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Seznamovací pobyt 6. A 

Postřehy žáků 6. A ze seznamovacího pobytu: 

- byli jsme ubytováni na horské chatě Jelení louky nad Pecí pod 

Sněžkou 

- moc jsme si tyto dny užili – hlavně jízdu na bobové dráze 

- počasí bylo jak na houpačce: déšť se sněhem, slunce, mráz, … 

- jídlo bylo skvělé – domácí rohlíky a housky byly samozřejmostí 

- každé ráno nás přivítal čerstvý vzduch hor 

- ovce, které se pásly nedaleko chaty, často utíkaly z ohrady 

- bodování pokojů nás donutilo uklízet 

- hráli jsme různé hry 

- chceme  poděkovat p. uč. Sádovské za přípravu programu,  

p. uč. Bursíkové za přednášku o ochraně přírody a sokolnictví a  

p. uč. Adamů za podporu ve všech soutěžích 

                                                                                                             

Žáci 6. A    
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Seznamovací pobyt 6. B 
Náš seznamovák začal 19. 9. 2018. 
Sešli jsme se na vlakovém nádraží v Červeném Kostelci. Jeli jsme 
vlakem, autobusem a pak jsme šli po svých. Šli jsme 2,5 km na chatu 
Jelení Louky. Bylo to tam super. Pokoje byly po 3, 4, 5, 6. První den jsme 
si vybalovali věci. Po obědě jsme šli na bobovou dráhu do Pece pod 
Sněžkou. Bobová dráha byla super. Jelo to hodně rychle. Odcházeli jsme 
z bobovky a začalo pršet a schovali jsme se do lanového parku. Večer 
jsme hráli hry v těchto skupinách: Paroháčci, Košišty, Kouzelníci z 6.B a 
Kostelecké pumy. Ve čtvrtek jsme vyrazili na Růžohorky, bylo to asi 10 
km. Cestou jsme hráli klíště, nakonec ho měli Adam a Sofča, museli 
vykonat drobné tresty. Byl tam moc hezký výhled. A potom všichni šli 
na Portášky, tam byly prolézačky ze dřeva a tlustých lan. Když jsme 
dorazili na chatu, mysleli jsme si, že nám upadnou nohy. Večer byla 
stezka odvahy, kterou všichni zvládli. Hráli jsme volejbal a městečko 
Palermo. Skvěle tam vařili např.: řízek, špagety a obrovský knedlík. Třetí 
den jsme si balili batohy. Vyhráli Košišty, ale všichni byli odměněni 
propiskou.  

 
MOC JSME SI TO UŽILI! 

    
  Žáci 6. B 

 

 

 

 

 

 



Seznamovací pobyt 6. C 

Ve dnech 19. – 21. září se uskutečnil seznamovací pobyt 6. C na chatě 
Juráška v Olešnici v Orlických horách. První den ráno jsme se setkali 
před školou v 8:15, kde na nás čekali p.uč. Vancl a p.uč. Vítová. O půl 
deváté přijel autobus. Kolem desáté jsme dorazili na místo. Bydleli 
jsme v chatkách. Ubytovali jsme a po obědě jsme se dozvěděli, že 
půjdeme na túru na Masarykovu chatu na Šerlichu. Cestou vládla 
veselá atmosféra. Když jsme přišli na místo, odpočinuli jsme si a vydali 
jsme se na cestu zpět. Na konci cesty jsme váleli sudy po sjezdovce. 
Další den jsme se naladili do sportovní atmosféry. Někteří hráli poprvé 
v životě hru Mölkky, jiní hráli fotbal. Odpoledne jsme hráli vybíjenou. 
Večer jsme si opekli buřty a šli spát. Třetí a zároveň poslední den 
pobytu jsme se vydali na Číhalku, kde za Rakouska – Uherska sídlili 
pašeráci a dnes je tam státní hranice. Po pár vteřinách strávených v 
Polsku jsme se vrátili zpátky k chatkám. Když jsme se rozloučili, odjeli 
jsme zpět do Červeného Kostelce. 

Za třídu 6. C Jakub Váňa 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Jakou rychlost má světlo? 

a) 300 000 km/s 

b) 300 000 m/s 

c) 258 000 km/h 

6) V jakém století začínají existovat školy na Náchodsku? 

a) v 2. polovině 17. století 

b) v 1. polovině 14. století 

c) v 2. polovině 14. Století 

7) Kdo byl Václav Hejna, po kterém je pojmenována naše škola? 

a) učitel, účastník místního odboje 

b) Starosta Červeného Kostelce 

c) ředitel místní školy, vedoucí místního skautského oddílu 

Vaše odpovědi na otázky vhazujte do schránky ve školní knihovně, 
která je otevřena každé úterý o velké přestávce, do úterý 18. prosince 
2018. Ze všech správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který 
získá drobnou cenu. 

Soutěž pro Vás připravily Hanka Váňová a Andrea Homolová. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SOUTĚŽ 

1) Co je to kloaka? 

a) zvláštní druh živočišné buňky 

b) tepna, která prochází dolní končetinou 

c) společné ústí trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy 

2) Kdo napsal baladu Kytice? 

a) Mikoláš Aleš 

b) Karel Jaromír Erben 

c) Jan Neruda 

3) Kdo je hlavním řeckým bohem? 

a) Hádes 

b) Zeus 

c) Die 

4) Co je to Pindos? 

a) řeka 

b) řecký poloostrov 

c) řecké pohoří 

 



Seznamovací pobyt 6. D 

Horní Malá Úpa – chata ,,U sv. Floriána´´- 18.-21.9. 

Na naši první společnou akci jsme vyrazili autobusem v úterý v 8:30. 

O hodinu později už jsme byli na chatě. Rozdělili jsme se do pokojů, povlékli si 

postele a učitelé už nás hnali na procházku na Pomezky. Tady jsme si 

v informačním centru koupili pohledy i různé suvenýry. 

Potom učitelé zjistili, že obchod bude celý týden zavřený. Po návratu na chatu 

všichni pomohli s večerním opékáním špekáčků, kluci šli nasbírat dříví s p. 

učitelem Ságnerem a holky připravovali to ostatní v kuchyni. Po večeři 

následovala stezka odvahy. Dlouho se nám nechtělo spát. 

Další den po snídani a kontrole pokojů jsme vyrazili na delší procházku ke 

kostelíku. Počasí bylo krásné a nikde nikdo. Hezky jsme se prošli ani nohy nás 

nebolely. Celá trasa měla asi 8 km. Po návratu z delší procházky byl oběd. Po 

obědě jsme soutěžili v okolí chaty o první body pro vylosovaná družstva, hráli 

jsme míčové hry např.: pétanque aj. K večeři byly palačinky a pak hry na 

chatě. Večerní usínání bylo opět zdlouhavé, protože jsme si museli popovídat 

o dojmech z prvního dne a taky se seznamovat. 

Ve čtvrtek ráno po snídani jsme dostali úkol od p. učitele Szotkowského 

postavit v lese domečky z přírodního materiálu. Každé družstvo mohlo získat 

další body pro svůj tým. Po obědě jsme na chatu Jelenku a následně přešli na 

Pomezky. Po cestě jsme narazili na ,,hřbitov odpadků´´ s informacemi o 

rozkladu různého odpadu v přírodě. Před odchodem na chatu jsme si všichni 

dali ovocný pohár. Když jsme se vrátili na chatu a povečeřeli, tak jsme 

společně hráli hry. Tahle noc už byla klidnější, kvůli únavě z procházky. 

V pátek jsme po snídani uklidili pokoje, učitelé vyhodnotili družstva, chování 

jednotlivců a jejich aktivity. Všichni jsme s mohli vybrat nějakou pozornost. 

Potom jsme měli volno a mezitím se připravovali oběd. Po obědě jsme uklidili 

chatu a v 14:30 pro nás přijel autobus, aby nás odvezl domů. Celý 

seznamovák jsme si moc užili a všichni se i navzájem seznámili a 

navázali nová kamarádství.  

 

Žáci 6. D, upraveno Eliškou Cinkovou 



Co víš o polsko-českém pohraničí? 

Ve čtvrtek 18. října 2018 jsme vyrazili do polské Nowe Rudy na soutěž 
Co víš o polsko-českém pohraničí. Jeli jsme dva zástupci osmých tříd, já 
a Pavel Tomek, a jeden zástupce tříd devátých, Martin Škop. Jeli jsme 
autem s panem Bergmanem a paní asistentkou Přibylovou. V Nowe 
Rudě jsme byli rozděleni do dvojic Polák, Čech. Soutěž byla rozdělena 
na dvě části. Po první části vypadl Martin a já s Pavlem postoupila do 
kola finálového - to bylo zaměřeno hlavně na poznávání památek v 
Euroregionu Glacensis. Ve finálové části skončil Pavel těsně pod stupni 
vítězů - tedy čtvrtý - a já skončila na šestém místě. Oba jsme byli se 
svými výsledky spokojení.  

Hanka Váňová 8.C 

 

 

 

 

 

 



Najednou za sebou uslyším funění. Přejede mi po zádech mráz. Pomalu 
se otočím a zblednu strachy. 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE HEJNOVIN SI MŮŽETE PŘEČÍST POKRAČOVÁNÍ 
TOHOTO PŘÍBĚHU. 

 

 

 

 

 

Tereza Baricová (text a obrázek), 
Kateřina Hradská (text) 

 



CESTA MÁGŮ 1. ČÁST 

Mé jméno je Gaoth. Jsem sirotek z Ventumu. To je planeta plná 
džungle. Žije tu jen pár obyvatel, říkají si Lasioňané. Lasion je portál, 
který propojuje Ventum se Zemí. Jednou za čas jím naši staří mágové 
projdou, aby nasbírali byliny ze Země. Nikdo neví, proč název Lasion 
vznikl. Dnes mi bude 16 a to je čas na zvolení činnosti pro celý život. 
Chtěl bych si zvolit činnost mága, protože mým velikým snem je vidět 
lidský svět. Zkouška na mága je velmi těžká, a proto ji zvládne jen málo 
Lasioňanů. Zrovna teď čekám, kdy přijde čas na moji zkoušku. Jsem 
velmi netrpělivý a nervózní, mám strach, že to pokazím a můj sen se 
rozplyne. Když zkoušku nezvládnu, tak budu po celý život sbírat ovoce z 
vysokých stromů, nebo budu utírat lidem zadky (nemyslím to 
vážně)……. nebo teda doufám, že to nebudu muset dělat. „Gaothe, je 
čas,“ řekl mi jeden z mágů, kteří rozhodují o průběhu zkoušky. 
Nadechnul jsem se a vydal jsem se na cestu. První částí zkoušky je 
cesta temným lesem, která mě dovede do vesnice. Ve vesnici mají 
čekat bytosti, které mi mají vysvětlit další část zkoušky. Na cestu jsem 
si vzal brašnu, do které jsem sbalil kus chleba a vodu. Ještě jsem si pro 
jistotu přibalil menší kudlu, která patřila mému otci. Vyrazil jsem. 

Stojím na rozhraní temného lesa a soumračné louky. Konečně jsem se 
odhodlal vstoupit. Udělám jeden krok, když v tom…… Uslyším strašné 
skřeky. Rychle uskočím zpátky na louku. V tom si uvědomím, že to je 
jen zkouška. Nemělo by mi hrozit žádné nebezpečí a já hlupák jsem si 
nadělal do kalhot už na začátku. Tak jsem teda znovu vkročil do lesa, 
ale s větší jistotou. Tentokrát jsem žádné skřeky neslyšel, ale za to jsem 
pořád slyšel divné šeptání. Myslím si, že mě něco sleduje. Čím hlouběji 
v lese jsem, tím víc si myslím, že je tu docela klid. 

nadělal do kalhot už na začátku. Tak jsem teda znovu vkročil do lesa, 
ale s větší jistotou. Tentokrát jsem žádné skřeky neslyšel, ale za to jsem 
pořád slyšel divné šeptání. Myslím si, že mě něco sleduje. Čím hlouběji 
v lese jsem, tím víc si myslím, že je tu docela klid. 

 



Běh do zámeckých schodů 

Dne 8.11. 2018 se uskutečnil běh do zámeckých schodů v Náchodě. 

Zúčastnilo se okolo 130 závodníků. 

Naší školu reprezentovalo 5 chlapců a 5 dívek. 

Dívky: Kristýna Venclová, Tereza Poláčková, Kristýna Prosová,  

Adéla Jindrová a Josefína Hejnová. 

Chlapci: Miroslav Frýba, Martin Hanuš, Jiří Bruha, Filip Škoda a Michal 

Čuda. 

Mezi školami jsme se umístili na krásném čtvrtém místě. 

Za jednotlivce se nám povedlo vybojovat dvě medaile. 

Michal Čuda - zlato  

Martin Hanuš - stříbro    

Michal Čuda 

 



Oslavy stého výročí od vzniku Československa 

Dne 28. října, tedy v den výročí stého výročí od vzniku Československa, 
se konaly oslavy tohoto výročí i v našem městě. Na Tyršově náměstí 
byla zasazena památeční lípa, byli jsme i toho i my, žáci ZŠ V. Hejny. 
Recitovali jsme a četli jsme texty právě o našem národním stromu.  

Jelikož venkovní teplota byla okolo bodu mrazu, tak jsme všichni 

klepali kosu, přesto si myslím, že ta atmosféra byla úchvatná. 

Hanka Váňová 8.C 

 

 

 

 

 



Knihy: Průvodce ztracených 

                           Eragon 
                           Divotvůrce 
                           Kletba vítězů 

 Romantické: Náhradní kluk 
                          Láska a gelato 
                         Posmrtný život Holly Chaseové 
                         Papírová princezna 
                         Fangirl 

 Fantasy: Hraničářův učeň 
 
 
 
 

  
Bára Vlčková, Karolína Kuklová 



Tipy 

Přichází zima a s ní i studené večery, při kterých nebudete vědět co 
dělat. Tak jsme tu pro vás připravili nějaké tipy na filmy, seriály a knihy. 

Filmy:  

 Romantické komedie: The kissing booth 
                                                      To All the Boys I've Loved Before 
                                                      What happened in Las Vegas 

 Akční: Deadpool 2  
                          Kingsman 
                          Thor Ragnarok         

 Fantasy: Král Artuš: legenda o meči 
                              Sedmý syn 
                              Fantastická zvířata a kde je najít       

 Animované: Coco 
                                     Zpívej  
                                     Hledá se princezna 

 Na co zajít do kina: Venom 
                                  Alfa 
                                  Hell fest: park hrůzy 

Seriály: 

  American horror story  
  The hundred 
  Teen wolf 
  The shadowhunters 
  Riverdale  
  Beyond 
  The magicians 
  Stranger things 
  Rick and Morty        

 

 



 
 
 

 
 

 



Výlet do ZOO 
 
Dne 22. 10. 2018 všechny osmé třídy navštívily ZOO v Praze. Sraz jsme 
měli v 7 hodin na vlakovém nádraží, kde nás p. učitelky rozdělily do 
vagónů. Pak jsme vyrazili směr Praha. Cesta byla fajn. Po příjezdu na 
pražské hlavní nádraží, jsme sedli do trolejbusu a jeli do ZOO. 
V ZOO nám paní učitelky řekly, ať se rozdělíme do skupin a zadaly nám 
úkoly. K jejich splnění jsme dostali rozchod na 3 a půl hodiny. Po 
skončení rozchodu jsme vyrazili zpět. Domů jsme dorazili kolem 18. 
hodiny. Výlet se vydařil a užili jsme si to.    

 

        Adam Vejrek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

Děkujeme všem, kteří napsali článek do tohoto čísla. Za foto na úvodní straně 

děkujeme Michalu Čápovi z 8. A. 

Pokud máte nápady, připomínky či rovnou články, kterými chcete do časopisu 

přispět, neváhejte se obrátit na redakční radu (žáci předmětu Literární dílny) 

nebo na paní učitelku Zetkovou. 

 


