
                      Školní časopis 

                   
Vítejte u prvního vydání hejnického školního časopisu. 
Jelikož náš časopis nemá ještě svůj název, chtěla bych 
vás požádat o nějaké ty návrhy. Budu ráda za každý 
originální nápad a věřím, že bude z čeho vybírat. Chtěla 
bych se zaměřit i na aktivitu žáků v různých projektech 
a akcích. Tohle by tomu mělo napomoct. 
 
            
                        Co v časopise naleznete??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šesťáci na harmonizačním 
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Poselství ze tříd aneb Projevte se! 

Říjen 2014 



                  ŘÍJNOVÉ TÉMA? 
                      Historie! 
Největší událostí měsíce října bude pro nás zřejmě datum, které 
mnohým něco říká – 28. 10. 1918 – a mělo by, protože to je datum, 
kdy vznikla ČSR.  
Den vzniku samostatného Československého státu patří k 
nejvýznamnějším státním svátkům s dlouhou tradicí. Jeho oslavám 
věnuje prezident republiky velkou pozornost. 
Památku prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka připomíná položením věnce u jeho sochy na Hradčanském 
náměstí. 
Každoročně se prezident republiky účastní vojenské přísahy vojáků, 
hradní stráže, jmenuje generály a přijímá na Pražském hradě členy 
diplomatického sboru. Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku, je 
ceremoniál předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále 
Pražského hradu za účasti nejvyšších ústavních činitelů, 
diplomatického sboru a dalších významných osobností. Prezident 
republiky, při této příležitosti, vždy pronese projev. Celý ceremoniál, 
bývá v přímém přenosu přenášen Českou televizí. 
 
                                                       

                        
 
                      
 
 
 



                       Sportem ku zdraví!                                                                                                                 
                                                                                                                       

                                         
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                   „Ze sportu“ 
V sobotu 20. 9. 2014 se v Lázních Libverda uskutečnil 
54.ročník Běhu Lázeňským parkem. Naši školu 
reprezentovali žáci 1. i 2.stupně. Soutěž byla rozdělena 
na: chlapce/dívky, dorostenky/dorostence, juniorky a 
ženy do 40 let/juniory a muže do 40 let, ženy nad 40 
let/muže nad 40 let. 
Nejkratší úsek běžely ročníky 2011 a mladší, kteří měli 
trať dlouhou 100m. Nejdelší trať měli muži a junioři o 
vzdálenosti 9,6 km. Učitelský sbor jako každý rok 
reprezentovala paní učitelka Marcela Hmirová, které 
nikdo z nás opět nestačil. Paní učitelko, máte náš obdiv. 
Myslím, že ani není nutné dodávat, jak se umístila.  
 

   
 



 
 
 
   Žákovské příspěvky do školního časopisu 
Určení zástupci z každé třídy dostali za úkol napsat několik vět 
o své třídě. Něco charakteristického, zajímavého či vtipného. 
Šesté třídy měly napsat o harmonizačním pobytu, který 
proběhl v září.  

 
6.A – „Na Hubertce nás to bavilo. Jídlo tam bylo opravdu dobré. Byli 
jsme na Paličníku, kde byla spousta borůvek, které všem chutnaly. 
Ještě ten den byla večer stezka odvahy, pár z nás jít ovšem nechtělo. 
Další den nás paní učitelka Štainbruchová rozdělila do skupin. V každé 
skupině jsme dostali velký papír, na který jsme měli nakreslit to, co 
máme rádi.“ 
                                                                                     Veronika Machková 
 
6.B – „Harmonizační pobyt se nám líbil. Bylo tam plno zábavy (např.: 
hry poslepu, stezka odvahy, diskuze, seznamování a výlety).  
                                                                                         Adam Novák 
 
7.A – „V tomto školním roce srdečně vítáme dva nové učitele. Pana 
učitele Šatavu a pana učitele Laudu. Pana učitele Šatavu máme na 
dějepis a kluci ještě na tělocvik, zatím co pana učitele Laudu nemáme 
na žádný předmět. Do třídy nám přibyli noví spolužáci- Silvie 
Mitrášová, David Farkaš a Martin Chaloupka. Teď je nás ve třídě 21. V 
únoru někteří z nás jedou na lyžařský výcvik, na který se už teď 
opravdu těší.“ 

                                                             Jana Baťková a Ivana Zavřelová 
 
7.B – „Přemýšlíme nad soutěží o nejlepší model z odpadků, 
např. socha z PET lahví nebo model budovy z použitých krabiček na 



čaj a spousta dalších návrhů. Tento nápad bude samozřejmě 
předveden na parlamentu. Naše třída zvolila své heslo: ,,Nedělej 
druhým, co sám nemáš rád'', a snaží se jím řídit, ale nikdo není 
dokonalý.“ 
                                                                                      Sandra Lamačová 
 
8.A - „Nejen já, ale i zbytek třídy moc dobře víme, že i my dokážeme a 
můžeme mít dobrý kolektiv. Snad v žádné třídě to není tak, že by se 
bavili úplně všichni se všemi, není to tak tedy ani u nás. Také máme 
ve třídě jakési ,,skupinky", ale když nám někdo zadá úkol pro celou 
třídu, problém v tom nehledáme. Celkově jsme občas klidná, ale i 
hlučná třída.“ 
                                                                                     Adéla Jana Janatová                                    
 
8.B - „Naše třída je poměrně legrační a na věci se kouká shora. Vztahy 
mezi sebou máme dobré, i když se někdy vloudí nějaká ta rvačka. 
Rozhodně umíme naštvat pana učitele Bydžovského. Kdybychom si 
měli vybrat učitele/učitelku, ke kterému nejvíc vzhlížíme, byla by to 
naše třídní, paní učitelka Hmirová . I když je na nás někdy sprostá, 
protože ji taky štveme, stejně nás prý má ze všech svých tříd 
nejraději.“                                                                                     

                                                                                                             Jan Kordík 
 
9.A – „Hurikán, pohroma, šílená spoušť, brajgl, hluk… I takhle by se 

dala popsat naše třída. Občas se chováme jako naprostí retardi, to si 

asi všichni uvědomujeme, ale když něco chceme, dokážeme to. Každý 

má nějaký svůj sen a učí se, jak ho uskutečnit. Pořád se máme co 

učit.“                                                                                 Ester Merunková 

 

9.B – „V naší třídě máme několik nadšených fotbalistů (J. Karlík, J. 

Heinzl a R. Červa). 13. září proti sobě hrály zápas FK Hejnice a Bílý 

Potok. Zápas skončil 16:0 pro FK Hejnice. Z toho 1 gól dal J. Heinzl a 3 

góly R. Červa. J. Karlík hraje za Slovan Frýdlant a ti v tentýž den vyhráli 

nad Vratislavicemi 3:1.“                                               Patricie Eflerová 



 

 

 

                          FOTBAL 
V českých obcích je nejrozšířenějším sportem fotbal. A proč právě 

on? Na tuto otázku si nedokáží mnozí z nás odpovědět, a proto jsem 

se rozhodla, že se zeptám některých kluků, kteří fotbal milují… 

 

„Ale asi ten pocit, že musíš být lepší než protihráči, že si můžeš zahrát 

s kamarády, že děláš něco pro sebe. Pocit po zápase, že jsi to celé 

pokazil nebo že jsi pro tým udělal to nejlepší! Ale nejlepší je ten pocit, 

když vyhraješ nebo když víš, že jsi hrál dobře a že jsi ze sebe vydal to 

nejlepší.“ 

                                                                                                 Lukáš Fajak 

 

„Fotbal je v mém srdíčku a taky tam navždy zůstane!“ 

                                                                                                 Jiří Heinzl  

 

„Všechno. Nevím, jak to popsat. Prostě mě baví hrát to s tou partou. 

Mám k tomu fotbalu takové pouto.“ 

                                                                                           Marek Szajda 
                                          

 

 

  Fotbal 



                                              
                               ŠESTÝ SMYSL 

                           EXISTUJE, NEBO NE?  

Všichni známe pět základních smyslů: zrak, sluch, čich, hmat a 

chuť. Někteří lidé jsou však přesvědčeni, že každý člověk má 

ještě šestý smysl – tedy jakési vnímání, jež přesahuje rámec 

našich fyzických smyslů. Právě díky tomuto šestému smysl lze 

nahlédnout do budoucnosti. 

Jeden ze zakladatelů moderní psychoanalýzy Carl Gustav Jung 

zastával názor, že skutečná podstata předpovídání 

budoucnosti pomocí divinačních nástrojů, jako jsou například 

runy, nemá nic společného s proroctvím, nýbrž s ponořením 

se do podvědomí. 

Vysvětlivky: 

runy – kameny v nichž jsou vyryté znaky 

divinační nástroje – nástroje určené k předvídání 

Spiritualisté jsou přesvědčeni, že tímto šestým smyslem je od 

narození vybaven každý člověk a že jediné, co je třeba udělat, 

je „vyladit se“ na frekvenci druhé osoby nebo někoho z říše 

duchů.  

Lidi odjakživa zajímalo věštění, předpovídání 

budoucnosti a nadpozemské síly, ale ne všechno může 

být takové, jaké se na první pohled zdá. Třeba to je 

pravda. Ale to ať si každý zvolí už sám.  



K zamyšlení: 

 
Školní maskot 

Vytvořte barevný návrh na školního maskota.  

O tom, jak bude vypadat, rozhoduješ ty. Návrh 

s nejvyšším počtem hlasů vyhrává. Nezapomeň 

uvést, z jakého materiálu by měl maskot být, jeho 

rozměry atd… 

 

                                  



Proč psát do školního časopisu? 
Tak odpovědí je hned několik. Ta první a nejdůležitější je, že paní 

učitelka Kovačičová, kterou mají mnozí z nás na češtinu, za příspěvky 

rozdává jedničky. Takže ti, co mají špatné známky třeba z pravopisu, 

si to můžou vylepšit. Druhá odpověď je prostá. Kdo by četl časopis, 

který bude pořád o tom samém a nebude tam téma, jaké vy chcete? 

Takže, abychom předešli těm zbytečným narážkám, dáváme vám 

možnost vymyslet si téma, které mi buďto (kdykoliv) navrhnete nebo 

ho i sami zpracujete. A ten třetí důvod je, že vaše jméno už nebude 

jen na nejhorší písemce z matematiky. Což je určitě lepší zviditelnění.  

Časopis zatím nenese žádný název, a protože je to školní časopis, bylo 

by dobré, kdybyste vymysleli originální návrhy. Autor toho 

neoriginálnějšího a  nejlepšího názvu bude odměněn. Odměna 

zůstává tajemstvím. Tak šup!  

                                                        Ester Merunková 

 

 

                                                

 

 

 


