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Redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům a přátelům školy 

krásné prožití jara a Velikonoc 



Lyžařský výcvik 7.A-B 
     Na lyžák jsme jeli společně se 7.B. Nejdříve jsem si myslela, že jet s B bude 
hrozný, ale právě naopak. Našla jsem si plno nových kamarádů a užila jsem si plno 
legrace. 
Byli jsme rozděleni do dvou skupin podle lyžařské zdatnosti: 
1. lyžařská skupina -,,Hanušáci“ - byla skupina lyžařů, kteří uměli dobře lyžovat. 
2. lyžařská skupina - ,,dvojky" - byla skupina, kterým to šlo hůře, ale do konce týdne 
se o hodně zlepšili. 
No a potom skupina snowboardistů, kteří se moc neučili, ale spíše jen jezdili volné 
jízdy. 
Všichni jsme si to moc užili - třeba karneval, diskotéku a slalom. 
                                                                                                                                       za 7.A Michaela Kadaníková 

 

Lyžařský výcvik 7.A a 7.B 
     Lyžařský výcvik se konal na chatě Jurášce v Orlických horách 21.2 do 26.2. 
Jely s námi paní učitelky Horká, Hanušová a Vítová, na začátku výcviku nás učil 
lyžovat i pan ředitel. 
Na začátku týdne trochu zapršelo, pak začalo sněžit a ke konci i svítilo sluníčko. 
Jídlo nám moc chutnalo, nejvíce asi dukátové buchtičky s vanilkovým krémem a řízek 
s bramborem. 
Na sjezdovce jsme si to všichni moc užívali. 
V pondělí jsme měli přednášku o mazání lyží a v úterý k nám přijel dokonce člen 
Horské služby. Povídal nám, jak zachraňují lidi, kteří potřebují pomoc a o tom jak se 
chovat v horách, aby nás nesmetla lavina. 
Konaly se i závody ve slalomu. 
 
Z kluků vyhrál: 1. Vávra Tuček 
                         2. Adam  Dlauhoweský 
                         3. Pepa Macek 
 
Z holek vyhrála: 1. Bára Nývltová 
                           2. Vendula Štrofová 
                           3. Veronika Šrámková 
 
A ze snowboardistů vyhráli: 1. Lukáš Lokvenc 
                                             2. Aneta Joudalová 
                                             3. Petr Linhart 

 
             za 7.B Vendula Štrofová 

 

 

 

  



Lyžák 7.C 

     Náš lyžák se konal od 17.1. do 22.1. na chatě Jurášce v Orlických 
horách.Největším zážitkem bylo to, že s námi na chatě byla ještě jedna třída z České 
Skalice. Nejdřív jsme se neměli vůbec rádi! Dělali jsme si naschvály. Ale nakonec 
jsme se skamarádili – ve čtvrtek na diskotéce jsme společně tancovali, dokonce i 
ploužáky! Přirostli jsme si navzájem k srdci a byli jsme rádi, že jsme se poznali! 

  za 7.C Karolína Erberová 

 
 

 

 

 

 

Lyžařský výcvik  9.C 

 
     V pondělí 22.2. jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Jelikož to byl náš poslední výcvik, 
chtěli jsme si ho užít. Čekalo nás pěkné ubytování v penzionu Kobr, který se nachází 
v centru Vrchlabí.  
     Nejvíce jsme se ale těšili na lyžování. Jelikož nám počasí první dva dny moc 
nepřálo, tak jsme byli mokří, ale byl to zážitek. V odpoledních hodinách jsme jeli na 
penzion skibusem. V podvečer nás konečně čekalo zasloužené volno. Jak už to 
zpravidla bývá, třetí den je odpočinkový, a proto jsme se rozhodli jít na procházku po 
vrškách hor. Pro ty, co zvládli túru, přišlo překvapení - bazén ve Špindlerově Mlýně. 
Poslední večer jsme zakončili pořádnou diskotékou.  
     Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přežili ve zdraví. Potom děkujeme 
samozřejmě učitelům, bez kterých by se to neuskutečnilo -  tj. p.u. Mudrochové a p.u. 
Kubečkovi a velké díky patří škole, která nám umožnila jet. Nesmíme opomenout 
naši třídní paní učitelku Dagmar Hanušovou, která s námi bohužel nemohla jet, ale 
přesto zařídila mnoho věcí, abychom si ho užili i bez ní.  
 
                                                     za 9.C Anička Nejmanová a Kačka Kejklíčková 
 

 

 

 

  



Žáci 9.A dostali za úkol popsat, jak 

vypadají v jejich představách 

živočichové se záludnými jmény. 

Jak si s tímto úkolem poradili ? 

Fantom červený- Iva Pichová 9.A  
Vyznačuje se vysokou postavou. Měří více než 3 metry. Jeho oči červeně svítí ve 

tmě. Zjevuje se na tajemných místech. Jeho přítomnost většinou naznačuje příchod 

katastrofy nebo nějaké nehody. Můžete se s ním utkat pouze v noci. 

 

Tlamovec štíhlý- Kamila Šimková 9.A 
Svojí postavou připomíná větvičku, jelikož je hodně štíhlý a bez srsti. Let mu 

umožňují dvě křídla na zádech, která vypadají jako dračí. Jeho tlama zabírá skoro 

celý obličej. Jelikož ho nechrání před zimou teplý kožíšek, žije v tropickém podnebí. 

 

Krunýřovec tečkovaný – Vendula Urbanová 9.A 
Vypadá jako zvětšená beruška.  Má dlouhé žirafí nožky, ale tělo má 

tlusté.  Krunýř je pevný a šupinatý s růžovými kolečky.  

 

Čichavec líbající – Martin Jirásek 9.A 
Je malý jako morče. Má modré oči. Jeho samičku každý 

den líbá, stejně tak i věci, které mu voní. Jeho srst je černé 

barvy s občasnými bílými flíčky. 

 

Okatec stříbřitý- Anna Krejsková 9.A 
Prvním, co si na něm všimnete, bude asi 6 párů očí. Tlamičku má ve tvaru srdíčka. 

Jeho tělo je pokryto tenkou, lesklou, stříbřitou kůží. Tento druh okatce vylézá z úkrytu 

každých 100 let, když má voda a vzduch stejnou teplotu. 

 

Čtverzubec zelený- Jiří Drapač 9.A 
Žije v Rudém moři. Dosahuje minimální délky 30cm. Jeho ploutve jsou malé, proto se 

ve vodě pohybuje velmi pomalu. Vědci se domnívají, že tato ryba žila již 

v druhohorách. 

  



Pérovník pštrosí- Lenka Nývltová 9.A 
Představuji si asi metr a půl vysoké zvíře s pestrobarevným peřím a dlouhým krkem 

jako žirafa. 

 

Keříčkovec žabí- Šárka Boháčková 9.A 
Podobá se zelené žabce, které narostla malá morčecí ouška, mezi nimichž jí vyrašil 

keřík s růžovými květy. Keřík se musí pravidelně zastřihávat aby nepřerostl.  

 

A co to je ve skutečnosti?  Podívej se pod papír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fantom červený Tlamovec štíhlý Krunýřovec tečkovaný 

Čichavec líbající Okatec střibřitý Čtverzubec zelený 

Pérovník pštrosí Keříčkovec žabí 

Šárka Boháčková 9.A 



Olympionici naší školy  

 

Olympiáda v ruském jazyce 

Řada žáků naší školy si jako druhý cizí jazyk vybrala jazyk ruský. 

Ti nejlepší z 8. a 9. tříd poměřili své síly 9. 3. v různých disciplínách pod vedením p. 

uč. Balášové, Wichové a Sádovské. 

Soutěž měla několik částí: ústní projev a rozhovor na dané téma, dále žáci museli 

prokázat, že umí přečíst neznámý text a že porozumí jednoduchému textu, dalším 

úkolem bylo napsat blahopřání kamarádovi nebo učitelce k narozeninám. 

Žáci ukázali, že při hodinách ruštiny dávají pozor a že už se dost naučili. A kdo 

nakonec zvítězil? 

1. místo Kateřina Kejklíčková 9. C 

2. místo Kateřina Hanušová 8. A 

3. místo Martina Rejzková 8. C 

 

 

 

 

 

Zveme všechny žáky na zajímavou akci:  

18. 4. a 25. 4. proběhnou školní kola soutěže   PARAGRAF  11/55. 

Vy starší už soutěž znáte, 

vy mladší ji poznáte! 

Bližší informace Vám sdělí p. uč. Bursíková, u ní také odevzdávejte přihlášky. 

 

 



Víte, že s vámi do školy chodí mistr České 

republiky?  

Je to Jakub Novák z 9.A a je mistrem republiky 

v řecko-římském zápase. 
Jak dlouho zápasíš?  

-asi od 2. třídy  

O jaký zápas se jedná?    

-řecko- římský a volný styl  

Jaký je v tom rozdíl? 

-v řecko-římském se nesmí útočit na nohy 

A který tě víc baví? 

-asi volný styl  

Kolika závodů ses účastnil?  

-to už ani nevím, ale každý rok jsou tak tři, čtyři  

Co bylo tvým největším úspěchem?  

-1. místo na mistrovství republiky, ale to už bylo v roce 

2014, vloni jsem byl na operaci s kolenem a letos se na 

mistrovství teprve chystám  

Zápasil jsi s nějakými cizinci?  

-myslím, že s Poláky, Slováky, Maďary a jednou 

s Němcem. Ještě taky s Kazachstáncem. 

Jak často trénuješ? 

-vlastně každý den zhruba dvě hodiny, kromě víkendů  

Jak takový trénink vypadá?  

-skládá se z rozcvičky, nácviku techniky, posilování, gymnastiky a zápasení  

A už víš, kdy a kam letos na mistrovství 

republiky pojedeš?  

-v březnu do Jihlavy  

Přejeme ti hodně úspěchů! 

Veronika Žďárská 9.A  



Velikonoční zvyky a tradice 

Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří: 

Pletení pomlázky a koledování - chlapci  si upletou pomlázku z vrbových proutků, 

ozdobí ji stuhou a na Velikonoční pondělí jdou koledovat. Vyšlehají dívky za 

doprovodu velikonočních koled. 

Barvení a zdobení vajíček ve východní tradici jsou 

vajíčka červená a symbolizují krev Krista. 

 

 

 

Velikonoční 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. 

 

Velikonoční zajíček má své místo v mnoha mytologiích 

– v egyptské, řecké, čínské a symbolizuje obvykle štěstí, 

stejně tak ovšem i čas, který je vyměřený životu.  

 

 

Kočičky symbolizují palmové 

ratolesti, kterými vítali obyvatelé 

Jeruzaléma přicházejícího Krista. 

Tradičním křesťanským zvykem je 

jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o 

Popeleční středě. 

 

Velikonoční symboly:  Beránek, Kříž, vajíčko, Kočičky,  

                                                               Křen, Mléko s medem. 

  

Karin Celbová 9.A 



Asistenti 

 
SRDÍČKA  

Ze sbírky, která proběhla před Vánocemi, jsme poslali 7000Kč nemocným dětem. 

Všem, kteří  přispěli, moc děkujeme. Doufáme, že se další sbírka taktéž povede. 

 

 

KARNEVAL 

Ve středu 13.1. a v pátek 15.1. jsme s asistenty uspořádali 

karneval pro děti z družin. Připravili jsme jim hudbu, soutěže 

a předtancování.  Nemohla chybět přehlídka masek, kde 

asistenti byli porota. Odměnu za nejlepší masku dostaly děti 

ve družině. I ty, které nebyly oceněny, měly moc pěkné a 

originální masky. Družinářky nezahálely a také přišly 

převlečené. Děti odcházely spokojeně. Těšíme se na další 

rok. 

 Za asistenty Kamila Šimková 9.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Stránka pro povolování nebo pro utahování 

„mozkových závitů“ 

 

 

 

 

 

 

 

Havlovy citáty  
Zkuste se nad každým citátem pozastavit a zamyslet se, co tím chtěl Václav Havel 

říci. 

 „Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“ 

 „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ 

 „Je na každém z nás, aby se snažil. Ti, kteří říkají, že jedinec toho moc 

nezmůže, si jen hledají výmluvy.“ 

Vtipy 
 Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem, jaký je rozdíl mezi nehodou a 

neštěstím. Pepíček se přihlásí a řekne: „Když ztratím žákovskou knížku, je to 

nehoda a neštěstí je, když ji najde taťka.“ 

 Ptá se tatínek Pepíčka: „Pětka z matematiky, proč? "Pepíček: „Protože šestka 

neexistuje." 

 Učitelka říká Pepovi: „Sedni si!" „Já sedím." „To mě nezajímá, že sedíš, prostě 

si sedni!" 

 

 

 

 

 

Anna Krejsková 9.A 

Najdeš jelena? Spoustu lodí nebo dlouhý most? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pl.clipartlogo.com/free/nail.html&ei=bfNkVIiWLcasPfaLgKgK&bvm=bv.79189006,d.bGQ&psig=AFQjCNFb0B3ZjwB3IEQql5UFz5vpdImS5g&ust=1415988454266642
http://javvi.webzdarma.cz/web TK/podpora- Sroubove spoje/matice.dwf


TESTÍK Z DĚJEPISU 

1. Který český král se dožil věku 75 let, nejvyššího věku ze všech Přemyslovců? 

a) Václav I. 

b) Přemysl Otakar I. 

c) Václav III. 

2. Podle čeho své jméno nese Prašná brána v Praze?  

a) často zde  bylo zapřášeno 

b) skladovalo se zde prachové peří 

c) byl v ní sklad střelného prachu 

3. Kolik dětí měla Marie Terezie? 

a) 16 

b) 10 

c)   3 

4. Co provedl Boleslav III. Ryšavý bratru knížete Oldřicha-Jaromírovi? 

a) utopil ho 

b) nechal ho vykastrovat 

c) nic, jelikož se neznali 

5. Jak byla zavražděna sv. Ludmila? 

a) uškrcena svým šátkem 

b) propíchnuta mečem 

c) shozena z věže 

6. Co zkoumá pomocná věda historická sfragistika? 

a) zabývá se výzkumem sfing 

b) zabývá se výzkumem mumií 

c) zabývá se výzkumem pečetí 

7.Který český panovník byl pro svou odvahu a bojovnost přezdíván,,Český Achilles''? 

a) kníže Břetislav I. 

b)Boleslav I. 

c) Přemysl Otakar II.  

                  Kamila Šimková 9.A 

 

 

 

  

Správné odpovědi: 

1.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.A, 6.C, 7.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tento časopis si pro vás připravila školní redakční rada: 

Anna Krejsková, Kamila Šimková, Šárka Boháčková, Veronika 

Žďárská, Karin Celbová, Vendula Urbanová 

Grafická úprava: Iva Pichová 

Děkujeme vám za vaše příspěvky. Pokud máte jakoukoliv 

básničku, pohádku nebo jakýkoli příspěvek, obraťte se prosím na 

p. uč. Sádovskou nebo na redakční radu. 


