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Redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům a přátelům školy 

krásný podzim a veselé Vánoce 



6. třídy se v září seznamovaly 

6. A - na Modrokamenné boudě s p. uč. Jiránkovou a p. uč. Hanušovou 

postřehy p. uč. Jiránkové: 
- počasí se nám vydařilo 
- všichni rádi hrajeme hry a soutěžíme 
- nebojíme se žádného pohybu – rozcvičky, túry, plavání 
- rádi se bavíme i bojíme potmě 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C – ve Spáleném Mlýně – hotel Javor v Krkonoších s p. uč. Bubákovou a 

                                                                                            p. uč. Mudrochovou 

postřehy p. uč. Bubákové: 
- zvládli jsme zdolat 10 maloúpských tisícovek a získat tak 10 razítek 
- 6.C je tanečně nadaná třída 
- děti se vzájemně podporují a oceňují snahu 

Na začátku školního roku se 6.C zúčastnila seznamovacího pobytu. Hned 
první den jsme se zabydleli v hotelu Javor v krkonošských horách. S paní učitelkou 
Bubákovou a Mudrochovou jsme zdolali Maloúpské tisícovky. Každý výlet jsme 
aspoň ten nějaký kilometr ušli. Na každém maloúpském vrcholu na nás čekalo 
razítko na kartu razítek. Nejvíc se mi asi líbily pokoje. 

Nikola Vantová 6.C 

 

 

 

 

 

 



6. B – na Modrokamenné boudě s p. uč. Kovalovou a p. uč. Kukulou 

postřehy p. uč. Kovalové: 
- seznamovací pobyt se nám moc vydařil 
- děti jsou milé, veselé, sdílné, hravé a hodně „ukřičené“ 
- děti jdou do všeho a umí si to užít 
- děti si samostatně dokáží vymyslet program, kterým pobaví své spolužáky 
- pro mě je 6.B kolektiv prima holek a kluků, se kterými se člověk rozhodně nenudí 

7.září jsme jeli na seznamovák do Janských Lázní. Sešli jsme se na vlakovém 
nádraží. Vlakem jsme jeli až do Trutnova, kde jsme přestoupili na malý vláček do 
Svobody. Ze Svobody jsme šli pěšky až na Modrokamennou boudu, kde jsme se 
naobědvali a rozdělili do pokojů. Měli jsme čas na vybalení a potom jsme měli 
program dole v jídelně. Rozdělili jsme se do skupin a každá si měla přichystat 
program na nějaký den. My jsme měli stezku odvahy. Každé ráno byla rozcvička, na 
kterou hned první den přišlo asi 5 lidí pozdě. Jeden den jsme šli na golf,  kde byla 
obří nafukovací bublina. Kluci si pro nás připravili hledání pokladu. Jednou jsme šli 
na výlet a já si tam udělala něco s kolenem. Poslední noc byla ta naše stezka odvahy 
a každý se před začátkem bál. Nikomu se nechtělo jet domů, ale museli jsme. Moc 
jsme si to tam užili a doufám,  že si to někdy zopakujeme. 

Karolína Hurdálková 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studijně poznávací pobyt v Anglii 

Pro osmé a deváté ročníky se naskytla 

možnost studijně poznávacího pobytu 

do Anglie. Zájemců bylo hodně, ale 

odjet mohlo pouze 18 žáků s p. uč. 

Balášovou a p. uč. Vanclem. 

     V neděli o půl deváté ráno (20. 9.) 

byl sraz před školou. Cesta byla 

zdlouhavá, protože trvala necelých 20 

hodin. Jeli jsme přes Německo, Belgii 

a Francii. Ve francouzském Calais 

jsme se nalodili na trajekt, který nás 

dovezl do britského Doveru. 

     Když jsme přijeli do Londýna 
(pondělí 21. 9.), hned jsme šli 
prozkoumávat jedinečné památky. 
Jako první jsme uviděli London Eye, 
které je vysoké 135 metrů a jímž jsme 
se nechali vyvézt nad Londýn. Takže 
jsme vše viděli z tzv. ptačí perspektivy. 
Jako na dlani jsme měli kupříkladu the 
Houses of Parliament s Big Benem 
nebo St Paul's Cathedral. Když jsme 
vylezli z London Eye, šli jsme pátrat po 
dalších památkách. Viděli jsme 
Westminster Abbey, kde jsou 
pochovány slavné osobnosti a kde 
probíhají korunovace. Nahlédli jsme i 
do slavné uličky Downing street, kde 
bydlí premiér. Také jsme stáli před 
Buckingham Palace, což je sídlo 
královny Alžběty II. Nakonec jsme si to 
namířili k Piccadilly Circus, na 
budovách je mnoho reklam a uprostřed 
je socha s Amorem – bohem lásky.   

Po půldenní prohlídce 
Londýna jsme se 
ubytovali v rodinách. 
 
     Další den ráno (úterý 
22. 9.) jsme navštívili 
školu. Odpoledne jsme 
jeli do přístavního 
městečka Portsmouth. Ve 
speciálním muzeu jsme 
viděli vrak lodě Mary 
Rose, která byla jako 
součást zbrojního 
programu Jindřicha VIII. A 
také jsme se šli podívat 
do řadové lodi HMS Victory, která byla 
spuštěna na vodu v roce 1765. 
 
     Ve středu (23. 9.) jsme dopoledne 
opět strávili ve škole. A poté jsme se 
vydali na bílé křídové útesy Beachy 
Head, které přes několik útvarů jako 
např. Seven Sisters pokračují až 
k Brightonu. 
 
     Čtvrtek dopoledne (24. 9.) jsme 
zase byli ve škole a pak v Brightonu, 
kde jsme navštívili podmořské 
akvárium Sea Life. Tam jsme prošli 
tunelem pod vodní hladinu. Viděli jsme 
například karetu obrovskou, žraloky i 
rejnoky a spoustu dalších druhů ryb. 
V centru města jsme dostali asi na 
necelé dvě hodiny rozchod, abychom 
se mohli jít podívat třeba do Primarku 
nebo Poundlandu – to byl obchod, kde 
bylo vše za jednu libru. Na pobřeží 
jsme čekali na autobus, který nás 
odveze domů. 
 
     V pátek (25. 9.) kolem desáté 
hodiny večerní jsme konečně dorazili 
domů. Sice strašně unavení, ale se 
spoustou zážitků a zaplněnou pamětí 
fotoaparátů. 
        Anička Krejsková  9.A 
 

http://www.stpaulscathedral.org.au/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_VIII._Tudor


Zeptali jsme se p. uč. Balášové, jak hodnotí tento studijně -  poznávací 

zájezd do Velké Británie: 

Byl to první studijní pobyt žáků naší 

školy ve Velké Británii. Seznámili se 

nejenom se zemí, jejími významnými 

památkami a lidmi, jejichž jazyk 

studují, ale též absolvovali výuku 

anglického jazyka s rodilými 

mluvčími. Každý si ve škole 

vyzkoušel jaké to je, když učitel 

opravdu neumí ani jedno slovo 

česky. 

Žáci byli ubytováni v hostitelských 

rodinách, což bylo velkým přínosem 

zejména pro komunikaci v anglickém 

jazyce. Též nahlédli do životního stylu 

anglické rodiny, poznali její zvyky a 

samozřejmě okusili i jídlo. 

A pro nás učitele bylo velmi příjemné 

zažít s dětmi jejich radost, když 

poznávají, že učení angličtině má 

smysl. 

Myslím, že se tento zájezd velmi vydařil. Dozvěděli jsme se od naší paní průvodkyně 

spoustu užitečných a zajímavých věcí a každý z nás si určitě odvezl řadu 

nezapomenutelných zážitků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Asistenti 

Ke konci září jsme se opět vydali do Orlického Záhoří na chatu Perlu, 

abychom zaučili nové asistenty. Starší asistenti se také něčemu novému přiučili:  jak 

předcházet šikaně, spoustu informací o drogách, alkoholu, nikotinismu, o asertivním 

chování, gamblerství a o demokracii v kolektivu. Učili jsme se pomocí filmů, diskuzí, 

her a referátů, které si připravili starší asistenti. 

 

Neučili jsme se celou dobu. Hráli jsme hry, sportovali, vařili si polévky, byli 

jsme i na procházce a poznávali jsme okolí. 

Užili jsme si spoustu zábavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kamila Šimková  9. A 



 Indie- všechny barvy Orientu 

     Dne 5.10. 2015 se naše škola v rámci zeměpisu zúčastnila přednášky o Indii         

v kině Luník.  

Nejčastěji kladené otázky: kolik celá výprava stála a jak dlouho expedice trvala. Také 

jsme se dozvěděli,  že krávy jsou v Indii posvátná zvířata, nesmějí se zabíjet a 

mohou se volně pohybovat po ulicích,  a že se lidé chodí koupat do řeky, kam se 

sype popel mrtvých lidí.  

     Myslíme si, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací.  Program se nám 

všem líbil. 

Veronika Žďárská, Šárka Boháčková 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Více o Indii a celé výpravě najdete na www.svetkolemnas.com,   dále zde najdete 

spoustu zajímavých informací i o jiných zemích. Můžete si také z těchto stránek 

stáhnout tapety na plochu a naučná videa. 

  

Práce na čajové plantáži Ovce pasoucí se v malebné krajině 

Příbytek lidí na poušti Socha Buddhy 

http://www.svetkolemnas/


Odpovědi: 1) v Krkonoších   2) 1602m   3) Kyjev   4) Itálii   5) Bosna a Hercegovina   6) Amazonka                      

7) Rusko   8) francouzštinou a angličtinou   9) Seina   10) Moskva 

Zkouška ze zeměpisu 

  
 1) Ve kterých horách pramení Labe? 

 2) Kolik měří naše nejvyšší hora? 

 3) Jaké je hlavní město Ukrajiny? 

 4) Jaké zemi patří Elba? 

 5) Ve které zemi leží Mostar? 

 6) Jaká je nejdelší řeka na světě?  

 7) Jaký je největší stát na světě? 

 8) Jakým jazykem se hovoří v Kanadě?  

 9) Jaká řeka protéká Paříží? 

10) Jak se jmenuje hlavní město Ruska?  

 

Karin Celbová 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška z přírodopisu 

 
1) Jak se nazývá vymřelý, srstnatý savec podobný slonovi? 

2) Jak se nazývá orgán, který řídí činnost lidského těla? 

3) Která medvědovitá šelma se živí hlavně bambusovými výhonky? 

4) Který z primátů je považován za 

nejbližšího příbuzného člověka? 

5) Který z letounů saje krev savců a ptáků? 

6) Jak vznikl chobot u chobotnatců? 

7)  Živí se mláďata vejcorodých savců 

mateřským mlékem? 

8) U které kočkovité šelmy je typická pohlavní dvojtvárnost?  

9) Který z chudozubých má lepkavý jazyk a loví termity a mravence? 

10) Jaké zuby mají hlodavci?     Šárka Boháčková 9.A 

 
Odpovědi: 1)mamut  2) mozek  3) panda  4) šimpanz  5) upír  6) srůstem nosu a horního pysku  

                    7) ano  8) u lva  9) mravenečník  10) hlodáky 

Mostar 

Ostrov Elba 

Řeka 

Seina 

v 

Paříži 

Upír obecný 



Stránka pro utahování nebo pro povolování 

„mozkových závitů“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čapkovy citáty  

Zkuste se nad každým citátem pozastavit a zamyslet se, co tím chtěl Karel Čapek 

říci. 

 „Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“ 

 „Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by 

mohly být.“ 

 „Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ 

Vtipy 

 Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 

Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí. 

 Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné znalosti. 

Otec připíše: Proto chodí do školy. 

 Žák: „Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou.“ Učitel: „To už je potřetí. 

Žákovskou na stůl, napíšu ti poznámku!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Krejsková 9.A 

 

Jsou oranžové kruhy stejně 

velké? 

Kde se tyto kruhy dotýkají? 

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


Olympionici naší školy 

Turnaj v mini fotbale 
     15.10. jsme se zúčastnili  okrskového turnaje v mini fotbale na hřišti sportovní 

školy Náchod-Plhov. Hrálo se na umělé trávě systémem 5+1 s 6 hráči na střídání. Ze 

začátku pršelo, ale druhá část turnaje proběhla bez deště. Myslím, že jsme hráli 

dobrá utkání a naší škole neudělali ostudu.  

     Turnaje se zúčastnily čtyři školy: ZŠ Č.Kostelec, ZŠ TGM Náchod, ZŠ 

Komenského Náchod a Náchod-Plhov.  

Výsledky: 

 ZŠ Č.Kostelec – Plhov   0:1,  

 ZŠ Č.Kostelec – ZŠ TGM Náchod   4:0,  

 ZŠ Č.Kostelec – ZŠ Komenského Náchod   1:1.  

Obsadili jsme 3. místo se 4 body.  

       Za všechny hráče Zdeněk Mudroch 9.B 

 

 

 

BĚH DO VRCHU 

 
se konal letos poprvé – 13.10.  

A výsledky? 

Z řady soutěžících byli nejlepší: 

starší žákyně:Kateřina Kejklíčková 9.C 

  Nikola Wietková 9.C 

  Denisa Rosová 9.C 

 

mladší žákyně: Veronik Mědílková 7.B 

  Vendula Štrofová 7.B 

  Karolína Erberová 7.B 

 

starší žáci:  Jan Týfa 9.C 

  Jan Regner 9.B 

  Adam Šesler 9.C 

 

mladší žáci: Ondřej Středa 7.B 

  Miloš Ott 7.A 

  Dominik Hepnar 7.B 



COCA COLA CUP 

5. října jsme vyrazili do Stárkova, kde jsme měli sehrát důležité fotbalové 

zápasy. Čekali nás dva soupeři: Hronov a Stárkov. 

Stárkovské družstvo jsme fotbalově přehráli, a tak jsme nad ním zvítězili 2 : 0. 

Hronov už hrál o hodně lépe než Stárkov. Snažili jsme se udržet. Až do posledních 

minut Hronov vyhrával 3 : 2, ale pak jsme nátlak soupeře neudrželi a prohráli jsme    

5 : 2.    I přesto si myslím, že jsme odvedli dobrý výkon. 

       Roman Martínek 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 paní učitelku Sádovskou nebo        

na redakční radu. 


