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Cyklistický kurz 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurze do Osvětimi 
28. května se uskutečnil výlet do Osvětimi a Krakova. 

Cestou panovala dobrá nálada. Ve městě Krakov jsme 

si prohlédli dva historické kostely 

a mystického draka. Po návštěvě 

Krakova jsme se autobusem 

dopravili do koncentračního 

tábora Osvětim. Všichni jsme se 

na to těšili. Dostali jsme sluchátka 

a přidělili nám pana průvodce. Po táboře se chodilo tiše a 

s úctou. Na všechny to mělo určitě alespoň malý vliv. Pan průvodce nám 

vyprávěl, jak se to všechno stalo, a přitom nás provázel místy, o kterých právě 

mluvil. Ve 2. části jsme si poslechli další povídání o tomto děsivém místě. Viděli 

jsme zde, jak vězňové žili. Přes všechny úzké chvilky bych tento výlet doporučila 

všem těm, kdo o tomto místě alespoň slyšel. 

Branný závod 
Z pohledu soutěžícího: 

Závodu se zúčastnilo 23 týmů z různých ročníků a tříd.  Družstva pomalu 

vybíhala ze startu. Týmy byly rozděleny na mladší a starší, chlapce a dívky. Po 

pěti minutách se startovalo od nejnižších ročníků. Když vyběhl můj tým, slunce 

začalo hřát víc než kdy jindy. U pátého stanoviště nás začaly bolet hlavy.              

8 zábavných stanovišť nás zabavilo, ale teplo nám náladu zkazilo. Když jsme 

doběhli do cíle, bylo vyhlášení vítězů.  

Z pohledu organizátora: 

Tento rok se branný závod opravdu povedl. Počasí nám přálo, a tak se již 

v ranních hodinách žáci sešli u skautské chaty Na Skalce.  V první řadě se 

sepsala tabulka družstev a v 9 hodin odstartovalo první družstvo.  A každé další 

družstvo startovala po 5-ti minutách. Celkem po trase dlouhé asi 4 km bylo 

rozmístěno 8 stanovišť, kde žáci museli dokázat své základní dovednosti.  Při 

každé chybě se závodníkům přičítaly trestné minuty, které se nakonec přičetly 

k času, kdy závodníci doběhli do cíle. Žáci do toho dali vše a to bylo vidět na 

výsledných časech, které byly chvályhodné .  



Lyžařský kurz 7.A/C 

Všechno to začalo v neděli 18. února před naší školou, kde jsme čekali na 

autobus. Jeli s námi i paní učitelky Zetková, Vítová, Janušová a Mudrochová. 

Když jsme přijeli k chatě Juráška, rozdělili jsme se na pokoje a vybalili jsme si. 

Po vydatné večeři jsme šli na malý kopeček, na kterém jsme se rozdělili do 

skupin 1. až 3. podle toho, jak kdo umí lyžovat. Měli jsme dvě zajímavé 

přednášky, jedna byla o historii lyžovaní a druhá byla o mazání lyží. Byla taky 

jedna procházka, na které jsme si prohlédli jiné lyžařské 

vleky. Každá třída šla samostatně se dvěma učitelkami 

na běžkařský výlet. Poslední večer nemohla chybět 

diskotéka, do které jsme zapojili i paní učitelky. Byl to 

pěkný týden.  

 

 

 

 



Výlet do Polska 

             Ráno jsme všichni nastoupili do autobusu a jeli 

do města Žabkovice. Šli jsme si prohlédnout halu, ve 

které jsme si odložili věci a také jsme se zde ubytovali. 

Poté jsme se šli podívat do školy našich nových 

kamarádů z Polska. Po prohlídce školy a po obědě 

následovaly sportovní hry. Hráli jsme například florbal, 

baseball a různé jiné míčové hry. Po těchto aktivitách jsme se 

rozloučili a šli jsme na svoje pokoje do sportovní haly. Naši noví polští 

kamarádi za námi přišli podívat se a prohlédnout si pokoje, ve kterých 

jsme byli ubytovaní. Poté jsme měli večeři a nakonec jsme si šli lehnout. 

Druhý den hned ráno po snídani jsme vyrazili do 

města Wroclaw. Procházeli jsme se po městě a 

navštívili jsme i velké muzeum, které bylo postavené 

kvůli jednomu rozlehlému obrazu. Následně jsme se 

procházeli po náměstí, kde jsme mohli vidět zámečky 

lásky nebo malinkaté trpaslíky. Naše cesta po 

Wroclawi byla zakončena obědem a výletem do 

obchodního centra Aleja. Třetí a už poslední den jsme 

hned po snídani vyrazili autobusem na pevnost. Hned 

u vstupu nás uvítal průvodce v uniformě pruské 

armády, měl i pušku, ze které jsme posléze slyšeli i 

výstřel. Když jsme se vrátili, obědvali jsme v 

restauraci Olympijska, která byla u sportovní haly, v níž jsme byli 

ubytovaní. Po obědě jsme se zabalili a jeli jsme 

domů. Než jsme ale odjeli, čekala nás nejhorší část 

výletu, rozloučení se s našimi polskými kamarády. 

Celý výlet by nebyl možný bez pana učitele 

Vancla, který nám vše tlumočil a bez paní učitelky 

Bartošové, která se na všechny tři dny stala naší 

„náhradní matkou“.          -Vlčková, Bartošová, Tesaříková- 

 

 

      

 



Olympionici naší školy 

Běh Babiččiným údolím 

                                                                                                          Michal Čuda 7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Bohdašín 

      Dne 26.5.2018 se náš tým zúčastnil okresní soutěže hry Plamen. Konala se v 

Náchodě na Plhově. Naše družstvo se skládá z 10 členů: Adam Roštejnský, 

Martin Kollert, Martin Adamů, Jakub Kaválek, Jan Kment, Karolína 

Hurdálková, Sára Linhartová, Sabina Kožešníková, Nikola Vantová a Karolína 

Fialová. Začalo se štafetou CTIF, ve které jsme obsadili 1.místo. Naše příčka se 

nezměnila ani po štafetě dvojic. Následoval útok CTIF, na němž budeme muset 

ještě zapracovat, ale i tak jsme obsadili vrchní příčku. Na štafetě 4x60 metrů 

jsme si vedli opět skvěle a byli první. Ranní soutěže proběhly podle našich 

představ. Měli jsme asi tří hodinovou pauzu, při které se běhali jednotlivci. Ze 

starších bohužel běželi jen 2. Ostatní vypadli kvůli zranění. Vše se povedlo a z 

1.místa v kategorii starší chlapci se mohl radovat Adam Roštejnský. 2.místo v 

kategorii starší dívky obsadila Sára Linhartová. Běželi i naši mladší jednotlivci, 

kteří si také vedli skvěle. V kategorii mladší dívky se umístila na krásném 

1.místě Karolína Fialová a v kategorii mladší chlapci se umístil na 5.místě Jakub 

Kaválek. Po delší pauze přišel na řadu požární útok. První pokus jsme odběhli 

skvěle. Při druhém pokusu upadl košíček od savice, takže jsme byli 

diskvalifikovaní, ale to nám vůbec nevadilo, protože předchozími úspěchy jsme 

si vybojovali celkové 1.místo. A protože týmy, které se v okresním kole umístí 

na prvním a druhém místě, postupují do krajského kola, tak se tento víkend 9.-

10.6. zúčastníme dvoudenního krajského kola, ve kterém náš tým posílí člen z 

SDH Lhota za Červený Kostelcem Michal Petera. Tak nám držte palce! 

Sára Linhartová 7. B 



Matematická olympiáda 

     Ve středu  24. 1.  jsme se zúčastnili okresního kola Matematické olympiády  

v Náchodě. Všichni tři jsme byli z deváté třídy.  

     Úlohy byly celkem těžké. Do krajského kola jsem pokračoval sám. Konalo se 

27. 3. v Hradci Králové. Úlohy byly ještě těžší. Na všechny 4 úlohy jsem měl 4 

hodiny. 

 

Lehčí úloha na ukázku: 

Kvádr o rozměrech 20 cm × 30 

cm × 40 cm je položen tak, že 

hrana délky 20 cm leží na stole a 

hrana délky 40 cm svírá se stolem 

úhel 30◦. Kvádr je částečně 

naplněn vodou, která smáčí horní 

stěnu o rozměrech 20 cm × 40 cm z jedné čtvrtiny. Určete objem vody  

v kvádru. 

 

 

 

Výsledek: 

Objem celého kvádru je 20 x 30 x 40 cm a od něj musíme odečíst prázdnou část 

kvádru, která je 3√ 3 dm3. 24 000 cm3 = 24 dm3 24 - 3√ 3 = přibližně 18,8 

dm3. 
David Kubeček 9.A 

 

 

 

Zeměpisná olympiáda 

Dne 23. 3. jsem se účastnil krajského kola Zeměpisné 

olympiády. Za Červený Kostelec jsem tam šel jediný. Soutěž 

byla rozdělena na tři části:  práci s atlasem, praktickou část a 

na vědomostní část. Právě tato poslední část byla asi 

nejtěžší. Musel jsem např.: zjistit údaje o návštěvnosti českých památek. To bylo 

opravdu těžké, protože jsme k tomu nedostali nic. Dohromady jsme měli na 

vypracování všech tří částí 160 minut.  

Jakub Havrda 9.A 

 



Den Země 

9. třídy – vodní elektrárna 

Dne 18.4.2018 se 9. třídy zúčastnili exkurze v 

hradecké vodní elektrárně Hučák. V 7:50 měly třidy 

sraz na vlakovém nádraží. Odtud jsme v 8:11 odjeli 

do Hradce. Exkurze začala videoprezentací o 

obnovitelných zdrojích energie. Poté se třídy 

rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina se šla 

podívat do strojovny a prohlédnout si různé části elektrárny. 

Druhá skupina se šla podívat na to, k čemu se dají 

obnovitelné zdroje využít. Na obrázcích byly např. 

geotermální elektrárna. Dále jsme si mohli vyzkoušet, jak 

funguje vlnová elektrárna, byly tam povozy, které fungovaly 

na solární energii. Po prohlédnutí věcí se skupiny prohodily. 

Po skončení exkurze jsme se vrátili na vlakové nádraží, kde jsme měli cca 30 

minut rozchod. Ve 12 hodin jsme odjeli zpět do Červeného Kostelce. 

 

9.třídy – tepelná elektrárna 

Na Den Země jsme se s pár žáky s 9. tříd vydali na exkurzi do tepelné elektrárny 

Poříčí. Po vstupu do elektrárny jsme si promítli krátký 

film o chodu této elektrárny. Poté jsme dostali helmy a 

šli do provozu. Prošli jsme celou elektrárnu skoro skrz 

na skrz. Byly jsme u demineralizace vody, v řídícím 

středisku i nad kotly. Exkurze byla podle mě zajímavá a 

ukázala mně, jak se vyrábí elektrická energie zde 

v našem okolí. 

7.A/B – Josefovské louky 

Josefovské louky jsou přírodní rezervace chránící ptáky, kteří žijí na našem 

území. Proto se také toto místo jmenuje Ptačí park Josefovské louky. 

  



Zábava 

Dokážete se dostat přes obě bludiště? 

                                         

    Start  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

 

Vtipy: -    Baví se dva kutilové: "Představ si, že u mě včera ve tři v noci           

zvonil soused! Nekecám, ve tři v noci přišel a zazvonil... Jsem se tak      

lekl, že mi normálně vypadla vrtačka z ruky!" 

- Víte se kterými zeměmi sousedí Rusko? - S těmi, se kterými 

chce. 
 

- Jaký je rozdíl mezi teorií a praxí? Teoreticky žádný, ale prakticky 

se to dost liší. 
 

- Silničáři: "Letos jsme na zimu byli opravdu pečlivě připraveni. 

Bohužel nám do toho začlo sněžit, s čímž jsme nepočítali." 
 

-  "Nějak špatně se mi leží," naříká tramp. "Tak si sundej ze zad 

ten batoh," radí kamarád. 

 



 

 

ŠKOLA HLEDÁ TALENT 

Dne 24.5.2018 proběhla v naší škole soutěž Škola hledá talent. Soutěž byla 

rozdělena do dvou kategorií: 1.-2. třída a 3.-5. třída. Účastníci mohli zpívat, 

tancovat, nebo hrát na hudební nástroj.  

Dostaly jsme možnost zeptat se pár výherců na otázky, které nás zajímaly.  

Ptaly jsme se chlapců z 5.A,  kteří zahráli na housle skladbu od Jiřího Suchého.  

 

My: Jak dlouho hrajete na housle?  

Ch: Hrajeme spolu skoro 6 let v Základní umělecké škole 

v Červeném Kostelci.  

My: A jak často ji navštěvujete?  

Ch: Navštěvujeme ji 3x týdně, z čehož je jedna normální hodina, druhá nauka a 

třetí hodinu hrajeme v orchestru.  

My: Tak to už máte určitě nějaké ocenění…  

 

Ch: Ano, získali jsme 2x první místo v krajské soutěži.  

My: Máte i nějaké jiné záliby než hru na housle?  

Ch: Ano hrajeme florbal.  

Není divu, že jsou chlapci takto talentování. Šimonův bratr hrál v Pardubické 

filharmonii a Vojtova a Bartolomějova rodina jsou také hudebně zaujatí.  

Za krátký rozhovor moc děkujeme Bartoloměji Tučkovi, Vojtěchu Křečkovi  

a Šimonu Ruferovi.  

Výsledky vyhodnotil klub asistentů pod vedením 

 p.uč. Kovalové.  
 

Michaela Kadaníková a Maria Lauterbachová.  
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Výsledky soutěže 
Kategorie 1.-2.tř.  

Zpěv: 1. místo – Josef Buza  

2. místo – Veronika Rejchrtová  

3. místo – Michal Fišer  

 

Hra na hudební nástroj: 1. místo – Noemi Machová  

2. místo – Cecilka Regnerová  

3. místo – Vojtěch Pell, Julie Tverskaja, Tereza Náglová, Karolína 

Lazoková/tercet/  

 

Tanec: - čestné uznání- Kláras Hofmanová, Šárka Horáková, Ema Dragounová  

 

Kategorie 3.-5.tř.  

Zpěv: 1. místo – Tereza Vondrová  

2. místo – Matěj Pulkert, Matyáš Urban  

3. místo – Aneta Havlíčková  

 

Hra na hudební nástroj: 1. Místo – Vojtěch Grohmann  

* Tercet- Bartoloměj Tuček, Vojtěch Křeček, Šimon Rufer  

2. místo – Jonáš Bílý, Matylda Burdychová  

3. místo – Jakub Váňa, Kateřina Hanušová, Markéta Prouzová  

 

Tanec: 1.místo - Anna Grulichová  

2. místo - Kateřina Hejnová, Johana Mošnová, Natálie Jará  

3. místo – Kristýna Němečková, Karolína Pirklová, Kateřina Kofroňová, 

Veronika Hanušová , Natálie Syrovátková+ Anděla Kinzlová  

 

CENA POROTY : TANEC- Kateřina Hejnová, Johana Mošnová, Natálie Jará 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hubatacernoska.cz/medaile-pro-deti---zlato---1-misto
https://agoodreedreview.com/2017/07/09/the-piano-the-principal-prelude-to-musical-prowess/


Tento časopis si pro vás připravila  školní redakční rada: 

David Kubeček, Jakub Havrda, Eliška Chvojková – 9. A 

 

Děkujeme vám za vaše příspěvky. Pokud máte jakoukoliv básničku, pohádku nebo 

jakýkoli příspěvek, obraťte se prosím na p. uč. Sádovskou nebo na redakční radu. 

Kam můžete jet o prázdninách? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 23.-25.8- Hip Hop Kemp 

(Hradec Králové) 

Hip Hopové skupiny i 

jednotlivci z celého světa, 

od 12:00  

 

 

Den dětí: Mumie světa 

(Praha Holešovice) - 1.6.-

3.6. celodenně, výstava 

mumii z celého světa 

14.7- Kryštof Kamp (Hukvaldy) 

Skvělá hudba, After párty, od12:00 

 

 

Ice Cream fest (Praha 

Holešovice) – 17.6. celodenně,  

festival zmrzlin, dobrá muzika, 

zmrzliny všeho druhu 

Výstava kaktusů a 

sukulentů ( Praha)- 

2.6.-17.6 od 16:00 

Letní výstavy a festivaly 

 21.7-Rokové školy (Bučovice) 

Kvalitní roková muzika česká i zahraniční, 

začátek neuveden 


