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Nová redakce Hejnovin 

přeje všem učitelům, žákům i přátelům školy 

         VESELÉ  VÁNOCE 
  



 

Jak se žáci 6. tříd v září seznámili? 

 

 Na to jsem se zeptala několika žáků ve všech třech 6. třídách. 

6.A byla na seznamovacím pobytu v Orlických horách na chatě Kovárna. 

od 23. do 28. září s p. uč. Křivánkovou a p. uč. Sádovskou 

Bára M.: „Bylo to tam úžasný. Nejvíc se mi líbila čivava,  která se jmenovala Bárt.“ 

Káťa H.:  „Nejvíc se mi líbila zvířata, která tam měli. Hlavně čivava Bárt. Bylo to tam 

dobrý.“ 

P. uč. Křivánková: „Děti byly velmi hravé, to je moc dobře. Všechny žáky chválím hlavně za 

statečnost, kterou prokázali při stezce odvahy.“ 

 



 

6.B byla také v Orlických horách, ale na chatě Radost v Plasnici. 

od 23. do 28. září s p. uč. Vítovou a p. uč. Krausem 

Ondra C.: „Nejvíc se mi líbil kolotoč,  na kterém jsme se mohli točit.“ 

Verča, Johanka:  „Nejvíc se nám líbil čtvrtek, protože jsme se šli kouknout na koně a pak 

jsme na nich jezdili.“ 

 
6.C byla na Vysočině.  

od 9. do 14.září s p. uč. Mudrochovou a p. uč. Hanušovou 

Terka N.: „Nic moc, všude lezli pavouci.“ 

Káťa S.:  „Nic moc, všude lezli pavouci. Ale líbil se mi tam bazén.“ 

Maky:  „Nic moc, všude lezli pavouci. Ale jinak dobrý.“ 

P. UČ. MUDROCHOVÁ: „Počasí nám přálo, poznali jsme Vysočinu, 

                                        děti si to užily.“ 

 

  

Kamila Šimková, Veronika Žďárská 7.A 



 

Jak sportují žáci na naší škole 

Naše škola se každý rok účastní různých sportovních aktivit. Jak si žáci vedou v letošním roce? 

Paní učitelky Hanušové jsme se ptaly na BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ.  

„Víme, že se závod koná v Náchodě a letos se uskutečnil   1.11.  Kolik škol se zúčastnilo?“ 

„Letos to byl již 12. ročník a zúčastnilo se 12 škol.“ 

„Účastní se naši žáci pravidelně? A jaký zájem je o závody mezi žáky?“ 

„Ano, účastníme se každý rok. Zájem je hlavně mezi mladšími žáky, u starších už je to horší.“ 

„A jak si tedy vedla naše škola?“ 

„V kategorií  4.-5. tříd máme 2. místo. Žáci 6.-7. tříd získali také krásné 2. místo.     

  A ani v nejstarší kategorii jsme si nevedli špatně a získali jsme 4. místo.“ 

„Děkujeme za rozhovor.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na další závody jsme se zeptaly paní učitelky Mudrochové. Povídaly jsme si o přespolním běhu 

v Polici nad Metují.  

 Letošního 3. ročníku se zúčastnilo 7 škol. Naši žáci obsadili v kategorii 6.-7. tříd    2. místo. 

Postoupili do krajského kola v Nové Pace a tam se umístili na 5. místě.  

Které další akce se konaly a budou konat nám prozradil pan učitel Prouza. 

v Coca-cola cupu žáci postoupili do 2. kola, které se konalo 5.11. v Trutnově.  Futsálový turnaj proběhl 

22.11. v Náchodě za účasti 6.-7. tříd. Naše škola se účastnila i minikopané, kde obsadila 3. místo. 

                                                                                                                                                         Iva Pichová  7.A 



 

KAM ZA SPORTEM ? 

         Zimní stadion v Náchodě 

Provozní doba:   

Bruslení veřejnosti – vždy podle aktuálního rozpisu na jeden měsíc  

                  viz.  http://www.sportnachod.cz/index.php?p=provozni-dobazs 

 

          

Ceník vstupného pro veřejnost platný pro sezónu 

2013/2014 

 

        Děti do 10 ti let                       Kč 20,- 

        Ostatní                                    Kč 30,- 

        Doprovod                                 Kč 10, 

Večerní bruslení            Kč 40,- 

 

 

    

                                Plavecký bazén v Náchodě      

Provozní doba - veřejnost:                                                 

Pondělí     5.30 - 7.30    13.30 - 15.00    15.00 - 16.00 (zdrav. kondiční cvičení ve vodě) 

Úterý        5.30 - 7.30    13.30 - 15.30    17.00 - 20.00 

Středa       5.30 - 7.30    13.30 - 15.00     

Čtvrtek     5.30 - 7.30    13.30 - 15.30    17.00 - 20.00 

Pátek        5.30 - 7.30    13.30 - 15.30    17.00 - 20.00 

Sobota                                                  13.00 - 18.00 

Neděle                                                 13.00 - 18.00   18.00 - 21.00 (nudi plavání) 

            Pozn.: Odpoledne (v pondělí a ve středu) není pro veřejnost k dispozici malý bazén. 

                        Každý lichý týden v pátek "Večerní plavání" 20.00 - 23.00    

 

                                                                 Ceník vstupného pro veřejnost 

                                                                    Vstupné na plavání na 1 hodinu:   
                   Děti 1–10 let        Kč 30,-     

                       Ostatní                 Kč 50,-        

 

                 Vstupné na plavání na 2 hodiny:        
                       Děti 1–10 let        Kč 40,-              

                       Ostatní                Kč 50,-                                    Iva Pichová   7.A                                                                                                                       



 

SOUTĚŽ  ZRUČNOSTI V JAROMĚŘI 

      

Kamil Hofman „má pod čepicí“ a snaží se vší 

silou zatlouci co nejrychleji všechny tři 

hřebíky…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekelné soustředění v podání Josefa 

„Pepy“ Nováka při šroubování vrutů 

pomocí kolovrátku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrtelně vážný smrťák na hrudi 

Michala Kollerta měl zastrašit 

soupeře a Michal tluče a zatlouká… 



 

Dan Prokop  - nejlepší „osmák“ soutěže při šroubování vrutů a s jeho nejlepší prací, kde bez použití 

měřidel rozdělil tyčku na třetiny s nulovým rozdílem!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef „Mates“ Matyska při řezání tyčky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Všechna „želízka“ naší školy 

       po zdárně absolvované soutěži.  

 Tomáš Krause, uč. 



 

               AUSTRÁLIE 
Dne 7.10. 2013 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili zeměpisného projektu 

v kině LUNÍK.  

Žákům 7. třídy se nejvíce líbili klokani. 

Mně se nejvíce líbilo krásné a čisté moře. 

 

Zajímavosti: 

Hlavní město: Canberra   

Počet obyvatel: 22 620 600 

Jazyk: angličtina 

Do moře u Austrálie se zřítila ohnivá koule 

V Austrálii není tajemnější místo. Obrovský monolit Uluru se 

tyčí uprostřed vyprahlé australské pustiny, přitahuje k sobě 

déšť a podle domorodců je místem, kde duchové bdí nad 

dušemi živých. Výstup na posvátný vrchol sice není oficiálně 

zakázaný, ale nosí prý smůlu. 

 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                          Veronika Žďárská 7.A 

  



 

ZIMNÍ SPORTY 

Konečně je tu zima a určitě sportování nejde stranou. Tentokrát vám nabízím 

lyžování, pro milovníky ledního hokeje je tu bruslení, patří sem i mushing (psí 

spřežení), snowboarding, běh na lyžích, short  track, biatlon, skoky na lyžích.  

Já osobně volím lední hokej a musherování sněžných saňových psů. Tak 

doufám, že alespoň něco zkusíte. Sportu ZDAR !!! 

                                                                                  Petr Hejzlar 8.B 

                                                                                                                       

 

 

  



 

                             

 

 

                Báseň o podzimu 
                Konec léta, konec bláznění, 

                       A honem rychle do saní. 

                       Listí padá, stromy holý, 

                     Ale počkat, co  tu stojí? 

                      Že zítra přijde mlha zlá. 

                                 A o saních se nám může zdát. 

 
                                                                                    Karin Celbová 7.A 

 

 

 

 

 

 

Podzim 
Barevné listí padá na zem,   

utíkej ven a nebuď blázen. 

Zvířata připravují se na zimu, 

nikdo neunikne dlouhému podzimu. 

Vrabec na stromě naříká, 

že přijde zima veliká. 

Na trávě se začíná vytvářet rosa, 

vezmi si ponožky a nechoď bosa. 

Na zimu se všichni těšíme, 

až dárkem všechny potěšíme. 

 

                                                                                                Šárka Boháčková 7.A 

 

                                                                    



 

ZIMNÍ SPÁNEK 

 
První vločka spadla na zem 

a mé srdce září blahem. 

Děti vidí, jak už sněží, 

mají sáňky a už běží.  

 

A já vidím, 

jak z barevného podzimu 

se mění v zimní krajinu. 

 

Ta příroda je snad kouzelná! 

A během jen pár chvil 

je vidět bílý cíl. 

 

I já už se dlouho těším, 

jak na běžkách poli běžím. 

Uvidím zasněžené stromy, 

 sem tam i zamrzlé domy. 

 

Mravenci v létě pilně pracovali 

a svoje zásoby si nanosili. 

Teď už můžou v klidu spát, 

o létě si nechat zdát. 

 

Stopa ve sněhu je vidět jasně, 

                                             když rozzáří se slunce krásně.             Eliška Kuldová 9.B 

                                                                                                                 

Vánoce 

 
Na Vánoce stromeček strojíme. 

A červené jablíčko rozkrojíme. 

Uvidíme hvězdičku, 

Zavoláme tetičku. 

Pak budeme pouštět lodičky, 

A také házet botičky. 

Máme super náladu, 

Zazpíváme koledu. 

Co to slyším, co to zvoní? 

Cukrovím to krásně voní. 

Kdo to asi může být?? 

Kdo tuto vůni může mít?? 

                                                                         Kamila Šimková   a  Veronika Žďárská 7.A 

  



 

HRAJEME SI NA BÁSNÍKY 

Při hodině literatury   v 7.A jsme četli básně od Edwarda Leara z Knihy třesků a plesků.  

Tak se nám  zalíbily, že jsme si zkusili zahrát na básníky a v těchto říkadlech pokračovat.  

Můžete se podívat, jak se nám to povedlo. 

Vzpomenete si na  Learovy   verše?          

 
                                    Byl jeden pán v Singapuru, 
                                    dělal si sekyrou manikúru. 
                                    Když mu prsty padaly, 
                                    řekl: ,,Co jste čekali, 
                                    dělám -li sekyrou manikúru.'' 
 

A tady jsou naše verše: 
 
 
Byl  jeden starý  pán z Kostelce, 
nos měl dlouhý až do krmelce. 
Zvířata se mu smály 
a lidé se ho bály. 
To byl ten starý pán z Kostelce.      (Karin) 
 
 
Byl jeden starý pán z Kostelce, 
co pekl si velké lívance. 
Spořádal jich devět, 
pak spal jako medvěd. 
To byl ten starý pán z Kostelce.   (Anička) 
 
 
Byla jedna slečna z Kostelce, 
měla ráda sladké lívance. 
Byla to princezna, 
milá a líbezná. 
To byla ta slečna z Kostelce.  (Lenka) 
 
 
Žila jedna dáma v Praze, 
viděla tam létat plaze. 
Všichni se ji  smáli, 
 vlasy plaza plály. 
To byla  ta dáma v Praze.   (Kamila) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byl jeden starý pán z Kostelce, 
lupiči ho svázali do kozelce. 
Bránil se jako pán, 
byl ale zakopán. 
Tak dopad´ tento pán z Kostelce.  (Tomáš) 
 
 
 
Byl jeden starý pán z Kostelce, 
lidi viděl jako vetřelce. 
Přiblížit se nemohou, 
kopl by je do nohou. 
To byl ten starý pán z Kostelce.   (Šárka) 
 
 
 
 Verše spolužáků zapsala Kamila Šimk  ová



 

Asistenti přišli s hezkým nápadem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Naši školu navštívila p. uč. ze Švýcarska Käthi Freund. 

Chodila do různých tříd a zajímala se o to, jak umíme německy.  Byla 

několikrát v naší třídě 7.C. Učila nás německy, my ji trochu česky, při hodinách 

konverzace nám vyprávěla o Švýcarsku. 

Přišla k nám i na pracovní činnosti do školní kuchyňky, aby nás naučila 

připravovat švýcarské jídlo Älplermagronen mit Apfelschnitzen – zapečené 

těstoviny se sýrem a jablky. 

Jan Týfa 7.C 

                                                                             

 

  



 

Den otevřených dveří 

 

Všichni už asi víte, že 17. prosince se koná   den 

otevřených dveří a zároveň prodejní výstava výrobků, 

které by mohly potěšit vás i vaše příbuzné.  

Pozvěte své rodiče i všechny přátele naší školy, aby se 

přišli podívat na vyučování i na prodejní výstavu!  

A chcete nápad, co si na výstavu vyrobit? Radí Šárka Boháčková. 

                                                             Karin Celbová, 7.A 

Skořicové svícny 

Potřebujeme:                                    

svíčky, celou skořici, 

lepící pistoli 

Návod:  Na skořici dáme lepící pistolí lepidlo a přilepíme       

na svíčku. Snažíme se, aby skořicové tyčinky byly stejně 

dlouhé. Stejným způsobem oblepíme celou svíčku. 

                                     

 

 

 

 

 



 

Celý časopis najdete na webových 

stránkách naší školy 

(www.zsvhejny.cz). 

Na prodejní výstavu výrobků se někteří žáci  

velmi pečlivě připravují: 
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