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               Redakce Hejnovin z 9.A se s Vámi loučí, 

přeje všem učitelům, žákům a přátelům školy 

krásný závěr školního roku a pěkné prázdniny 



 

Ve dnech 16. 5. až 20. 5. se žáci 8. tříd zúčastnili cyklistického kurzu              

na Bischofsteinu.  Ubytováni byli za zámečku. Jeli s nimi pan učitel Kubeček, paní 

učitelka Křivánková, paní učitelka Vítová a paní učitelka Hanušová.  

V pondělí ráno vyrazili na cestu. První den ujeli přibližně 33 kilometrů. Druhý 

den si odpočinuli od náročného příjezdu. Ale nijak nezaháleli, protože otestovali své 

orientační schopnosti. Podle mapy běhali mezi skalami. Třetí den na kole 

prozkoumali okolí. Večer si udělali táborák. Čtvrtý den jeli závody na kole. Nejlepší  

ze všech dívek byla Zdíša Matysková z 8.B a z chlapců zvítězil Pavel Jirásek z 8.C. 

Večer si všichni zpříjemnili diskotékou. Pátý poslední den se rozloučili 

s Bischofsteinem a jeli domů.  

Jestli si chcete udělat výlet na kole, můžete jet stejnou trasu jako tito žáci první 

den: 

z Červeného Kostelce do Lhoty, Horní Rtyně, přes hvězdárnu ve Rtyni na Odolov,  

na Paseky, můžete zajít na rozhlednu v Markoušovicích, Radvanice, Janovice a poté 

na Bischofstein. 

Kamila Šimková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V dubnu proběhla soutěž PARAGRAF 11/55, 
kterou si pro vás připravili asistenti, paní učitelky 
Kovalová a Bursíková, pan učitel Ságner a Josef 
Novák, bývalý asistent. Pepa už nechodí na naší 
školu, ale i přesto si udělal čas.  

Soutěžní družstva byla rozdělena na dvě skupiny. Obě skupiny  měly otázky z 
místopisu, ze zákonu a z historie. Jedna část soutěže spočívala v dovednosti a 
sehranosti družstva. Soutěžící měli za úkol  postavit nejvyšší věž z papírů, brček a 
kelímků.  

V pondělí 18. dubna poměřili své znalosti a dovednosti žáci 6. a 7. tříd. 
1. místo - 7.B 

  2. místo -  6.A  

3.místo - 6.B  

4. místo - 6.B 

5. místo - 7.A 

6. místo - 6.C 
 

Druhé pondělí 25. dubna soutěžili žáci 8. a 9. tříd. 

1. místo - 9.A 

2. místo - 8.A 

3. místo - 9.C 

4. místo - 8.B 

5. místo - 9.B 

6. místo - 8.C 

Doufáme, že se vám soutěž líbila a příští rok si ji zopakujeme. 

Asistenti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Martina Rejzková 8. C 

Biologická olympiáda a soutěž v poznávání přírodnin  

„Každý rok se účastním biologické olympiády. Letos jsem ve školním kole 

obsadila 2. místo a do okresního kola jsem nepostoupila. 

Ale v soutěži poznávání přírodnin jsem ve školním kole zvítězila, a tak 

jsem postoupila do okresního kola, které se konalo v Náchodě.  Zde jsem se 

umístila na 1. místě a postupuji do krajského kola, které se bude konat v Hradci 

Králové.  

Moc prosím, držte mi palce, abych se umístila alespoň na 3. místě 

jako minulý rok ve Dvoře Králové nad Labem, abych tím zase dobře 

reprezentovala naši školu.“ 

 

Iva Pichová  9.A 

Okresní kolo Biologické olympiády 

„Konalo se v Náchodě v Masarykově škole. Před 

okresním kolem jsem musela vypracovat vstupní úkol. Celá soutěž 

byla na téma Život v temnotě a byla rozdělená na tři části. Nejdřív 

jsem psala test, který měl asi osm stránek. Potom byla poznávačka květin a 

vycpaných zvířat. Při třetím úkolu jsem pracovala s mikroskopem, pitvala cvrčky a 

vyplňovala pracovní list. Umístila jsem se na osmém místě.“ 

 

Richard Košner 8.A 

4. místo v okresním kole Pythagoriády 

„Každý rok se účastním matematických olympiád za naši školu. 

Co mi pomáhá se tam dostat skoro pokaždé? Asi je to 

malá konkurence, nebo mé znalosti matematiky. Dostanu se tam, 

protože se tam „Chci“ dostat. 

Co to obnáší? Klid, soustředěnost a samozřejmě nějaké to štěstí na otázky. 

To jsou vlastnosti, které potřebuji pro úspěšné řešení těchto olympiád. Ještě jednu 

vlastnost jsem neuvedl… Být dobrý v matematice. Neuváděl jsem ji, protože si 

myslím, že tahle vlastnost není potřeba. Podle mého názoru stačí kapka logického 

myšlení a také znalost nějakých pár pravidel. 

Každý může být reprezentantem naší školy. Stačí přijít na to, co právě vám 

jde.“ 



který se konal 3. 5. 2016,  připravil pro řadu žáků zajímavé dopoledne. 

Všichni žáci, kteří se zúčastnili, změřili své síly v několika disciplínách: 

A komu se nejvíc dařilo? 

V kategorii  6. a 7. tříd:   

    1. místo -  Mědílková, Šrámková, Štrofová – 7.B 

Linhart, Lubrt, Lokvenc – 7. B 

2. místo – Hurdálková, Vlčková, Prosová – 6. B 

Lelek, Rada, Hanuš – 6. B 

3. místo – Němcová, Drtinová, Erberová – 7. C 

Turek, Hamplová, Králová  -  7. A 

 

V kategorii 8. a 9. tříd:   

1. místo – Hubková, Wietková, Jankovičová – 9. C 

      Rosa, Baranyuk, Havel  – 9.C 

2. místo -  Mikešová, Matysková, Drapačová -  8. B 

      Hornych, Frýba, Hencl – 8. A 

3. místo – Prosa, Mudroch, Regner – 9. B 

 



Obličej nebo spoustu zvířat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennonovy citáty 
Zkuste se nad každým citátem pozastavit a zamyslet se, co tím chtěl John Lennon 

říci. 

 „Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona mi 

odpověděla: "Štěstí". Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já 

napsal: "Šťastný" . Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl, že 

oni nepochopili život.“ 

 „Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“ 

 „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou     

za tebe.“ 

 

Vtipy 
 „Tatínku, umíš psát po tmě?". „No a proč?" „Potřebuju podepsat žákovskou." 

 Co může být horšího než diktát?… Dva diktáty. 

 Učitel k žákovi: „Uměl bys vyjmenovat deset zvířat žijících za polárním 

kruhem?" „No, jasně. Devět sobů a jeden lední medvěd." 

 

 

 

 

 

Anna Krejsková 9.A 

Jaká vidíte zvířata? 



 

 

Na co se všichni žáci celý školní rok těší? 

No přece na  ……………………… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Doslov 

2) Literární dílo 

3) Poetik 

4) Slovní druh 

5) Divadelní hra 

6) Když mluví jeden 

7) Český jazyk 

8) List v knize 

9) Slovo stejného významu                                                    Karin Celbová 9.A 

   

 

 

 

 

 

 

 

1)      G      

    2)   M        

   3) B           

    4)  Á         

    5)     A      

  6)  O           

7) Č  

 

            

8)   R            

   9)   N        
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9.B 

Naše třída 9.B byla letos na výletě v Praze s paní 

učitelkou Zetkovou a Novákovou. Šli jsme se podívat na Orloj, 

Pražský hrad a Petřín. Druhý den jsme strávili v zoo. Ta byla 

naším nejlepším zážitkem, protože jsme měli rozchod a strávili 

jsme tam skoro celý den. 

Byl to náš poslední a asi nejhezčí výlet s naší bezvadnou 

třídou 9.B. 

N. Bernardová, D. Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. června se naše třída 9.A vydala na školní výlet do Moravského 

krasu. Zároveň to byl i poslední výlet, který jsme absolvovali jako žáci 

základní školy. První den jsme se po dlouhé cestě vlakem vydali na 

prohlídku hradu Pernštejna, která se všem velice líbila. Po 

prohlídce hradu následovalo ubytování v malých, ale útulných 

chatkách. Druhý den jsme hned ráno museli vyklidit chatky a 

autobusem se vydali do Punkevních jeskyní, kde se nám naskytla 

možnost se projet na lodičkách. Tato prohlídka byla zajímavá a 

všichni z ní byli nadšení. Po návštěvě jeskyní následovala cesta     

do Hradce Králové, kde nás paní učitelka vzala na koupaliště          

na Flošně. Byl to velice povedený výlet a myslím, že budeme rádi vzpomínat 

Šárka Boháčková 9.A 

 

                                                                                          

Z  9. C nebyl nikdo ochoten nám o výletě něco napsat, takže ani nevíme, kam vyrazili. 

Ale věříme, že si taky školní výlet užili. 



Jeden den jsme vyrazili 

pěšky na sportoviště v Havlovicích. 

Řádili jsme na trampolíně, hráli jsme 

minigolf, tenis, fotbal, volejbal, jezdili 

jsme na koloběžkách. Tento den 

jsme si moc užili. 

Druhý výlet jsme si ale užili 

mnohem víc. Vlakem jsme vyjeli do Černožic na paintball. Rozdělili jsme se na čtyři 

družstva a bojovali. Náš tým vyhrál – dostali jsme medaile. A bylo to úžasný!!!!!!!  

Míša Kadaníková 

Navštívili jsme čtyři zajímavá místa: Kostnici, Chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr 

a stříbrný důl. 

Mně se osobně nejvíce líbila kostnice, kde je vystaveno až 40 000 lidských 

kostí. Ve stříbrném dole jsme si mohli vypůjčit hornické oblečení, ve Vlašském dvoře 

nám ukázali zpracování stříbra. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a všem se nám tam moc líbilo. 

Aneta Nemejtová 

Černá hora a bobová dráha 
Na Černou horu jsme vyjeli lanovkou a dolů to scházeli pěšky až do Pece. V 

Peci jsme zašli na bobovou dráhu, kterou jsme si mrtě užili!! I když to byla velká 
štreka, stálo to za to!!! 

Paintball 
Náš paintball se konal v Týništi. Ve vlaku nás pan učitel rozdělil do dvou 

skupin a v těch jsme potom celý den hráli. Hráli jsme na dvou hřištích, ale to druhé 
bylo lepší! Byl to úžasný výlet, i když to někdy zabolelo. 

Karolína Erberová 



           

 

Chcete vědět, na jaké školy se hlásí naši deváťáci? 

      Tady máte přehled od pana učitele Ságnera. 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

Počet žáků                chlapců dívek celkem 

  36 (55%) 30 (45%) 66 

Střední školy s maturitou 29 27 56 (85%) 

Střední odborná učiliště - výuční list 7 3 10 (15%) 

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU:       

Gymnázium Náchod 5 5 10 

Gymnázium Úpice 0 1 1 

Gymnázium Trutnov 0 6 6 

Obchodní akademie Náchod 0 3 3 

SPŠ potravinářská Pardubice 1 1 2 

SŠ Podorlické centrum vzdělávání 0 1 1 

SPŠ Hronov 10 0 10 

SPŠ Trutnov 6 0 6 

TRIVIS Třebechovice p. O. 1 1 2 

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

SŠ Academia Mercurii 1 1 2 

SŠ oděvní, služeb a podnikání Č. Kostelec 0 2 2 

Lesnická akademie Trutnov 2 0 2 

SPŠ chemická Pardubice 1 0 1 

SŠ zdravotní Trutnov 0 3 3 

SPŠ stavební Náchod 2 2 4 

    SOU - VÝUČNÍ LIST:       

SPŠ Hronov 3 0 3 

SPŠ Trutnov 0 1 1 

SŠ oděvní, služeb a podnikání Č. Kostelec 1 1 2 

Lesnická akademie Trutnov 2 0 2 

SOŠ Dvůr Králové n. L. 0 1 1 

SPŠ Dobruška  1 0 1 

Z NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ:       

SŠ a ZŠ Nové Město n. M. 0 1 1 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tento časopis si pro vás připravila 

školní redakční rada: 

Kamila Šimková, Šárka Boháčková, 

Veronika Žďárská, Anna Krejsková, 

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. 

 


