
Volné pokračování časopisu PUZZLE      Podzim 2016 

HEJnoviny 

ZŠ V.HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC              VYCHÁZÍ  28. listopadu 2016 

 

Osmé třídy byly v pražské ZOO: 

 

 



Seznamovací pobyt 6.A 

Školu v přírodě jsme strávili v Orlických horách. Šli jsme na spoustu výletů, třeba na 

projížďku na koních; do muzea, kde jsme si mohli i sami upéct chléb a vyzkoušet i spousty 

dalších pravěkých činností. Měli jsme i tu čest, že nás přišel navštívit ochránce přírody v 

Orlických horách. Po večerech jsme hrávali hry. V Orlických horách bylo celý týden krásné 

počasí, tedy až na pondělí, kdy byla zima a bylo ošklivě.   

Na náš pobyt nás doprovázela paní učitelka Zetková a paní učitelka Vítová. Celý pobyt 

jsme si moc užili a vůbec se nám nikomu nechtělo domů. Cestou zpátky jsme se ještě šli 

podívat na zámek v Novém Město nad Metují a stavili jsme se na zmrzlinu. 

Kateřina Hemelíková, 6. A 

 

 

 

 

Seznamovací pobyt 6.B 

        Druhý týden v září jsme byli s novými spolužáky na Modrokamenné boudě v Janských 

Lázních. Naším hlavním cílem bylo seznámit se, což se nám povedlo velice rychle. Zasmáli 

jsme se během plnění úkolů i společného hraní různých her a pobavili jsme se během 

sportovních aktivit i závěrečné olympiády. Počasí bylo slunečné, což nám umožnilo trávit 

většinu času venku. Celý týden se velice vyvedl. Doufáme, že dobrá nálada a pohoda, která 

vládla na horách, nám vydrží co nejdéle.  

Spolužáci ze 6.B  



Seznamovací pobyt 6.C 

     Žáci 6.C strávili svůj seznamovací pobyt na Modrokamenné  boudě v Krkonoších. Navštívili 

Janské Lázně, koupali se v lázeňském bazénu a svezli se lanovkou na Černou horu. Tam 

většina vylezla na rozhlednu. Odtud byl nádherný výhled do okolí i na Sněžku. Jedním 

z výletů byla procházka na Modré kameny. U chaty hráli různé hry a soutěže. V lese žáci 

vytvořili srdce z různých přírodních materiálů. Celý pobyt si užili a odvezli si mnoho zážitků a 

nová kamarádství. 

Tereza Kubečková, 6.C 

SRDCE  Z LÁSKY  DAROVANÉ 

 

       Na seznamovacím pobytu se žáci 6.C dozvěděli o projektu  Srdce z lásky daro-
vané.  
Okamžitě a jednohlasně se zapojili a  rozhodli se  pouze pro přírodní materiály, které 
lze najít v lesních porostech Krkonoš. 
Ústředním motivem byl strom, který obkládali materiálem do tvaru srdce. Jako bonus 
byla žabka, která se uvnitř srdíčka zabydlela. 
 
Srdce žáci věnovali všem dětem, které se v Janských Lázních léčí, a všem přejí,  ať 
se jejich nemoc natolik zlepší, aby si  samy  mohly  postavit svá srdíčka a věnovat je 
dál jiným potřebnějším dětem. 
                                                                                  za 6.C  Hanušová Dagmar 
 
 

 

 

 

 

 



SETKÁNÍ ASISTENTŮ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ 

 

V rámci protidrogové prevence v pondělí 19.9. vyrazil klub asistentů 
jako každoročně na setkání do Orlického Záhoří na chatu Perla. A to z 
toho důvodu, aby se noví asistenti naučili připravovat a organizovat 
různé akce pro své spolužáky.  

Celý týden starší asistenti pořádali hry, ze kterých si noví asistenti dě-
lali výpisky. Jak se jaká hra tvoří, organizuje, jaká má pravidla, pro ja-
ké děti se hodí. Ti starší si připravili prezentace nebo referáty o pato-
logických jevech, jako je třeba šikana, gamblerství, závislost na dro-
gách a další.  

Už se samozřejmě těšíme, až budeme moci naše nové asistenty a je-
jich znalosti o hrách využít. Jako každý rok budeme pořádat spoustu 
akcí pro 1. stupeň a mateřskou školku.  

Kateřina Hanušová a Tomáš Kuchař 

 

 



Literární exkurze  9.A  do Malých Svatoňovic 

za Karlem Čapkem a jeho rodinou 

     Ve čtvrtek 13.10. si  třída  9.A   s paní učitelkou Sádovskou vyjela na exkurzi do Malých 

Svatoňovic. Byli jsme se podívat v Muzeu bratří Čapků. Muzeum se nachází v bývalém domku 

rodiny Čapkových. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Bylo to velmi zajímavé a těšíme 

se, až opět pojedeme na nějakou exkurzi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

A co žáky v muzeu nejvíc zaujalo?     Kateřina Hanušová 

 zaujalo mě, kolik děl bratři Čapkové napsali  …….. (Ondra) 

 líbily se mi obrazy od Josefa Čapka  ……….. (Adam) 

 zajímavá byla vysvědčení, Josef byl lepší na ČJ …………. (Jakub) 

 líbila se mi architektura a celkové osvětlení interiéru muzea …. (Richard) 

 jedno patro věnované Karlovi, druhé patro Josefu Čapkovi ……(Daniel) 

 zaujaly mě čtyři poslední obrazy: Oheň a Touha  ………(David) 

 udivilo mě, že se Karel Čapek stýkal s prezidentem Masarykem ...(Dorka) 

 líbil se mi velmi zajímavý a poutavý výklad …….. (Filip) 

 zaujal m ě Čapkův citát: „Nejsem divák, ale účastník.“   (Filip) 

 

 

 



Projekt EDISON 

         Vzpomínáte?                 A co vás nejvíc zaujalo? 

Ani byla z Gruzie.  Její prezentace byla zajímavá a hodně se v ní vyskytovala 

příroda a také hory, které měla ráda. Byla úžasná! Měla jako jediná i kostým a tu 

nejlepší hru. Na vlajky… 

 Esin bydlela  v Turecku  ve městě se jménem Bursa.  Žije v 1,5 milionovém 

městě. Její prezentace byla velmi zajímavá a také naučná. Turecké jazykolamy byly 

velký oříšek. 

Dále jsme poznali Rusko (hl. město je Moskva) - Rusko je rozlohou největším 

státem světa. Leží ve východní části Evropy a severní části Asie. Rusko je 9. 

nejlidnatější země světa. Ruština je nejvíce používaný slovanský jazyk. Ruská 

abeceda se nazývá azbuka (азбука). 

 

 

Kája Erberová 



 

 

 

 

       Tento rok znovu přijeli dva cestovatelé z projektu Svět kolem nás.  Vyrazili 

do země Inků- Peru a s mnoha zajímavostmi nás seznámili. Navštívili legendární 

Machu Picchu a hlavní město Cuzco. Ochutnali zde grilovaná morčata, červy a 

uvařenou krokodýlí nohu.  

      Zaujala mne solná pole a také jezero Titicaca, na kterém se nachází plovoucí 

ostrovy. Tyto plovoucí ostrovy jsou vytvořeny z skřípincového rákosu. Na nich 

bydlí Indiáni, kteří si z rákosu nestaví jen ostrovy, ale také obydlí a čluny. Tyto 

ostrovy jsou velkým poutačem turistů.  

Příště se můžeme těšit na přednášku o Vietnamu - bráně do Indočíny.  

A kdo se chcete dozvědět víc o jednotlivých zemích nebo o celé společnosti, 

klikněte na  www.svetkolemnas.com. 

 

 

 

 
 

Káťa Kuldová 



 

 

                   

           

       

 

 

      V pondělí 17. 10. jsme uspořádali běh do vrchu pro žáky 7.- 9. ročníku.  

Ti se sešli na startu u volejbalových kurtů v hojném počtu. Celkem 56 zá-
vodníků si vyzkoušelo trať, která vedla až k vrcholu vodojemu.  

1. místa obsadili tito žáci: Hanušová Sabina a Šimek Matěj, oba 9.B 

2.místo: Vendula Štrofová, Středa Ondřej, oba 8.B 

3. místa: Matysková Zdislava 9.B,  Duchatschová Jana 9.C a Morávek Jan 9.A. 

            Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným závodníkům. 

                                                                                                                           učitelé TV 

 

COCACOLA CUP 

-je turnaj ve fotbale, ve kterém hrají dvě školy. 

Jednalo se o utkání mezi školami ZŠ V. Hejny a ZŠ Hronov. 

 V prvním poločase po několika šancích Kostelce a nestřelené penaltě Dominika Hepnara 

vedla hronovská škola 2:0. Přestože hra byla velmi  vyrovnaná, v druhém poločase se štěstí 

obrátilo ve prospěch Červeného Kostelce. Góly vstřelily Dominik Hepnar a Filip Neuman a  

dorovnali jsme na 2:2. Jak jsem již zmínil, šance byly velmi vyrovnané a pár minut před 

koncem utkání nám Hronov uštědřil další, rozhodující a to již 3. gól. Tento rozdíl jsme 

bohužel nedokázali dorovnat a utkání skončilo výsledkem 2:3 pro Hronov.  

                                                       



 Víte, co to je    Matematický orienťák  ? 

Je to  soutěž, kde nejsou potřeba jen matematické schopnosti, ale i běžecké. 

Naši školu reprezentovali dvě dvojice: Dominik Hepnar + Radek Turek  

                                                                    a Pavel Adámek + Dan Semerák.  

Soutěž se odehrávala v parku u Gymnázia J. K. Tyla  v  Hradci Králové. 

Každá dvojice obdržela mapku s různými stanovišti a papír pro zapisování výsledků. 

Počátečním bodem v soutěži byl bod „A“(altánek), od kterého jsme se rozbíhali k jednotlivým 

stanovištím č. 1-30. Na každém stanovišti nás čekaly matematické úlohy s obtížností učiva 

pro 8. – 9. tř. Z každého stanoviště po vypočítání příkladu - ač dobře nebo špatně -  jsme se 

museli vrátit do bodu ke kontrole našich výsledků. V případě kladného výsledku jsme dostali 

povolení běžet k dalšímu stanovišti. Za nesprávnou odpověď jsme dostali možnost vybrat si 

druhý příklad u stejného stanoviště nebo pokračovat k dalšímu stanovišti, ale se ztrátou 

bodu. 

Umístění:  

 Pavel + Dan …………………………… 18. místo 

 Radek + Dominik …………………… 23. místo                                                           Radek Turek 

 

 

 

 

 



Stránka pro spisovatele naší školy 

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

Dnes píše: Eliška Chvojková a Kateřina Kuldová 

VEČEŘE S VAMPÍREM – upíří pohádka 

   Ahoj! Jmenuji se Violet Leeová. Dnes je mi osmnáct let.  Čekám na náměstí na svou 

kamarádku, která se nedostavila a čekám, jestli  mně taťka zvedne mobil. Nezvedá to. Seděla 

jsem na lavičce, pomalu jsem vstala a odcházela. Vtom jsem něco zaslechla. Zpoza kašny se 

vynořili tři muži. Měli na sobě dlouhé kabáty. Rychle jsem se schovala za jeden ze stromů. 

Najednou začali přicházet další muži. Bylo jich snad třicet. Bavili se, ale to jsem neslyšela, 

byla jsem moc daleko. Najednou ten jeden vzal toho druhého pod krkem a kousl ho. Do 

krku??? To snad ne! Kde jsem se to ocitla?? Všichni se začali rvát, já jsem tam jen tak stála a 

koukala, co se tam děje. Ti tři všech třicet mužů pozabíjeli. ,,Bože můj, co se to tu stalo?“ 

myslela jsem si, že jsem to řekla dost potichu, ale  jeden z těch tří mužů se otočil. Chystala 

jsem se k útěku, ale zřejmě to nemělo cenu, protože už mě doběhl. ,,Ale…copak to tu máme, 

ty někam jdeš??“ ,,Nikam.“ ,,Ty jsi to celé viděla, co??“ ,,Bohužel.“ ,,Tak to jdeš s námi!“ ,, 

Tak to teda ne!“ ,,Jdeme!“. Už mě držel. Cukala jsem sebou, ale on mě držel pevně. Doběhli 

jsme k autu a ten co mě nesl, mě posadil do auta. Dojeli jsme k velkému zámku. Všichni 

vystoupili a já jsem nebyla výjimkou. Koukala jsem se na ten zámek s otevřenou pusou. Vešla 

jsem dovnitř. Přišel nějaký starý muž. Všichni se uklonili. Já jsem nevěděla, proč se klaní, tak 

jsem tam jediná stála. Řekli mi, ať se ukloním. Radši jsem to udělala. Nechci dopadnout jako 

ti muži na tom náměstí. Šli jsme s tím starším mužem asi do nějaké pracovny. Tam mi 

vysvětlili, co jsou zač a proč to udělali. Já jsem se jich pořád bála a měla jsem k nim odpor. 

Ptali se mě,  jak se jmenuji. Ten starší muž se začal mračit a zařval: ,,Víte, koho je to sakra 

dcera???“ ,,Ne.“ ,,Tohle je dcera ministra obrany.“ ,,To si děláš srandu, ne??“ Uběhlo půl 

roku a já jsem se smířila s tím, že se budu muset stát vampírkou ze dvou důvodů: ten první 

je, že kdybych zůstala člověkem, byla  bych do konce života zavřená v tomto zámku. Tak jsem 

přistoupila na to, že se dnes v noci stanu vampírkou. Ten druhý důvod je, že mi vampýři, se 

kterými teď žiji, řekli o jedné legendě . Prý se jednoho dne  v první dimenzi objeví temná 

hrdinka, která musí najít druhou temnou hrdinku a pak ty dvě hledají ostatní. Jenže první 

hrdinka se už našla a teď se čeká, až najde druhou a ta druhá hrdinka má být mezi vampíry.  

Ta temná hrdinka jsem prý já. Nejdřív jsem tomu nevěřila, ale pak mi řekli, že první hrdinka 

se neplete. Takže jsem přistoupila na to, že se dnes v noci proměním ve vampírku.  

 

 



Koutek  zábavy 

                 

A nějaké vtipy  :D 

     Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 

minutách mu stařenka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, 

ale já jsem hluchá." 

„Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti pan 

učitel položil.“ 

„Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“            připravil Miloš Ott 

 

Jak  dobře znáš Harryho Pottera? 

1. Kdo je nejlepším kouzelníkem všech 

dob: 

a) Harry Potter 

b)  Albus Brumbál 

c) Lord Vlodemort 

2. V jakém díle je Bazilišek a kdo/co to je: 

a) Relikvie smrti, profesor 

b)  Tajemná komnata, had 

c)  Tajemná komnata, ještěrka 

3. Jací jsou nejlepší kamarádi Harryho 

Pottera: 

a) Draco a Neville 

b)  Ginny a Sedrick 

c) Ron a Hermiona 

  

4. Na jakou kolej chodí Draco Malfoy: 

a)  Nebelvír 

b)  Zmijozel 

c)  Havraspár 

5. Kolik sourozenců má Ron Weasly: 

a) 5 

b) 10 

c) 3 

6. Jak se jmenuje had Lorda Voldemorta: 

a) Aragog 

b) Naginy 

c) Tesák 

připravila Eliška Chvojková a Kateřina Kuldová 

řešení: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b 



 

 

Tento časopis si pro vás připravila nová školní redakční rada: 

Eliška Chvojková, Káťa Kuldová, Kája Erbenová,                 

Radek Turek, Miloš Ott 

Grafická úprava: David Kubeček, Jakub Havrda 

Děkujeme vám za vaše příspěvky. Pokud máte jakoukoliv básničku, 

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

nebo na redakční radu. 

                         Nová redakční rada Vám přeje 

veselé Vánoce ! 

 

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


