhle snaživou skupinu jsem ještě 

na snowboardu neměla. I přes letošní teplou zimu byly sněhové podmínky dobré.“  

                                                                                         Kamila Šimková a Veronika Žďárská  7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY 

Dne 4. 2. 2014 k nám do ZŠ V. Hejny přijeli z Brna fyzici ze skupiny ÚDiF – ÚŽASNÉ DIVADLO 

FYZIKY. Jejich program nám měl přiblížit svět fyziky – pokusy a historii zábavnou formou. Pro 

spolužáky ze šesté třídy měli připravený pokus s potápěčem v uzavřené lahvi s vodou 

fungující na principu změny tlaku. Další pokus byl s plynem, který přetekl až k hořícímu 

zapalovači. Když se k němu plyn dostal, vzplanul a my měli strach, že nám shoří škola. Další 

bylo na řadě vajíčko, které dostali do sklenice, jejíž hrdlo bylo menší než samotné vajíčko. 

Dokázali nám na jablkách, že ochranná helma má svůj smysl, rozloží totiž sílu padajícího 

předmětu. Nakonec si sedli na židli – fakírské sedátko – která byla vystlaná hroty hřebíků. 

 Sedmým a osmým třídám zase prezentovali optiku a my se dozvěděli, že obrazovky 

telefonů a tabletů se skládají ze tří barev – zelené, modré a červené – které podle toho, jak 

silně svítí, tak vytváří nové odstíny a další barvy. Dozvěděli jsme se, jak by se dala vyrobit 

elektřina z lidí, ale nebylo by to efektivní, protože z jednoho člověka by se dalo získat jen 6 

voltů. Také získávali elektrický zdroj z vody, a tak se jim podařilo rozehrát vánoční přáníčko. 

Celý program byl velice zajímavý a poučný. 

 Velké poděkování patří fyzikům z ÚDiFu a hlavně paní učitelce Jiránkové za to, že nám 

tento skvělý i naučný program zajistila.                                                               Pavla Vlčková 8. A 

 

 

 

 

 

 
 

 



           

 

 Co má meteorit společného s olympiádou? 

15. února přesně před rokem vyděsil obyvatele ruského Čeljabinsku a okolí meteorit. Při rozpadu zářil 

jasněji než Slunce a následná tlaková vlna způsobila škody za miliardu rublů. 

Čeljabinský meteorit byl druhým největším zaznamenaným objektem, který zasáhl Zemi od roku 1908 

a od tehdejšího dopadu tunguzského meteoritu. Loni na podzim vyzvedli vědci půltunový úlomek 

meteoritu ze dna jezera Čebarkul. Při vstupu do atmosféry nad jižním Uralem měl hmotnost asi 12 

tisíc tun a průměr asi 19 metrů.  

 

 

 

 

Meteorit a olympiáda? 

Ruští organizátoři pojali organizaci olympijských her skutečně ve velkém a platí to i pro medaile. Ve 

složení se od těch posledních velmi neliší – zlaté medaile totiž nejsou ze zlata, a to už více než sto let. 

Medaile udělované na hrách v Soči patří mezi největší. Jejich průměr je 100 milimetrů, tloušťka je 

10 milimetrů. Větší byly pouze v Turíně v roce 2006, kde to bylo 107 milimetrů (byly ale lehčí). 

 

 

 

 

 

 

Přidávání jiných materiálů do medailí na zimní olympiádě není až tak výjimečné, již v minulosti byl do 

medailí přidáván křišťál (Albertville 1992), nebo sparagmit (Lillehammer 1994). Skutečně výjimečné 

medaile ale byly rozdány sportovcům, kteří se umístili na 1. místě 15.února, tedy v den výročí výbuchu 

meteoritu. Na medailích se nachází kousek meteoritu z Čeljabinsku a jejich výroba zabrala téměř 

20 hodin. Žádný z českých sportovců ale medaili s meteoritem nezískal, protože 15. února zůstalo 

Česko bez medaile.  

  

       Iva Pichová 

              7.A 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/1176796


                                                    POMOC PEJSKŮM Z ÚTULKU 

Dne 18.3. jsme společně se zástupci asistentů navštívili městský útulek v 
Broumově. Ze srdíček z lineckého těsta, která jsme prodávali na prodejní 
výstavě v prosinci, šla část výtěžku 1500 Kč na potřebné věci do útulku v 
Broumově.  
Na místě na nás čekala milá paní Slováková a spousta pejsků, kteří byli 

šťastní.  Společně jsme si zde toto odpoledne užili a doufáme, že se co 

nejvíce pejsků dostane do nových milujících domovů.  

  

   Připravila  Lucie Jirmanová  8.A 

 



KARNEVAL PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 

V úterý 25. 3. připravili asistenti KARNEVAL pro děti ze školní družiny. 

Byla to hodina se spoustou muziky, tancování a her. 

Na konci nechyběla promenáda, ve které porota vyhodnotila  

tři nejlepší masky:  

králíčka, želvu Ninja a na třetím místě se umístil šašek.   

Hezké masky měly i vychovatelky ze školní družiny. 

Všem se karneval líbil a my se těšíme na příští rok. 

                                                                             Eliška Kuldová a Veronika Marková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LITETÁRNÍ   KOUTEK     budoucích spisovatelů 

(práce žáků naší školy)  

Zrada 

Tajné dveře vedle sklepa, 

duše čeká na schodech. 

Padlý anděl tiše zpívá,   

černá křídla, bílý dech. 

 

Rozohněný v srdci smutek,  

nestrávený věčný žal, 

duše dolů sestupuje, 

padlý anděl zpívá dál. 

 

Ozvěna lká náhlou smrtí, 

tvář se duší zarděla. 

Úpěním se nese píseň 

ďábla s tváří anděla. 

                                                               Žaneta Bejrová 7.B 

 

Kdo z vás píše básničky, pohádky či povídky, 

nebo kdo má pro ostatní zajímavou zprávu či oznámení  - 

nenechávejte si to pro sebe a seznamte 

s tím spolužáky v příštím čísle časopisu. 

 



Byla jednou jedna kouzelná sova, která zářila na tričku jedné dívky. Tričko dostala tato dívka jako 

dárek k narozeninám a původně ho vůbec nechtěla nosit.  Jednou večer, když dívka po večeři usínala, 

vycházelo ze skříně zářivé světlo. Dívka opatrně pootevřela dvířka od skříně a uviděla nádhernou, 

jasně svítící zář sovy. Nevěděla, co toto světlo znamená, a proto si ho hned druhý den vzala na sebe.    

Ve škole se jí jedna holka ze třídy posmívala, a tak si v duchu přála, aby zmizela.  Najednou ucítila 

velké teplo a všimla si, že sova na jejím tričku celá září. Náhle se ve třídě objevila babička této zlobivé 

holky a odvedla si ji s sebou k paní zubařce. Dívka měla zvláštní pocity a nemohla uvěřit tomu, že je za 

vším zářící sova na jejím tričku.                                                                                                                                   

Odpoledne šla dívka se zářící sovou do kina. V kině byla její nejhorší kamarádka, která je fiflena.  

Zářící sova cítila nějaké napětí, cítila přání, a tak to své paničce splnila. Přála si, aby se její nejhorší 

kamarádka za všechno omluvila a aby byly opět nejlepší kamarádky. Tak to kouzelná zářící sova 

splnila. Potom šly spolu na zmrzlinu a dívka jí řekla své tajemství s kouzelnou sovou. Potkaly hodně 

zlého a zuřivého psa. Obě si přály, aby zmizel, nebo aby se změnil.  Hned to kouzelná sova splnila.        

Dívky i kouzelná sova byly už unavené, ale moc se jim nechtělo domů, tak se domluvily, že se sejdou 

u kouzelné sovy doma a budou se koukat na horory.                                                                                           

Domů přišly akorát na večeři. Dívky se navečeřely, pak se vykoupaly. Před televizi si připravily 

popcorn a speciální strašidelné horory. Po prvním hororu přišla maminka a řekla dívkám, ať jdou 

spát. Obě začaly zívat. Jakmile dívky usínaly, maminka jedné z dívek šla potichu do jejího pokoje a 

vzala si tričko s kouzelnou sovou, aby ho vyprala. Ona ale nevěděla, že když to tričko s kouzelnou 

sovou vypere,   sova už nikdy nebude kouzelná.          

Ráno se dívka podívala do skříně a kouzelná sova tam nebyla. Řekla to své nejlepší kamarádce. Obě 

dívky byly moc a moc smutné. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo, kouzelná sova sice už nebyla 

kouzelná, ale dívkám zůstaly nádherné vzpomínky.                                                                          

 

                                                                                                                            Text: Lucie Brejtrová  6.C 

                                                                                                                   Ilustrace:  Iva Pichová  7.A                                          

 

  



Jaké akce na nás čekají? 

 

 vědomostní soutěž „Paragraf 11/55“ 

7. 4.  od 13 hod. – pro 6. a 7. třídy 

14. 4   od 13 hod. – pro 8. a 9. třídy 

soutěží pětičlenná družstva 

přihlášky odevzdejte  p. uč. Bursíkové 

 

 

    Den Země    16. 4. 2014 

    pro 6. třídy – exkurze do Babiččina údolí  

      pro 7. třídy – naučná Hornická stezka 

      pro 8. třídy – exkurze  do čistírny odpadních vod 

                              a do firmy Galček 

      pro 9. třídy – exkurze do vodní elektrárny Hučák 

                              v Hradci Králové 

 

 

 

   divadelní představení žáků 7. tříd 

ČERT  A  KÁČA      24. 4.  v divadle 

 

 

 

 

 



 

    miniolympiáda v ruském jazyce     24. 4. 

                         pro žáky 7. – 8. tříd 

                                     класс        школа 

                                         ученик 

                                    бабушка        семья 

                                  кубики    мяч     кукла 

 

                                                                                                                                                

 

    letové ukázky dravců         30. 4.  

                     pro žáky 6. – 9. tříd 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 „Pochod Jiřího Potůčka“    23. 6. 2014 
            30  žáků se zúčastní pochodu (12 km)  Bohdašín – Studnice a dále 

            navštíví památník Jiřího Potůčka v Trnové a památník  

            v Pardubicích, kde 9. 7. 1942 byli popraveni občané Červeného 

            Kostelce, Bohdašína a Končin, kteří poskytli úkryt    

            Jiřímu Potůčkovi 

 

  



 

Pro každého, kdo má rád ruční tvořivou práci, bude zajímavý      

krasličářský kroužek. 

        

 

Vede ho Anna Rusová, moc hodná a milá paní, která se zdobením kraslic 

zabývá celý život. Kroužek s dětmi vede již od roku 1978. Seznámila se 

s tímto zdobením a postupně učila i další zájemce. Připravovala děti a ony 

získávali po mnoho let na celostátních soutěžích mnohá ocenění. Soutěže 

se konají jednou za 3 roky. Aby se děti mohly zúčastnit, musí mít kraslice 

barvené cibulovými slupkami a pouze stříhanou slámou. Jinak se vzory 

skládají i z koleček, slziček a srpečků vyražených průbojníkem. 

   Zdobí se nejen slepičí vejce, ale také křepelčí, kachní i pštrosí a obrazec 

na něm obsahuje asi 5000 kousků slámy. 

Při různých velikonočních akcích v okolních městech předvádějí její žáci 

ruční práci. A paní Rusová u toho vypráví o historii, o obřadním užití vajec, 

které sahá svými kořeny až do hluboké minulosti, o čemž svědčí 

archeologické nálezy z pravěkých pohřebišť. 

Zájem o kraslice u nás stále trvá. Doufejme, že tato lidová tradice časem 

neupadne v zapomnění. 

  



A kdo nemá zálibu v tradičním zdobení a chce si vytvořit něco 

jednoduchého a přitom zvláštního, může vyzkoušet návod Karin Celbové a 

Šárky Boháčkové ze7.A na výrobu malého šperku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme potřebovat:    polystyrénové vajíčko,flitry,  

                                                    rokajl (malé korálky), špendlíky 

Postup:  Na špendlík navlékneme rokajlový korálek a flitr. Takto 

navléknuté špendlíky postupně zapichujeme do vajíčka od shora až dolů.  

Flitrové vajíčko můžeme napíchnout na špejli anebo jen tak vystavit mezi 

jiná vajíčka. 

 

 

  



 

Jestli máte pomocníka, postavte ho proti sobě a 

dejte mu do ruky úvazek na tenké straně proutků 

pevně svázaný provázkem. Poté si proutky 

rozdělte do každé ruky po čtyřech a držte je pěkně 

naplocho v ruce jeden 

vedle druhého, ať se 

vám nepopletou v 

pořadí. 

 Krajní proutek zprava se shora zastrčí 

doprostřed mezi proutky na levé straně a 

spodem se vrátí na pravou stranu, ale už ne na 

kraj, nýbrž zůstane na pravé straně na posledním místě, nebo první 

odprostřed, chcete-li. Nyní zas první zleva se horem přehne mezi proutky 

na pravé straně a vrátí se na svou stranu, a zase se zařadí na konec řady, 

ale tentokrát na levé straně. A nyní zas krajní zprava doprostřed mezi 

proutky na levé straně a zase zpět na vnitřní stranu. Příliš neutahujeme, 

aby se proutky nelámaly, a nezapomínáme střídat proutky vždy jeden 

zprava a další zleva. Důležité je uhlídat, aby se nepřehodily proutky v 

pořadí tak, jak je držíme. Z které strany proutek pochází, tam se zase vrátí, 

jenže na poslední místo, pokud pořadí proutků počítáme od kraje.  Protože 

pruty už na konci jsou poměrně silné, tak se vám nebude dařit tak dobře je 

zaplést.         Zakončení rukojetí s pentlemi 

Nyní přijde na řadu „rukojeť“. Na tu je třeba podélně rozříznout jeden proutek 

napolovic. Poté se jeden jeho konec zastrčí mezi proutky, které budou tvořit 

podklad „rukojeti“ tak, aby se nevytáhl. Nyní se začne omotávat tak, aby byl jeden 

závit vedle druhého. Protože jeden proutek na rukojeť nestačí, zastrčí se zas jeho 

konec tak, aby pevně držel, a pokračuje se s omotáváním druhou půlkou 

rozříznutého proutku. Když dojdete na konec, opět zastrčíte jeho konec, aby se 

jednotlivé závity nemohly rozmotávat. Rukojeť je hotova. Ozdobíme pentlemi. 

 

      Lenka Nývltová 7.A 

  



Něco pro zamyšlení a pobavení 

1. Hádanky 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity. 

Maličký sklípek, v něm dvě řady slípek a červený kohoutek. 

Chodí každý den ven a přece je stále doma. 

2. Přesmyčky 

sapolapa                             gantsum                       rucyl 

3. Sudoku   -  Kolik minut ti bude trvat vyluštění? 

 

4. Vtipy 

 „Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?" „Ne. Například ve slově  trouba  se po R 

píše O!"  

 Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, jestlipak víš, kde leží  Trója?"  Pepíček 

odpoví: „Prosím, mezi dvójou a čtýrou!"  

 „Pepo, dnes mi volala tvá třídní učitelka a stěžovala si na tvé chování ve škole.“„Tati, 

to ti lhala. Dneska jsem tam vůbec nebyl.“ 

 Ptá se učitel žáka při zkoušení: „Co víš o významných matematicích starého Řecka?“   

Žák pohotově odpoví: „všichni zemřeli.“ 

 „Tati, ty máš opravdu velké štěstí.“    „Jo, jak to?“   „No, nebudeš mi muset v září 

kupovat učebnice, protože příští rok budu zase ve stejné třídě.“ 

                                                                                        Připravila Anna Krejsková    7.A                                        

(odpovědi: 1. déšť, ústa a zuby a jazyk, hlemýžď, 2. appalosa, mustang, curly) 

 
  



 

Pálení  

čarodějnic  
Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a 

dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a 

slaví příchod jara. 

 Na některých místech se staví májka. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně 

pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní 

rovnodenností a letním slunovratem.  

Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc 

jedním z  největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání 

různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady.  

Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně 

oslava plodnosti. 

Postupem času se tento zvyk stal příležitostí jak se s přáteli setkat 

v milé atmosféře. Popovídat si a zahřát se u hořícího ohně. 
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