
 

 

 



 
Co se dělo v naší škole za uplynulé dva měsíce…??? 
 
Návštěva v Hradci Králové – Střední školy 
Dne 9.11.2007 žáci osmé a deváté třídy navštívili v Hradci Králové veřejnou výstavu 
středních škol. Tato návštěva byla pro žáky velice poučná. Některé pouze inspirovala při 
výběru budoucího povolání a některým otevřela oči a pomohla jim se rozhodnout, co chtějí ve 
svém životě dále dělat. 
 
Den otevřených dveří 
Dne 16.11.2007 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout prostory základní a mateřské školy a měli možnost zhlédnout vystoupení břišních 
tanečnic. Po dni otevřených dveří následovalo ve školní družině Výtvarné odpoledne pro 
maminky s dětmi, kde si mohly vyrobit mnoho zajímavých výrobků. 
 
 

                      
 
Soutěž mladý Demosthenes 
V úterý 27.11.2007 proběhlo na naší škole školní kolo celostátní soutěže v umění 
komunikace Mladý Demosthenes. Tuto soutěž organizuje agentura Tvář nové Evropy pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena žákům druhého stupně  
a má přispět k zlepšení komunikačních dovedností dětí. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích.  
V první kategorii, která je pro 6. a 7. třídu, soutěžilo 6 dětí, ve druhé, určené pro 8. a 9. 
třídu, 7 dětí. První místo a postup do regionálního kola v Hradci Králové v první kategorii 
vybojovala Lucka Slepičková ze 7. třídy se svým projevem Popletené pohádky. Ve druhé 
kategorii obsadil první místo Lukáš Holman z 8. třídy s projevem Moje báječné prázdniny. 
Porotou byla paní učitelka Monika Jáglová, paní učitelka Zdena Komárková a paní zástupkyně 
Marcela Vaňková. Přejeme moc štěstí a úspěchů vítězům při reprezentaci regionálního kola 
v Hradci Králové, které proběhne během měsíce ledna až února. 
 
 
Zájezd do ČEZ Areny Pardubice 
Dne 18. 12. 2007 někteří  žáci ZŠ Hlušice a rodiče zhlédli prestižní basketbalový zápas  
ULEB CUPu 2007/2008 ČEZ Nymburk- Bologna v pardubické ČEZ Areně. Po 2 hodinách hry 
a poutavého doprovodného programu potěšil Nymburk své fanoušky výhrou 82:70 nad 
italským klubem. V rámci výletu si děti krátce prohlédly část města. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Šachy 
1.12. v naší škole proběhly přebory školy v šachu, které patří mezi každoroční aktivity 
šachového kroužku. Turnajů se účastní žáci ZŠ a nejlepší reprezentují naši školu ve vyšších 
soutěžích. V kategorii 2. a 3. tříd byl nejúspěšnější Jaroslav Trejbal před Janem Beránkem 
a Janem Bartoníčkem. V kategorii 4. a 5. tříd zvítězil Jan Frýda před favorizovaným Jiřím 
Kánským a Petrem Batelkou. Vítězství v turnaji žáků 2. stupně vybojoval Matouš Pražák,  
na 2. místě se umístil Martin Žďárský, bronz vybojoval Tomáš Macháček. Nejúspěšnějšími 
děvčaty se staly Veronika Tlustá, Jana Kohoutová a Jana Mochaňová. V turnaji ke Dni 
otevřených dveří zvítězil Jan Frýda, stříbro si zasloužil Petr Batelka a z bronzu se radoval 
Jakub Soukal. V roli rozhodčích patří ocenění Martinu Kohoutovi, Nikole Frýdové, Lence 
Volfové a Tereze Perlíkové. Všem dětem náleží poděkování za hru fair play a příjemně 
strávený volný čas za šachovnicemi. Všichni hráči si odnesli drobné odměny,ti nejlepší 
putovní poháry, medaile a diplomy. 
 

                           
 
 

 
Mikulášská besídka…☺☺☺☺ 
Ve čtvrtek 6.12.2007 byla u nás ve škole ČERTOVSKÁ BANDA… 
Po velké přestávce začali ve školce, postupně chodili po 
jednotlivých třídách!! Děti odměňovali sladkou odměnou, ale jen  
když řekly básničku…:) 
 

Mikuláš:  Jan Mifek  (1.stupeň) 
           Nikola Frýdová  (2.stupeň) 
Anděl:    Eliška  Šádková 
Čerti:    Jiří Lehký 
           Michal Batelka 
           David Mikeš 
           Markéta Skoupá 
           Tereza Perlíková 
           Lukáš Slepička 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Soutěž Já už to znám, umím... 
Místní Střední škola technická a řemeslná, Hlušice v pátek 7. prosince 2007 pořádala 
soutěž mladých odborníků s názvem Já už to znám, umím...Z naší školy se do čtyřech 
kategorií  přihlásilo 19 žáků osmé a deváté třídy. V kategorii automechanik byl z naší školy 
nejúspěšnější Michal Batelka (9. třída), který obsadil 2. až 5. místo. Do první dvanáctky z 
90 účastníků se dostal i Lukáš Hartl a Pavel Pokorný (8. třída) a Petr Vízek (9. třída). V 
kategorii cukrář/ka obsadil 6. místo Lukáš Holman (8. zřída) . Vítězům gratulujeme.. 
 
 

                   
 
 
Celorepubliková stávka učitelů 
V úterý 4.12.2007 se i naše škola připojila k jednodenní protestní stávce.. Budova základní 
školy byla v tento den uzavřena a my žáci a ani učitelé nešli do školy.. 
 

 

 

Pracovní úřad Hradec Králové 
17.12. se žáci deváté třídy jeli poinformovat do Hradce Králové na Pracovní úřad… Kde měli 
možnost seznámit se se středními školami, udělat si test na jakou školu se hodí, podívat se 
do knih o povoláních a zhlédnout video o různých profesích. Přejeme vám, ať si vyberete tu 
správnou školu a líbí se vám tam…. :) 
 
 
 
Vánoční chemický turnaj 
17.12. se žáci deváté třídy Jiří Lehký, Lukáš Pavel a Tomáš Mejstřík zúčastnili soutěže 
Vánoční chemický turnaj. Celkem se zúčastnilo 23 týmů, každý měl svého průvodce. Soutěž 
byla rozdělena na čtyři stanoviště. Na 1. stanovišti měli za úkol rozbory pH, na 2. vytvářeli 
vzorce na počítači, na třetím dělali filtraci a popisovali destilační aparaturu a na posledním 
4. stanovišti odměřovali vodu. Na každém stanovišti mohli získat 10 bodů, celkem tedy 40 
bodů. Naši kluci získali skvělých 36 bodů a tím si vybojovali krásné 4. místo.. Gratulujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výlet do Třebechovic a Obřího akvária……to byla sranda :0) 
 
11. prosince se 2. , 3.  a 5. třída spolu s naší redakcí, v doprovodu paní učiteky 
Cajskové, Drábkové, Novotné a pana učitele Cajsky,  vydala na výlet do betléma. 
Ten se nachází v Třebechovicích pod Orebem. V areálu  betléma  jsme se podívali 
 i do krámku se suvenýry. Druhákům se zalíbil automat, který chtěli zjevně celý 
vykoupit. :0) Poté jsme odjeli do Hradce Králové, kde nás čekala prohlídka Obřího 
akvária. Shlédli jsme i dokument o žralocích a prohlédli jsme si sbírku lebek 
cizokrajných ryb. Sklo akvária bylo silné 6,5 cm a bylo vyrobeno v Japonsku. Pak už 
nás čekal jen návrat zpět do Hlušic. 
 
   

                      
                                3.třída u betléma v Třebechovicích 
                              
 

                                        
  Obří akvárium Hradec Králové 

 



 

 

 

Nejenom výlohy, ale i okenní římsy jsou ozdobeny vedle světýlek a svícnů i červenými 
patvary. Ano, myslíme tím plyšové Santa Clause. Tu lezou do okna po žebříku, tu dokonce 
po laně jako zdatní gymnasté, jejich pupek ani pytel plný dárků jim v těchto úkonech 
nebrání. 

Kdo je vlastně Santa Claus? Ta otázka zní až směšně. Každý přeci zná dědu s bílým 
plnovousem v červeném obleku s bílým lemováním a tradiční čepicí, který nosí dárky dětem 
ve Spojených státech. V noci z 24. na 25. prosince v saních tažených sobím spřežením 
objíždí zemi, spouští se komínem a v punčochách zavěšených nad krbem nechává dětem 
pozornost. 

Bydlí na severním pólu s paní Clausovou a skřítky pomocníky, kteří v Santově dílně vyrábějí 
po celý rok dětem vánoční dárky. Tyto reálie, jež jsme za 18 let vydatně načerpali z 
amerických filmů, však stále neobjasňují skutečnost, kde se Santa vzal. Jméno Santa Claus 
vzniklo špatnou výslovností nizozemského pojmenování pro Svatého Mikuláše. Ze slova Sint 
Nicolaas vznikl Sinterclaas a později Santa Claus. To, že v anglosaských zemích nosí dárky 
až na Boží hod a ne v předvečer svého svátku, jak je tomu u nás, je historicky podmíněno. 

Nekatolická větev křesťanství, především protestanti, totiž během náboženské reformace v 
16. a 17. století hledala náhradu za katolického Ježíška – a našla ji ve Svatém Mikuláši. 
Současná podoba Santa Clause je navíc produktem komerce. V roce 1931 dnešní tvář Santa 
Clause vytvořil švédský grafik Haddon Sundblom na míru nápoji Coca-Cola. Proto je Santovo 
oblečení ve stejných barvách, jako logo populární limonády. 

Nejenže tedy Santa není českou tradicí, ale jeho podoba ke všemu je, jakkoliv vypadá 
roztomile, reklamou. Santova expanze (kouká na nás snad v každém nákupním středisku) je 
přijímána s odporem, existuje dokonce i spolek Anti-santa upozorňující na vzrůstající počet 
fousáčů v předvánočním čase. Oproti našemu Ježíškovi má ale Santa jednu ohromnou 
výhodu. Není abstraktní. Organizace Agency Je5 v loňském roce proto vyhlásila soutěž a 
děti si vlastní podobu Ježíška nakreslily – oblékly jej, ale opět do červenobílé. 

V prosinci 1952 Antonín Zápotocký pronesl předvánoční projev k dětem. Snažil se jim 
namluvit, že Ježíšek zestárl, narostl mu plnovous a změnil se v Dědu Mráze. Ruský symbol 
Vánoc nám tehdy režim vnucoval neúspěšně. Nyní jeho anglosaské obdobě, která se k 
„ladovským“ Vánocům vůbec nehodí, otevíráme sami dveře dokořán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvyky 

Zvyků je určitě spousta, ale my si vyjmenujeme ty nejznámější.. 

STŘEVÍC 
Svobodné dívky házejí střevíc za hlavu. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a 
odejdou z domu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma...  

KRÁJENÍ JABLEK 
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, ale kolmo na osu-napříč. Obě poloviny se 
ukáží a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry.Pokud vypadá jako pěti nebo 
vícecípá hvězda,sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže (je čtyřcípá) pak 
někdo těžce onemocní nebo zemře. Vybírá se zdravé,velké jablíčko...  

ŠUPINA 
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává kapří šupinka, která má přinést po celý rok 
dostatek peněz. Nebo se též dává do peněženky.  

LODIČKY 
Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jeho skořápek se  nakapaným 
voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se 
nechají plout v lavoru s vodou. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, 
čeká dlouhý a šťastný život.  

PŮST 
Na Štědrý den se zachovává do večera přísný půst. Dětem,které se nemohou dočkat, se 
slibuje,že když vydrží nejíst, uvidí zlaté prasátko. 

!!!pozor!!! 
Od Štědrovečerní večeře se nemá vstávat, kdo vstane, do roka zemře. 
Ke štědrovečerní večeři se zasedá, když vyjde 1.hvězda. 

Básničky 
 

Rok 
Jaro,léto,podzim,zima.   
Každý den nás všude hledá. 
Mají pro nás radovánky, 
malé,velké na všechny stránky. 
 
Jaro-samé písničky a kytičky 
Léto-zase sluníčko a kapičky 
Podzim-plno barevného listí  
žluté,hnědé,červené i zelené. 
Zima-led a sníh,lyže,sáňky,brusle 
i klouzačky. 
Na celý rok pro nás přichystaly básničky. 
 
 

 

 

 

 

Tyto básničky nám složily holky ze 7. třídy, Verča Hamplová a Jana Paseková.  
Moc děkujeme…. 
 

 

Sáňkování 
Pankrác, Servác, Bonifác 
oznamují, že je mráz. 
Martin přines bílý sníh. 
Bára jede na saních. 
Z kopců dolu uhání, 
Anička ji dohání. 
 
Sáňky, boby, lyže sviští, 
Áňa jede, pozor, brzdi! 
Narazila do stromu, 
koukni na tu pohromu. 
 
Nevadí, nic se nestalo, 
stejně sněžit začalo. 
Půjdem domů, řekli si, 
mamka dělá večeři. 
 

Sníh 
Padá snížek,padá sníh 
děti letí na saních. 
Padá snížek,padá sníh 
koně řehtaj ve stájích. 
 

 

 

Cinky,linky 
Zimo,zimo kde jsi byla, 
že jsi dlouho nezvonila. 
Sedla jsem si na louky 
dělala jsem cinky,linky. 
 



 

Vánoční rekordy 

- nejdelší papírový řetěz v Čechách vytvořili v r. 2005 v Karviné. Měřil 16 kilometrů a 905 
metrů 

- nejmenší betlém vytvořila paní Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný z perníkového těsta a 
vešel se do pistáciové skořápky 

- největší betlém naopak postavil řezbář pan Jiří Halouzka. Skládá se z 50ti figur v životní 
velikosti.   

Měřítkem je postava sv. Josefa, který stojí v jesličkách a má 2 metry na výšku. Na každou 
figuru padl jeden celý strom. Na jednu z figur dokonce stromy dva, a to na slona, který 
měl 1,5 t. 

- nejmenší ozdobně zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní   
australský opál o rozměrech 1 x 1 mm. Ona na něj dokázala vyrobit krabičku o rozměrech  
4 x 3 x 1 mm a dokonce jej zabalila do hedvábného papíru a ozdobných stužek. 

- největší česká vánoční svíčka měří 301 cm a má průměr 15 cm. Můžete ji vidět v Muzeu  
rekordů a kuriozit. 

 
Sněhulák 

 
Materiál: 

• Tvrdý barevný papír  
• kokosové vlákno  
• sušený pomeranč  
• skořice, badyán, nové koření  
• větvičky ze stále zelených keřů  
• lepidlo nebo tavící pistoli  
• nůžky  

 

 

Postup: 
Vystřihněte si tvar přáníčka (A6 – do malé obálky), natrhejte potřebné množství 
kokosového vlákna a stočte do tří koulí. Na přání naneste lepidlo a pořádně přilepte 
jednotlivé koule. Z půlky sušeného pomeranče udělejte sněhulákovi klobouk a 
ozdobte krempou ze skořice (pokud máte skořici tlustou – rozpulte ji na délku). 
Z nového koření nebo pepře udělejte oči, kousek pomeranče poslouží jako mrkev - 
nos a větší kuličky nového koření jako knoflíky. Koště: na násadu použijte malou 
větvičku z keře a nahoru přilepte nebo přivažte pár drobných větviček. Takto 
připravenou metličku přilepte na přání. Spodek sněhuláka můžete ještě dozdobit dle 
libosti. 
 
 



 

Vánoční cukroví 
 

Oříškové rohlíčky 
 

Potřebujeme:  24dkg hladké mouky, 20dkg másla, 12dkg močkového cukru, 10dkg 
namletých 

ořechů, trochu bílku 
Postup: Nejdříve zpracujeme těsto, které necháme odpočinout. Poté začneme tvarovat 
malé rohlíčky, které budeme dávat na pečící papír. Pečeme na 2000C. za tepla rohlíčky 

obalíme v moučkovém cukru a to je vše. 

 
Rafaello 

 

Potřebujeme: 10dkg másla, 10dkg moučkového cukru, 20dkg bílé čokolády, 20dkg kokosu 
(část na obalení), 20dkg mandlí 

Postup: Čokoládu nastrouháme, smícháme s cukrem, máslem a kokosem, zpracujeme na 
těsto a z něj uválíme kuličky s mandlí uvnitř. Hotové obalíme v kokosu a je hotovo. 

 
Vosí hnízda 

 

Potřebujeme: 20dkg nastrouhaných piškotů, 8dkg másla, 10dkg moučkového cukru, 2 
lžíce rumu, 1 bílek 

Náplň: 6dkg moučkového cukru, 6dkg másla, 2 lžíce rumu, 1 žloutek 
Postup: Nejprve zpracujeme těsto a umícháme náplň. Poté těsto nastrkáme do předem 
vysypaných formiček. Lžičkou v těstě vyhloubíme dírku, do které dáme trochu náplně a 

přelepíme na piškotu. Takhle budeme postupovat, dokud nám vydá těsto. 
 

 
 
 
 



 
 

Mobilní telefon  NOKIA 6300 Black silver 
-počet barev  ….16.7 mil.                                                                              
-rozlišení displeje  240x320 pixelů 
-rozlišení fotoaparátu  1600x1200 pixelů 
-mp3 přehrávač 
-FM rádio 
-Bluetooth  
-paměť  7.8 MB 
-paměťová karta 
-MMS 
-Mp3 vyzvánění 
-hmotnost 91 g 
-výška 106 mm 
-šířka 44 mm 
-hloubka 12 mm 

 
 

  Druhá generace vozu  Audi TT Quattro 

Nejedná se jen o některá vylepšení starého modelu, ale o kompletně nové auto Audi TT, a tak nemá  cenu 
vyjmenovávat změny proti původní verzi, protože vše je nové. 

-motor 3.2 FSI 

-výkon motoru 184 kW při 6 300 ot./min. 

-nejvyšší rychlost  250  km/hod. 

-zrychlení z  0-100  za  5.9 sekundy 

-Audi TT Quattro je nový model 

-Interiér vozu Audi TT je velice pečlivě zpracován se zaměřením na detail. 

- Novinkou je kožený, dole zploštělý volant jenž výborně padne do rukou  usnadňuje nasedání. 

- U verze automat ještě přibudou páčky pod volantem pro sekvenční řazení.  

-Novinkou u vozu Audi TT je i nový multimediální systém MMI se standardním 6“ monochromatickým displejem. 

- Audi TT nabízí bohatou výbavu, kterou si může zákazník sám zvolit ze široké nabídky. 

     



Dopis pro Ježíška 
Pepa píše dopis Ježíškovi: 
"Celý měsíc budu hodný, když mi přineseš počítač..." 
Hned si pomyslí, že celý měsíc to nevydrží. Roztrhá dopis a napíše nový: 
"Týden budu hodný, když mi přineseš počítač..." 
Znovu zapřemýšlí: 
"Týden asi nevydržím." 
Roztrhá dopis a napíše nový: 
"Jeden den budu hodný, když mi přineseš počítač." 
Znovu zapřemýšlí a uvědomí si, že nevydrží být hodný ani minutu a už vůbec ne celý den!!!! 
Podívá se na stěnu, uvidí obraz panny Marie, vezme ho, sundá a zavře do skříně. 
Píše nový dopis: 
"Ježíšku! Zajal jsem Tvoji matku!! Výkupné je počítač!!!" 
 

 

 

 

VTIPY 
 
Dva Rusové s kladivy se snaží rozbít atomovou pumu. Jde kolem Američan a volá na ně: "Co 
to děláte, vy volové? Vždyť to bouchne!" 
"Nevadí, máme ještě jednu." 
 
 
Říká matka synovi: 
"Pepíčku, už jsi dost velký, musíš se naučit jíst příborem." 
"A do které ruky dám řízek??" 
 
 
Král zvířat svolal všechna zvířata na velké shromáždění. 
Když se sešla, řekl: 
"Rozdělte se do dvou skupin. Na jednu stranu ať jdou zvířata moudrá, 
na druhou hezká." 
Uprostřed mezi nimi zůstala jen žába, která se nemohla rozhodnout. 
"A co ty?" ptá se lev. 
Žába na to: "Přece se nerozpůlím!!!" 
 
 
Na drátě visí tři netopýři, dva hlavou dolů a třetí hlavou nahoru. 
Baví se ti dva normálně hlavou dolů: 
"Hele, nevíš, co se mu stalo?" 
"Omdlel, nevidíš?" 
 

 

Proč kostlivec nemůže skákat bungee-jumping?? 
Protože na to nemá žaludek…=) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pár křížovek pro zábavu… 
 

Sudoku 
 

 

                                

 

 
Hřebenovka 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
(můžete si ho vymalovat) 


