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Lyžařský výcvik  
     Všichni žáci ze 7. tříd se sešli před školou. Naložili jsme lyže                 a    snowboardy                          

do autobusu.                                      

                                                                                                                                                                                                  

A jedeme!  Po ubytování  nás učitelé seznámili s týdenním  plánem  a poučili nás o bezpečnosti. 

      Hned ráno jsme vyrazili  na svah. Nejdříve jsme učitelům na malém kopečku ukázali,  co umíme.      

 

 

 

Rozdělili nás do čtyř lyžařských skupin a snowboardisté byli  společně. Začátečníci se dopoledne učili 

na malém svahu a odpoledne se už přesunuli na větší, kde jezdili i ostatní.  

     Druhý den se jenom lyžovalo a na konci dne si všichni připravili běžky.  

     Středa byl úrazový den, takže jsme se vydali na běžky a odpoledne na kratší výlet do města. Ke 

konci dne bylo večerní lyžování, které bylo dobrovolné.  Nelyžaři hráli v chatě hry.  

     Ve čtvrtek dopoledne šli zase všichni na svah, kde se učili ve svých skupinách.  A odpoledne se 

konaly závody. Zúčastnili se všichni  a i když se nám moc nechtělo, nakonec jsme to zvládli. 

K večeru jsme začali balit. Na zakončení  se konala  diskotéka.  

     Poslední den dopoledne bylo volné lyžování .  Vše bylo zakončeno obědem.  

     Lyžařský výcvik jsme si moc užili a přivezli  jsme si spousty zážitků. 

                                                                                Tereza Celbová,  Karolína Hurdálková,  Adéla Kaválková 

 

  



Jak pracují asistenti?  

KARNEVAL 

           Na dvě odpoledne v únoru si klub asistentů připravil pro žáky 

1. stupně karneval. Nechyběly ani nafukovací balónky, písničky a 

masky, ve kterých děti přišly. Hráli jsme několik her, (například 

skákání v pytlích, hod míčkem na cíl, nošení ping pong míčku na 

lžičce). Holky si pro děti připravily také taneční choreografie.  

Karneval jsme si všichni užili a už se těšíme na další. 

                                                                            za pořádající asistenty Bára Nývltová 

 

 

 

 

  



Beseda s p. Burdychem 
     Ve středu 15. února navštívil naši školu pan Antonín Burdych, jediný přeživší tragické 

události na Končinách. Vyprávěl žákům 8. a 9. tříd o tom, jak se u nich schovával radista Jiří 

Potůček a co všechno se na Končinách v této době událo.  Dne 30. června 1942 udělalo na 

stavení Burdychů gestapo zátah, protože věděli, že se u nich schovává radista Jiří Potůček. 

Jako první přišel domů tatínek pana Burdycha. Když uviděl gestapo, dal se na útěk. Bohužel 

ho několikrát gestapo zasáhlo a on se složil k zemi. Gestapo ho dalo na vůz a odtáhli ho do 

Červeného Kostelce, kde vykrvácel. Maminka pana Burdycha to psychicky nezvládla, a tak ji 

gestapo odvezlo. Dědeček tedy musel ukázat, kde Potůčka schovávají. Když dědeček pana 

Burdycha vycházel po schodech na místo, kde Potůčka schovávali,  omylem ho  Potůček 

postřelil a dědeček se skácel na gestapáky. Potůček tedy dostal čas utíkat pryč. V tu chvíli se 

pan Burdych vracel ze školy.  U lesa ho zastavil  gestapák a chtěl vědět, jestli náhodou 

neviděl utíkajícího muže. Pan Burdych mu odpověděl, že ne a gestapák mu ještě začal 

nadávat. K panu Burdychovi přišel jeho bratr a řekl mu, co se stalo. O pár chvil přišla domů 

babička. Dala vnoučatům poslední sbohem a gestapo ji odvedlo. Už nikdy nikoho z rodiny 

pan Burdych neviděl. Po pár hodinách k bratrům přišla jejich teta a odvedla si je. Zůstali u ní 

na prázdniny a po prázdninách se pan Burdych odstěhoval do Rtyně v Podkrkonoší. 
9. 7. 1942 byla celá rodina pana Burdycha popravena na zámečku v Pardubicích. 

                                                                                           

 

 

 

 připravil Jan Petrů  8. A 

pro žáky  

8. a 9. ročníku 



Stránka pro spisovatele naší školy 

Napište básničku, povídku, pohádku …… a pobavte své spolužáky. 

Dnes píše: Mayáš Hájek z 5. A 

Medailon 
Milí posluchači,  

     chtěl bych vás trochu zasvětit do tohoto, řekl bych, že i strašidelného příběhu. Nejdříve bych pro 

vás ale měl jedno upozornění. Nebojte se, protože toho, kdo se bojí, až se mu klepou kolena, stihne 

stejný osud jako mne. Není nutné se přeci lekat smrti. Nakonec jenom číst nějakou hororovou 

povídku není tak strašidelné, jako ji zažít na vlastní kůži. Ale teď již k věci.  

     Psal se rok 1984 a já byl ještě malé dítě. Tatínek mi již zemřel. Zůstal jsem tedy s maminkou. Byla 

zima, hřejivé letní sluníčko vystřídal závan huňatých zimních mraků a cvrlikání ptáčků se změnilo 

v nekonečné mrazivé ticho.  Celá příroda se tvářila, jako by měl nastat nějaký zvrat – zkáza lidstva. 

     Zima houstla a my už neměli pomalu ani na chleba. Rozhodli jsme se tedy, že prodáme klenot po 

babičce. Byl to krásný zlatý medailon, alespoň se tak tvářil. Když jsem ho však ukázal starému kupci, 

vyšlo najevo, že je jen pozlacený a nabídl mi za něj 5 zlatých. Já cenu přijal. Konec konců, co mi 

zbývalo? Když jsem se vracel domů, spatřil jsem tu hrůzu. Středem našeho domu se tyčila obrovská 

fazole končící někde v nebesích. Shora se spouštěla děsivá monstra, pamatuji si, že jsme jim říkali 

skřeti. Ta stvoření na sobě měla těžkou zbroj s erbem již ne našeho medailonu. Jejich výzbroj jsem si 

dokonale prohlédl a hned mi došlo, co mají za lubem. Vzal jsem tedy nohy na ramena, abych byl u 

obchodníka dříve než oni. Zpočátku mi nechtěl uvěřit, ale když viděl, co se děje, prohlásil: „Na, vem si 

ten medailon a utíkej!“ O pár minut později jsem už lezl po fazoli, abych zjistil, kam záhadně zmizela 

má matka. Zanedlouho jsem zaslechl, jak ostří skřetovy sekery srazilo obchodníkovi hlavu. Šplhal jsem 

7 dní a 7 nocí. Celý týden jsem se nezastavil, ale stálo to za to. Byl to vskutku děsivý pohled. Obrovské 

lebky se rozprostíraly po obvodu celého ostrova. Ty obludy dokonce zotročily polovinu města a mezi 

nimi i mou matku. Asi nejméně rozumné by teď bylo nechat se chytit. Schoval jsem se tedy do 

jeskyně pod povrchem ostrova. 

     Plynuly týdny, měsíce, a já konečně dostal nápad. Jedné noci jsem se vloupal do skladu a vypůjčil si 

krumpáč. Poté jsem se ujistil,  že je obilné pole ve stejném směru, jako má jeskyně. Pár dnů jsem 

kopal a tramtadadá… tajná cesta byla na světě! Kupodivu ti skřeti ani nezjistili, že jim chybí vězni. 

Společnou silou jsme dokázali poškodit ostrov natolik, že se rozlomil vejpůl. Naneštěstí pro nás našel 

jeden skřet jeskyni a před zkázou ostrova mi usekl pravé ucho. Možná by mne i zabil, kdybych 

nesebral všechny síly a neshodil ho dolů.  Ale to už jsme i my měli namířeno stejným směrem. Rudá 

krev obarvila celé město. Z naší skupiny jsme přežili jen já a má matka. Bylo to díky magické síle 

medailonu, nebo jsme měli prostě z pekla štěstí?  

     Byl medailon opravdu magický? To se nejspíš nikdo nikdy nedozví. 

  



Olympionici naší školy  

Zeměpisná olympiáda 

V úterý 21.2. jsem se zúčastnil okresního kola zeměpisné olympiády, která se 

konala v Náchodě. Jel jsem společně s p. uč. Bubákovou a s dalšími soutěžícími 

z naší školy. Soutěž měla  tři části. První část byla zaměřena na geografické 

znalosti a měli jsme na ni 60 minut. Druhá část byla zaměřena na práci 

s atlasem a na ni jsme měli 45 minut. Konečná část byla  praktická,  dostali jsme 

několik grafů souvisejících s ČR a na tu jsme měli také 45 minut. Po tomto kole 

jsme se vypravili zpět do Kostelce a o několik dní později jsem se dozvěděl 

výsledek. Skončil jsem čtvrtý v okrese.   

 

 

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

Reprezentoval jsem naši školu v okresním kole také v Olympiádě v českém 

jazyce. Do Náchoda jsem se vypravil společně s Richardem Košnerem z 9. A. 

Soutěž měla dvě  části. Psali jsme  sloh o délce 25-30 řádků na téma: Co mě 

čeká v letošním roce. A tak jsem přemýšlel …….Druhá část byla více logická, 

plnili jsme různé úkoly z čj. Na obě části jsme měli 60 minut.  

 

                          Jakub Havrda 8. A 

 

 

 

 

http://www.skolni-potreby.eu/globus-svitici-orion-skolni-25-cm-83610.html
http://dinosauri-bakov.blog.cz/1103/jak-zachazet-ve-vesmiru-s-kompasem
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/P%C5%99edm%C4%9Bty/%C5%A0kola
http://www.gymkh.eu/Dom%C5%AF/tabid/40/catid/25/Cesky-jazyk.aspx


Olympionici naší školy 

Můj koníček – volejbal 

     Volejbal hraji už pět let, baví mě to a doufám, že ani bavit nepřestane. Před 

pěti lety mě k tomu přivedla moje sestra, která na kroužek chtěla chodit, a tak 

mi nabídla, abych začala chodit s ní. Jsem ráda, že jsem dostala tuhle možnost. 

Před dvěma roky jsem začala jezdit na tréninky do Hradce Králové, kde vybírali 

dívky pro reprezentaci královéhradeckého kraje. Dvakrát jsem se tam dostala, 

jednou jsme byly první a poté čtvrté, ale i to byl velký úspěch. Postupem času 

jsem byla nominována na tábory s trenéry, kteří vybírají dívky pro reprezentaci 

ČR. Tam jsem se bohužel moc dlouho neudržela, protože mám malou fyzičku. 

Jsem sice momentálně z našeho týmu nejmladší, ale to mě vůbec netrápí. 

Hrajeme 1. ligu kadetek a jsme mezi prvními dvěma místy v tabulce. Poslední 

dobou se snažím naplno prožívat zážitky s holkami, protože jsem dostala 

nabídku hrát za UP Olomouc i se školou. Až někde ve městě uvidíte naše 

plakáty, tak se na nás přijďte podívat! Všechny Vás zveme! VAMOS !!! 

 

Veronika Mědílková  8. B 

 

 

 

  



Ahoj, jmenuji se Tereza Mikešová a hraji KORFBAL. 
Chci vám představit tento sport, který je velmi populární bohužel více v zahraničí.  
     V roce 2016 reprezentanti českého týmu obsadili  3.místo na MS U23 v Olomouci, kde 

jsme měli letní soustředění s trenérkou Jaroslavou Pavlovičovou i my.  

Já hraji za SK PKC Náchod za starší žáky.  V žebříčku jsme třetí z celé České republiky. Když si 

udržíme vítězství, tak 10. června budeme bojovat o pohár. Já osobně jsem o tomto sportu 

slyšela 6.4.2016. Plně věnovat jsem se sportu začala až od 2.6.2016 �. 

Jen taková kuriozitka: teď nás dokonce trénuje občas Denisa Kolářová, což je hráčka za český 

team. Jezdí s námi na zápasy - takže hodně velká inspirace pro nás. S mnoha hráči se znám 

osobně. Na fotce vlevo ode mě můžete vidět Denisu Kolářovou (focené na MS U23 2016).  

Druhý obrázek - fotka našeho teamu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co to vlastně KORFBAL je ? 

Korfbal je míčová kolektivní hra, ve které spolu nastupují společně muži i ženy. Tento sport 

vynalezl nizozemský učitel Nico Broekhuijsen. Hraje se na hřišti o rozměrech 40 x 20 m, 

rozděleném na 2 poloviny. Účelem hry je prohodit míč košem, který stojí na tyčovém stojanu 

uvnitř každé z hracích polovin a je vysoký 3,5 m bez odrazové desky. Hrací doba je 2 x 30 minut. 

Jedná se o míčový, košový, týmový, smíšený a komplexní sport s více než stoletou tradicí. S 

míčem může hráč udělat jen dva kroky, dribbling není povolen. Nesmí se střílet, pokud je obránce 

na vzdálenost paže. Je zakázáno brát soupeři míč z ruky, musí být chycen, když je ve vzduchu. 

Je zakázáno hrát nohama, běhat s míčem a faulovat. Muž smí bránit pouze muže, žena ženu. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Korfbal) 

 

Doufám, že vás tento sport zaujal?=  



Blíží se Velikonoce 
     Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 

oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V západní křesťanské tradici 

neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním 

úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen  či  duben. 

Chcete si něco na Velikonoce vyrobit?  

Připravte si: 

 Látku na zadní díl 15×20 cm 

 Látku na přední díl 15×20 cm 

 Černá bavlnka na vyšívání 

 Jehla 

 Nůžky 

 Tužka nebo křída na překreslení na látku 

 Vata nebo výplň do polštáře 

Vystřihneme si z látky díly dle návodu 

Sešijeme uši tak, že látky přiložíme lícem k sobě  a obšijeme mimo spodní 

část. Otočíme naruby. 

Uši vložíme dovnitř vajíčka (aby barevné části ucha k sobě ladily s vajíčkem) 

a obšijeme vrchní polovinu vajíčka. Výstřih sešijeme k sobě.  

Vajíčko otočíme na ruby, nakreslíme oči, uši a ty vyšijeme. 

Naplníme výplní a sešijeme jehlou k sobě spodek vajíčka. 

Ocas (bambuli) obšijeme jehlou kruh tak,  abychom po zatáhnutí nitě měli 

měšec, který naplníme výplní. Měšec přišijeme k zadní části králíka jehlou. 

 

 

 

připravila 

Eliška 

Chvojková 



Jaké akce na nás čekají? 

 

 vědomostní soutěž „Paragraf 11/55“ 

23. 3.  – pro 6. a 7. třídy 

30. 3.  – pro 8. a 9. třídy 

soutěží pětičlenná družstva 

přihlášky odevzdejte  p. uč. Bursíkové 

Co si máte zopakovat? 

 - místopis – znalost našeho města a jeho okolí 

 - znalost zákonů 

 - práva a povinnosti ze školního řádu 

Odměna čeká na všechny zúčastněné! 

 

    miniolympiáda v ruském jazyce  26.4.  
                         pro žáky 8. a 9. tříd 

                                     класс        школа 

                                         ученик 

                                    бабушка        семья 

                                  кубики    мяч     кукла 

 

    Den Země    21. 4. 2017 



Koutek  zábavy 

Sudoku 

Sudoku = logika. V této hře jde o to „složit“ čísla tak, abyste v každém sloupci, řádku a 

čtverečku měli čísla od 1 do 9. 

Je mně líto, že se roku 2016 o Vánocích zúčastnilo soutěže jen 5 dětí. Neměl jsem s kým soupeřit. Tak 

doufám, že se luštit sudoku naučíte a že se nás ve vánoční soutěži sejde více. 

                                                                                                                                                      Radek  Turek  8. A 
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Přejeme vám všem 

! Veselé Velikonoce ! 
Jak si obarvit vajíčka 

pomocí hedvábí:    

(radí Kateřina Kuldová z 8.B) 

Budete potřebovat: 

 syrová vajíčka 

 kousky vzorované, 100% hedvábné tkaniny 

 kousky látky z čisté, bílé bavlny 

 24 gumiček 

 4 lžíce bílého octa, vodu, kleště 

Hedvábí  lehce  namočte, pak do středu dejte syrové vejce a gumičkou pevně 

svažte. Omotané vajíčko položte doprostřed bílé, bavlněné látky. Opět dobře 

obtočte okolo vajíčka a zajistěte gumičkou. Do velkého hrnce  nalijte vodu a 

ponořte vejce tak, aby bylo asi 5cm pod hladinou. Přidejte 4 lžíce bílého octa a 

důkladně zamíchejte. Nechte vajíčka v hrnci vařit 40min. Po vytáhnutí nechte 

20 minut  odležet. Pak už jen rozbalte vajíčka a kochejte se jejich krásným 

vzorkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 nové nápady nebo  jakýkoli příspěvek, obraťte se prosím 

na p. uč. Sádovskou nebo na redakční radu. 


