
 

 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O čem bude časopis???                       Naše redakce….=)       

Představujeme vám naší redakci,                       Michaela Zámečníková (Míša) 

která vás bude informovat o  novinkách,              Aneta Tomášová (Áňa)     

které se na naší škole dějí…..                          Zuzana Řeháčková (Zůza)                   

Její akce, soutěže, kroužky,                           Jana Mochaňová (Janča)            

žáky, učitele, předměty..... Kateřina Kánská (Káťa) 

 

  

 
Něco málo o naší škole… 

Naše škola se nachází v obci Hlušice nedaleko Nového Bydžova v okrese Hradec 
Králové. Navštěvuje ji 155 žáků. Škola byla založena roku 1940. Součástí školy je 
mateřská škola, školní družina a školní klub. Škola má vlastní tělocvičnu, školní 
dílnu,odbornou učebnu pro výuku fyziky a chemie, jazykové učebny pro výuku 
angličtiny a němčiny, učebnu pro specifickou přípravu dívek a počítačovou učebnu 
s 10 PC pracujícími v síti a napojenými na Internet, dva dataprojektory v chemické 
a PC učebně a notebook. Ve školní budově je také školní jídelna. Škola má také 
k dispozici tři hřiště s umělým povrchem, na kterých se dá hrát volejbal, tenis, 
fotbal, florbal a různé další hry… 

 



Naši vyučující….. 

1.stupeň…                              

Martina Skalová (1.ročník) 

Zuzana Drábková (2.ročník) 

Pavla Cajsková (3.ročník)   

Zdena Komárková (4.ročník)  

Martina Novotná (5.ročník) 

 

 Nová paní učitelka Drábková 

 

 

 

 

2.stupeň                                      

Monika Jáglová (6. ročník) 

Jarmila Kubánková (7. ročník) 

Miloslav Cajska (8. ročník) 

Martina Piroutková (9. ročník) 

Richard Vlášek  

Jana Janoušková 

Kateřina Hamplová 

Marcela Vaňková – zástupkyně ředitele 

Vladimír Kožíšek – ředitel školy

 

 

 

                                   

                                                

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

      Celý učitelský sbor… Pan učitel Slavík odešel…(v levém horním rohu)      



Seznamte se s našimi prvňáčky 
            

Terezka            Míša                Vojtíšek         Péťa                   Zuzanka        Natálka            
Karpašová    Kormanová           Landfeld       Grygar              Sedláčková    Vlášková 

 
  Celá první třída 

  

 Eliška          Kačenka                                    Markétka       Nikolka   
 Šedivá        Teplá                                  Šimůnková     Králová 
  

Třídní paní učitelka  Martina Skalová 
Jak se vám líbí ve škole v Hlušicích? 
Martina Skalová:,,Jsem spokojená…“ 
 
Chutnají vám obědy ve školní jídelně? 
Martina Skalová:,,Ano,hlavně když nemusím vařit….:D 
 
Co byste na téhle škole změnila? 
Martina Skalová:,,Nepořádek po dětech a ničení výzdoby na chodbách.“ 
 
Kde jste pracovala předtím? 
Martina Skalová:,,Pokaždé ve školství.“ 
 
Líbí se Vám mezi prvňáčky? 
Martina Skalová:,,Ano, líbí, jsem spokojená.“ 

 
 



A co můžete čekat od naší školičky? 
Den otevřených dveří listopad  

Prezentace SŠ listopad  

Školní ,,Zpravodaj" listopad  

Sběr pomerančové kůry  zima  

Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi prosinec  

Vánoční besídka prosinec  

Sběr léčivých rostlin jaro  

Den Země duben  

Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi duben  

Den matek květen  

Dopravní výchova 4. a 5. roč. květen  

Okresní kolo Mc Donalds CUP květen  

Okresní kolo v malé kopané květen  

Den dětí červen  

Sportovní olympiáda prvního stupně červen  

,,Ochrana člověka" - cvičný poplach červen  

   

Účast na soutěžích 
  

korespondenční soutěž v M jaro  

Pythagoriáda jaro  

přírodovědné poznávací soutěže jaro  

konverzační soutěž v Aj leden  

Olympiáda z Čj,D prosinec  

Mladý Demosthenes listopad  

Mimoškolní akce 
  

Nepovinný předmět 
náboženství (dle zájmu 
žáků)  

Lyžařský výcvik leden 2008 (6.- 12.1.)  

Plavecký výcvik Jičín: duben až červen 
2008  

Školní výlety květen až 18.červen 2008  
   

 
 
 
 
 
 
 



Keramika 
 

Od října r.2003 úspěšně funguje na naší škole keramický kroužek. I za tak 
poměrně krátkou dobu se můžeme pochlubit některými úspěšnými akcemi. Mezi ně 
patří vysoká vybavenost keramické dílny s vypalovací pecí, kterou se podařilo 
zakoupit v listopadu 2003 za pomoci místních podnikatelů a organizací. Dílna vlastní 
od června 2004 keramický kruh. Proběhly drobné výstavky prací našich žáků, 
vyráběli jsme keramická přání ke Dni matek a k zápisu do 1.třídy. Na jaře 2007 
jsme zorganizovali 2. ročník Výtvarně keramického odpoledne pro rodiče s dětmi, 
kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet práci s hlínou i jinými materiály. Další ročník 
se uskutečnil na podzim. Velkým úspěchem je i zájem dětí o tuto činnost a tím i 
vhodné využití volného času. Byli bychom rádi, kdyby keramika pomohla některému z 
našich žáků i při výběru budoucího povolání. Těšíme se na další setkání! 
 

Orientální tanec 
 

Také v letošním školním roce 2007/2008 funguje kroužek orientálního tance.Po 
odchodu loňských deváťaček, které tvořily jádro skupiny Jasmína, v něm došlo k 
velkým změnám. Celkem 15 děvčat z prvního i druhého stupně se schází společně 
každý pátek od 12:30 do 13:30 hodin v učebně VI.třídy. Pod vedením paní učitelky 
Moniky Jáglové nejprve procvičují základní prvky a tancují jednoduché kombinace. 
Po půl hodině mladší děvčata odcházejí domů a starší nacvičují složitější prvky a 
choreografie, se kterými budou vystupovat jako skupina Jasmína v novém složení. 
Doufejme, že úspěšně obhájí dobré jméno této taneční skupiny.  
 

Ruský jazyk 
 

Od letošního roku paní učitelka Kubánková na přání žáků druhého stupně založila 
kroužek ruštiny.Schází se celkem deset žáků a 40minut se učí základům ruského 
jazyka.Žákům, kteří tento kroužek absolvují přejeme mnoho štěstí. 
 

Kroužek počítačů 
 

Kroužek počítačů v letošním roce navštěvují žáci 2. a 3. třídy. 
Scházejí se každý čtvrtek od 14:00  do 15:00. Kroužek vede p.učitel 
Cajska. Žáci se učí základům práce na počítačích. 
  

 
 

 
 



                                                           Šlehačková roláda 
 

Potřebujeme: 5 vajec, 100g cukru moučky, 2-3 lžíce kakaa, 1 lžíce solamilu 
1 šlehačka ke šlehání,1 ztužovač šlehačky, 1 vanilkový cukr, 

čokoládu na vaření, kousek tuku 
 

Postup:    Vajíčka rozdělíme na žloutky a bílky. Z bílků vyšleháme sníh. 
Ve druhé nádobě vyšleháme žloutky spolu s cukrem, kakaem a solamilem. 
Po vyšlehání přidáme sníh a lehce promícháme. Hmotu nalijeme na plech 

vyložený  pečícím papírem a rozetřeme.Vložíme do předem vyhřáté trouby 
na 200OC. Pečeme 10-15 min. Po vytažení z trouby placku srolujeme(i s pečícím papírem). 

Necháme vychladnout. Mezitím ušleháme šlehačku s van. cukrem a ztužovačem. Po vychladnutí 
rozbalíme a sundáme pečící papír. 

Potřeme šlehačkou a znovu srolujeme. Polijeme čokoládovou polevou. 
Případně posypeme cukrářským zdobením. 

 
Poleva :   Čokoládu rozhřejeme,přidáme kousek tuku a mícháme dokud, se čokoláda 

nerozpustí. Poté můžeme polévat. 
 

                                                        

 

Recept na palačinky - ingredience 

Tento recept na palačinky nevyžaduje žádné zvláštní ingredience, všechny 

potřebné surovinky byste doma měli najít. Na palačinky budeme potřebovat 

2 vejce, 1/4 l mléka, 1/4 l vody, 250 g hladké mouky, 1 lžičku soli.  

Recept na palačinky - příprava 

Rozšleháme dohladka vejce, mléko, mouku, vodu a sůl. Hotové těsto můžeme 

nechat chvíli odpočinout. Poté na pánev nalijeme trochu oleje a zhruba 1/10 

tohoto těstíčka nalijeme na rozehřátý olej. Těsto smažíme 3-5 minut. 

                                              

 
 
 
 
 



 Vtipy 

 

POLICISTÉ 

Víte, proč policisti za autem  

vozí motorovou pilu??                                                     

Aby mohli řezat zatáčky!                       

 

Policista vyndá z krabičky zápalky a zapaluje je opačnou stranou. Přitom říká: „špatná, 
špatná, špatná,“ až jedna mu chytne. Sfoukne jí a odloží se slovy: „ta je dobrá, tu si 
nechám.“ 

 PEPÍČEK  

Učitelka: „Pepíčku řekni  2 zájmena.“ 

Pepíček : „Kdo,já?“ „Správně Pepíčku!“  

 

Pepíček se ptá paní učitelky: „Paní učitelko můžu být potrestán za něco, co jsem neudělal?" 

Paní učitelka odpoví: „To v žádném případě. Proč?" 

Pepíček s úsměvem odpoví: „To je dobře, já totiž neudělal domácí úkol!" 

 BLONDÝNKY  

Zastaví blondýnka na ulici chlapa a povídá: „Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?“ 

„Tři čtvrtě na pět.“ „To je divné celý den se na to ptám a vždy dostanu jinou odpověď!“ 

 

Blondýnka s brunetkou sedí na lavičce v parku a blondýnka povídá. „To je zima, hlavně na 
ruce!“ „Tak proč si je nedáš do kapes?“ „Tam nemůžu, tam mám rukavice!“ 

  

                                 
 

 
 
 
 
 



Dotazník žáků z okolních škol… 
 

Jak se vám líbí ve škole..? 
Smidary: Dobrý, až na to, že tam je špatný třídní kolektiv.. 

Vysoké Veselí: Jo,líbí,líbí... 
Střední ekonomická škola Jičín: Docela se mi tam líbí.. 

Střední odborné učiliště Hlušice: Podle toho co, ale docela jo.. 
Gymnázium Nový Bydžov: Hodně dobrý.. 

 
 

Vaří vám tam dobře..?? 
Smidary: Já na obědy nechodím.. 
Vysoké Veselí: Jo dobře,dobře.. 

Střední ekonomická škola Jičín: My tam jídelnu nemáme my chodíme 
do jiný budovy.. 

Střední odborné učiliště Hlušice: Nechodím na obědy.. 
Gymnázium Nový Bydžov: Nemáme vlastní školní jídelnu, chodíme do 

dopravky a jídla ujdou, ale je na tom dost zlepšovat... 
 

Jaký máš názor na učitelé..?? 
Smidary: Dobrý.. 

Vysoké Veselí: Některý dobrý ale některý špatný.. 
Střední ekonomická škola Jičín: Tak na půl.. 

Střední odborné učiliště Hlušice: Docela dobrý, ale některý mě pěkně 
štvou.. 

Gymnázium Nový Bydžov: Dobrý..mě osobně se tahle škola líbí.. 
 
 

Doporučil bys tuhle školu někomu..?? 
Smidary: Jo, určitě jo.. 

Vysoké Veselí: Jo, doporučila.. 
Střední ekonomická škola Jičín: Jo, ale je docela těžká.. 

Střední odborné učiliště Hlušice: Asi jo, ale kdo má na víc, ať jde 
jinam.. 

Gymnázium Nový Bydžov: Jo…všem... 
 

 

 
 
 
 



Chtěli bychom vás poprosit, jestli sem na to prázdné místo, byste 
nemohli napsat pár návrhů, co byste chtěli mít ve školních 
novinách. A ještě bychom chtěli poprosit děti nebo paní učitelky, 
jestli by nemohli za třídu společně vymyslet nějaké logo pro školní 
noviny.   
                                                     
                                                        Moc děkujeme!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


