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Seznamovací pobyty 

6.A 
6.A  prožila seznamovací pobyt ve Spáleném Mlýně na hotelu 

Javor. 

Co všechno žáci zažili? A o čem vyprávěli? 

- Celodenní výlet na Sněžku. Nejdříve nás vláček dovezl na 

Pomezní Boudy, pak jsme 

pokračovali pěšky po modré 

značce. Na Sněžce jsme si 

užívali výhled do kraje. 

- Užili jsme si spoustu 

legrace. Nejvíce se mi líbilo 

hraní společenských her. 

- Nezapomenu na vynikající 

borůvkové knedlíky. Mňam! 

- Nalíčili jsme Filipa Škodu a zapletli jsme mu copánky. Moc mu 

to slušelo. 

- Hrál jsme discgolf: měli jsme se trefit takovým speciálním  

létajícím talířem do  řetězového koše. Vítězové dostali pohár, ale 

užili jsme si to všichni. 

- Čtvrtek byl nejlepším dnem celého pobytu, protože byla 

diskotéka. Tančili jsme  jako o život, až jsme z toho nemohli 

popadnout dech. 
 

 

 

 
 

 

 

 



6.C 
     Náš seznamovák začal zdoláváním Velké Deštné. Při cestě 

jsme objevili spoustu zajímavých věcí, například houby, borůvky, 

dřevěný sloupek u cesty či ptačí budku, kterou si chtěl Fanda vzít 

jako suvenýr. 

Druhého dne jsme podnikli výlet a navštívili Utzův pohyblivý 

Betlém v Olešnici v Orlických horách a dělostřeleckou tvrz 

Skutinu. Večer jsme si zařádili při diskotéce. 

Úterý bylo plné zábavných her a sportovních utkání. Vyzkoušeli 

jsme také sjezdovku, nahoru během, dolů válením sudů. Večer 

byla stezka odvahy, která vedla lesem ke starému domu a pak po 

cestě zpět k chatě. Po stezce jsme si užili další diskotéku. 

Ve středu už bylo na čase balit. Autobusem jsme po klikatých 

horských cestách, které mnohým nedělaly dobře na žaludek, 

vyrazili do muzea experimentální archeologie, kde jsme 

vyzkoušeli různé činnosti, např. mletí obilí, pečení 

placek, rozdělávání ohně, tkaní látky. Krmili jsme 

kozy a kozly. 

Při zpáteční cestě jsme se ještě svezli na koních 

v Deštném. 

 
 

Fanda, Dominik, Michal, Adam,  6.C 

 

 

 
 

 

 

 



6.B 
     Na seznamovací pobyt jsme odjeli v pondělí ráno 18. září do 

Orlických hor na chatu Radost. Cestou jsme se těšili na týden 

volna ze školy, ale věděli jsme, že paní učitelka má pro nás 

nachystáno spoustu 

překvapení a her. 

V Orlických horách bylo 

krásně.  Po ubytování jsme 

se vydali prozkoumat okolí. 

Došli jsme až na vyhlídku jménem Špičák, odkud byl krásný 

výhled. Cestou ze Špičáku jsme v lese postavili domečky pro 

horské skřítky. Společně jsme hodnotili všechny stavby. Každý 

domek byl originální, takže vítězi jsme byli nakonec všichni. 

Druhého dne, po snídani, jsme vyrazili na šipkovanou. Cestou 

jsme museli plnit mnoho úkolů. Najít poklad, nebylo lehké, ale 

nakonec jsme ho našli a společně se o něj rozdělili.Po obědě jsme 

autobusem odjeli do středověké vesnice Villa Nova do Uhřínova. 

Dozvěděli jsme se zde jak se dříve žilo, co se nosilo za oblečení, 

umleli jsme si mouku, uhnětli těsto a v opravdové středověké peci 

upekli chlebové placky. Mnoho z nás zde poprvé vidělo dojení 

kozy a ti nejodvážnější ochutnali čerstvě nadojené mléko. 

Na večerní program byla naplánována stezka odvahy. I když byla 

trasa vyznačena svítícími tyčinkami, docela jsme se báli. 

Cestou jsme si zapisovali barvy svítících tyčinek a druhého dne, 



pomocí morseovky, jsme vyluštili tajné heslo. 

Ve středu ráno nám paní učitelka přečetla pověst z tohoto kraje. 

Jmenovala se Hlas ze záhrobí. Na chvíli se z nás stali herci a tuto 

pověst  sehráli. Odpoledne jsme našli i místo, hřbitov v Deštném, 

ke kterému se tato pověst váže. 

V Deštném jsme též navštívili jízdárnu Adam, kde jsme se 

povozili na koních. 

Ve čtvrtek jsme odjeli do pevnosti Skutina. Největším zážitkem 

pro nás byla podzemní chodba kam vedlo 201 schodů. Na zpáteční 

cestě domů nás popoháněl déšť. 

Seznamovací pobyt se nám líbil . Moc jsme si to užili, navzájem 

jsme se poznali a rádi na něj budeme vzpomínat. 
 

                      

Žáci 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistentský kurz ZŠ V. Hejny 
pondělí 11.9. – pátek 15.9.2017 

     Klub asistentů, pracující na naší škole v rámci prevence 

sociálně patologických jevů, se opět po roce vydal na asistentský 

kurz do Orlického Záhoří na chatu Perla, kde se uchazeči o vstup 

do klubu učili od starších asistentů, jak klub asistentů funguje, jak 

pořádat akce, jak pomáhat slabším spolužákům a jak se chovat v 

závažných situacích. 

 Na konci kurzu starší asistenti rozhodli, že v letošním roce 

přijmou 9 nových asistentů ze 7. ročníků.      

     Všem se nám letošní asistentský kurz moc líbil. Děkujeme 

paním učitelkám Bursíkové a Kovalové za to, že na nás byly 

hodné, a že to s námi vydržely. Je nám ale moc líto, že už s námi 

příští rok nebudou, nebudou nám dávat rady a nebudou nám 

pomáhat asistenti z letošních devátých ročníků. 
Hana Váňová 7.C 

 

 
 
 
 
 

      Pečení srdíček s asistenty probíhalo v podobném duchu 
jako loni, jen to bylo všechno mnohem rychleji hotové a my 
měli více času trávit čas společně. Srdíček se peklo méně, 

ale jsou stejně krásná jako minulý rok.❤❄️  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Setkání tří generací 
Ve středu 15.listopadu ve škole klub asistentů přivítal seniorky 

z pečovatelského domu u Jakuba, které přijaly pozvání na akci 

s názvem: Setkání tří generací. 

     Se seniorkami pod vedením paní Vlčkové, jsme si nejdříve 

povídali o jejich školní docházce. Poté jsme je provedli po škole, 

ukázali jim odborné učebny. Naše cesta skončila v 6.A, kde si pro 

ně kluci připravili něco o interaktivní  tabuli a AZ kvíz. Po kvízu 

si seniorky zkoušely hrát boomwhackery (barevné, plastové, různě 

dlouhé trubky). Potom následovalo krátké hudební a recitační 

vystoupení. Nakonec jsme sešli do kuchyňky, kde na seniorky 

čekalo malé občerstvení, které jsme připravili den předem. 

      Doufáme, že se seniorkám akce líbila, a těšíme se na další 
setkání s nimi. 

                                             Za klub asistentů 
          Hanka Váňová  7.C 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soutěž s Polskem u nás 

Soutěž se konala v Divadle J.K.Tyla, přijeli zástupci dvou 

škol z Nowe Rudy a tří českých škol. Soutěžily tříčlenné 

týmy: vždy dva Češi a jeden Polák. Otázky se týkaly 

historie zemí, současnosti, zajímavostí příhraničí a 

geografie. Ptali se nás např.: na festivaly, partnerská 

města,… Soutěž byla zajímavá a taky jsem se zde  

něco přiučil.  

Naše škola se umístila na poměrně dobrém místě.  

  
                                                              Jakub Havrda 9.A. 

 

Soutěž s Polskem v Nowe Rudě 
Zúčastnili jsme se i 2. kola česko-polské soutěže, které se 
konalo v polském městě Nowa Ruda. 
Rozdělili jsme se do čtyřčlenných družstev. Soutěžilo celkem  
15 týmů.  Otázky se týkaly české a polské historie, 
zeměpisu a literatury, ale museli jsme si také polsky 
objednat jídlo v restauraci nebo pozvat polské turisty k nám 
na prohlídku památek a pamětihodností. 

                      

David Kubeček 9.A. 

 

město Nowa Ruda - náměstí 



 

Přátelství s Polskem 
      Do naší školy přijeli žáci se svými učiteli z Polska. První den je pan 
ředitel přivítal. A my jsme jim ukázali naše město a přitom jsme plnili 
zadané úkoly. Poté  jsme pokračovali v sokolovně, kde paní učitelka 
Hanušová měla připravené hry. Po zbytek dne jsme hráli hry. Druhý den 
byl naplánován výlet do Adršpachu. Skály jsme prošli  zelenou trasou. 
Projeli jsme se lodí se zajímavým komentářem. Po 3 hodinách jsme se 
vrátili do autobusu a dojeli jsme ke škole. Dohodli jsme se, že se stavíme 
na Broďáku. Třetí a poslední den jsme sportovali na Sokoláku a na 
volejbalových kurtech, kde hráli Češi proti Polákům fotbal, volejbal a 
nějaké další hry, které vymyslela paní učitelka Hanušová. Večer jsme se 
sešli na Broďáku a tam jsme se i rozloučili.     
                                                                                                     Josef Macek 9.A. 

 

Okrskové kolo florbalové soutěže 
      7.11. jsme měli se školou florbalový turnaj v budově náchodského 
gymnázia. Náš tým se skládal z výběru žáků z osmých a devátých tříd. Čekali 
nás dva zápasy proti týmům z Náchoda a my jsme doufali, že je porazíme. 
První zápas pro nás probíhal docela hladce a vyhráli jsme, řekl bych, že s 
přehledem. Druhý zápas byl už o něco těžší. Celé utkání bylo dost vyrovnané 
a žádný náskok z obou týmů se nezvedl o více než 1 bod. Bohužel tento 
zápas už se nám vyhrát nepodařilo a prohráli jsme  s pořádající ZŠ 
Komenského Náchod  vlastními chybami. Pak už nám nezbývalo nic než  
sbalit věci, projít Náchod a jet zpátky do Kostelce.  
ZŠ V.Hejny reprezentovali: Hejzlar Michal, Labík Matěj, Linhart Petr, Lubrt 
Štěpán, Nývlt Tomáš, Semerák Daniel, Vejrek Adam a Zajíček Lukáš.      
 
 

 

  

Daniel Semerák 

          9. C 



 

 

My jsme žáci 5. A 
 

 



Od září se učí v budově naší školy také žáci 1.stupně. A jak se zde 

cítí? Své pocity sepsali a zpracovali do krásného přehledu. 

Druhý stupeň a já  aneb recenze z 5.A 

Pozitiva + 
- Docela dobrá škola s velkými třídami a chodbami 

- Super učebna PC se sluchátky 

- V bufetu se prodávají anglické rohlíky 

- Jsou tu automaty na pití 

- Zamykatelná šatna – nikdo ti nemůže nic vzít 

- Míň jekotu na chodbách než na 1.st. 

- V tělocvičně je posilovna 

- V každém patře WC 

Negativa – 
- Malá tělocvična 

- Na WC hodně smrad a špína, popsané dveře a chybí utěrky na ruce, 

někteří žáci nesplachují 

- Prostor v šatnách je úzký 

- V učebně INF chybí promítací plátno 

- Malý výběr v bufetu 

- Chodba není moc hlídaná a žáci tam dělají blbosti 

- V učebně AJ musíme podlézat stůl, když chceme jít k tabuli 

- Deváťáci nám nepovoleně vstupují do třídy 

- Žáci na chodbách neumí uhýbat a mluví sprostě 

Nápady z 5.A 
- Když venku prší – není se kam schovat před vyučováním – stříška  

před šatnou by byla fajn 

- Před školou nebo i na chodbách lavičky na sezení 

- Čištění dveří na WC – po třídách? – losovat která 

PROCENTA  % 
škola – budova  73%     jídelna         66% 

naše třída   86%     tělocvična    59% 

chodba   52%     WC              29% 

šatna    49%     žáci 2.st.      44%  

 



Chcete vědět,  

jak žáci ze  6. A při hodinách literární výchovy veršovali?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            Karel Čapek 

      9. třídy byly na exkurzi v Malých Svatoňovicích v muzeu bratrů 

Čapkových. Na začátku exkurze jsme se sešli v místnosti, kde se Karel 

Čapek narodil. Paní průvodkyně nám vyprávěla o životě a následně o 

jeho dílech , např.: R.U.R, Válka s mloky, Bílá nemoc nebo knížky pro 

děti jako Dášenka nebo Pudlenka. 

Potom jsme se přesunuli do jiné místnosti, ve které byly vystaveny 

obrazy Josefa Čapka. 

Exkurze většinu bavila a všichni jsme se něco přiučili. 

                                                                                               Radek Turek 9. A 

 

 
  

Dneska prší maličko a hned vyjde sluníčko.  

Na výlet si nevzal mobil, protože nás hodně 

zlobil. 

Přijel k nám Petr, měl nový svetr. 

Koupím brzy kytičku pro mou milou babičku. 

Mám novou ponožku dlouhou jak stonožku. 

V obchodě mívají stuhy, co mají barvy duhy. 

Eva má dlouhé vlasy a namalované řasy. 

Mája chodí v trávě bosa a právě ji štípla vosa. 

                        (Adéla Košťálová) 

 

Když jsem seděl na záchodě, taťka mluvil o 

Náchodě. 

Když mi Filip utek, přepadl mě smutek. 

Když si vezmu brýle, vidím všechny mile. 

Když jsem zpíval píseň, objevil jsem plíseň. 

Jeden spolužák je Vítek, z růže odpadl nám kvítek. 

                    (Lukáš Liška) 

     

Po zemi leze rak, na nebi  letí drak.  

Chumelí se, chumelí, polezeme do jmelí. 

Šel jsem jednou ze školy a vypil jsem dvě koly. 

Chroupám rohlík, chroupám, u toho se houpám. 

Maluji si obrázek malý jako oblázek. 

                                         ( Ondřej Křech) 

Ptáčkům sypu zrní, na hradě roste zrní. 

Doma se k nám lísá kočka, na zahradě klíčí čočka. 

Na zemi máme rohožku, doma taky stonožku. 

V lese běhá liška, na stromě je šiška. 

U kytek je dlouhý stonek, o Vánocích zvoní zvonek. 

           (Kateřina Lišková)  



Zábava 

Je nějaká tečka černá?     
 

Točí se nějaký kruh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vtipy: 

Ptá se syn maminky: „Maminko, jak daleko je do Ameriky?“ 

Maminka odpoví: „Nekecej a pádluj.“ 

 

"Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?" 

"Hodný a zbožný, tati." 

"Zbožný???" 

"Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal:,,Pane bože, pane bože." 

  

V Tatranské Lomnici v hotelu v pátém patře bydlí nějaký arabský 

host. Každý den se chodí modlit v 5 hodin, pak si jde vyprášit 

koberec na balkon. Klepe s ním na tom balkoně a dole jde nějaký 

bača a koukne se na něj a říká:+ 

,,Tak čo, Aladin, neštartuje, neštartuje?" 
                                                                       připravil David Kubeček



Vánoce 2017 

Letošní Vánoce už se blíží a my pro vás máme typy na vánoční dekorace a letošní trendy barvy. 

LETOŠNÍ  VÁNOČNÍ BARVY: 

Ozdoby na stromeček by měly být v bílé, fialové (popřípadě stříbrné)barvě. 

Na stůl se pak kromě jídla může dát stříbrná a fialová dekorace (ať už koupená nebo vlastnoručně vyrobená). 

Světýlka na stromeček vyberte modrá či bílá. 

DEKORACE:     Co si vyrobit?  Třeba 

Povlaky na polštáře  

Potřebujeme: šicí stroj, látky, nitě v barvě látek, zip,  

nůžky, pravítko 

Postup: 

1. Ustřihneme si látku o 1 cm delší, než je velikost výplně, abychom měli na šev. V části, kde budeme vkládat zip, přidejte klidně i 

víc. 

2. Našpendlíme zip a všijeme ho (pomocí patky na zip). 

3. Obrátíme na ruby látku, sešpendlíme. Tady si dávejte pozor, kde ve výsledku bude zip. Může být umístěn na hraně nebo lehce 

pod hranou (viz obrázek). 

4. Sešijeme zbývající hrany a můžeme povlékat. 

Tip: Látku před šitím vyperte a vyžehlete. Bude se s ní lépe pracovat a po vyprání povlaku se nesrazí. 

 

 

Vánoční pohledy 

Potřebujeme (základ)  

o tvrdou čtvrtku gramáže 180 g/m2 

o tvořivý materiál (viz níže dle techniky) 

o nůžky /řezák 

o pravítko 

o černý fix 

o tiskárna (nemusí být) 

Pokud nejste šťastlivci a nemáte tiskárnu, pak si nezoufejte!  Klasická pohlednice je velikosti 1/4 obyčejné čtvrtky A4. Její 
velikost je 14,8 × 10,5 cm. Z jedné čtvrtky vytvoříte 4 pohlednice. Poté černým fixem a pravítkem můžete vytvořit šablonu na 
adresu, předtisknout si zadní stranu. Když tiskárnu máte, můžete si táhnout naši šablonu a práce se o dost usnadní.  Pak 
čtvrtku stačí jen rozřezat na 4 části.  

V některých výtvarných obchodech například www.vytvarnepotreby.cz se dají pořídit pohlednice na cesty. Princip by měl 
spočívat v tom, že na vaší dovolené namaluje krajinu nebo pocit a pohled odešlete. Já jsem si pořídila jeden blok pohledů 
„Akvarelový blok Daler Rowney pohlednice“ tj. 12 kusů za 126 Kč. 

http://diycesky.cz/papiry/
http://www.vytvarnepotreby.cz/


Vánoční jmenovky 

Jednou z mnoha metod, jak vyrobit jmenovku, je: ohnout obdélníkový kus čtvrtky, nalepit na něj                                                 
balicí papír a vyrazit tam dírku děrovačkou. Je to nepochybně rychlý, levný a efektivní způsob, který zvládne 
každý. 

Základem jsou tvary a velikosti jmenovek,  

které vidíte na následujícím obrázku. 

Jak vytvořit jmenovku? 

Nehledě na to, že dnes se dají jmenovky koupit v kreativních potřebách, můžete si je také vyrobit. Nejlepší je si 
zajít do již několikrát zmiňovaného Grand Papíru a koupit si nějakou bílou čtvrtku s gramáží 130 g/m2 do 400 
g/m2. Dostanete tam všechen papír, na který si jen pomyslíte, tedy i zabarvený například do slonové kosti. 

Následně, si vytvoříte šablonu dle vlastních parametrů. Mám osvědčené, že šířku není dobré dělat na celé centi-
metry. Pro začátek si zkuste různé kombinace a velikosti štítků. Pokud nevíte, kde začít, hezká je kombinace 4,5 x 
9,0 cm a 4×7 cm.  Pro každý tvar se hodí jiná velikost. 

Pak nastává těžší situace. Pokud doma máte skalpel, situaci máte docela jednoduchou – jmenovku vyříznete. Dále 
se dá použít raznice, kterou ne vždy seženete. Nakonec je tu starý známý způsob – nůžky. Kulaté rohy dělám 
raznicí, což vám ušetří hromadu času a máte vše stejné a čistě provedené. Myslím, si, že taková investice do této 
raznice je docela dobrá. Používám X Cut rohovou raznici za 75 Kč. Pro výsek otvoru na stuhu používám děrovač-
ku. 

Pak přijde na řadu zdobení a nakonec šňůrka nebo stuha. 

Zde je jen na vaší kreativitě, jak pojmete zdobení. Důležité je si říct, v jakém stylu budete balit dárky. Řekněme, že 
k přírodnímu „eko“ stylu (hnědému balicímu papíru) se bude hodit vintage štítek a barevná papírová stuha. 

 Styly zdobení: 

o Kreslení pastelkou (tužkou), perokresba 

o Razítkování a metoda DisstressInk 

o Lepení balicího papíru 

o Lepení barevných papírů a papírů se vzorem 

o Raznice 

o Koláž 

o Embossing 

o Vše co vás napadne 

Dárky na poslední chvíli: Myslím, že každý z vás zná větu: ,, Na dárky mám ještě čas.“ Pak je najednou 23. prosin-
ce a vy nemáte nic.   

Proto tu jsou typy na dárky: Něco vyrobte sami, Dárky od srdce jsou nejmilejší, Naběhnete do nejbližšího obcho-
du a dejte dárkový koš, Můžete dát třeba cukrový, Svíčka taky potěší, A pro nejlepší kamarádku/da sepsat věci 
proč si jich vážíte.  

Rady pro vás  připravila  Eliška Chvojková 

http://www.grandpapir.cz/
http://diycesky.cz/papiry/


Tento časopis si pro vás připravila  školní redakční rada: 
 

Eliška Chvojková, 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. 

Přejeme Vám 

Veselé Vánoce ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


