
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    



    

                                         

Martina Zelbová (Marťa)     Eliška Kňourková (Éla)                      

Michaela Mrázková (Míša)     Kristýna Jáglová (Týnka) 

Štěpánka Kohoutová (Štěpka)    Martina Piroutková (Píra) 

Veronika Pokrupová (Verča)    Pavlína Wágnerová (Pája) 

Jana Kohoutová (Janča)       Aneta Křivánková (Anča) 

    

           Něco málo o naší škole… 
Naše škola se nachází v obci Hlušice v královehradeckém kraji. Byla založena roku 
1940. Naši školu navštěvuje 155 žáků a 14 učitelů. Je zde 9 tříd, učebna chemie a 
fyziky, hudební výchovy, anglického jazyka, počítačů s 10 PC se zavedeným 
internetem. Dále se tu nachází tělocvična, dílny, družina, knihovna, jídelna a dětský 
klub. Děti mohou navštěvovat různé zájmové kroužky. Žáci reprezentují naši školu 
v krajských soutěžích. 



    

 

         

 David          Vojta              Petr                Johana        Marek    Václav                                                                           

Kaňka          Drobný          Boudyš               Snášelová      Kříž        Kubín 

         

Marie         Jana            Adéla                 Lukáš         Zuzana         Adéla 

Hamplová    Planková         Kormanová          Borůvka       Mullerová    Smolíková 

                           

                                                       Zuzana               Míša                Andrea   

                                                  Steinerová    Šoufková     Barešová 



                              

                     Třídní učitelka prvňáčků Mgr. Zuzana Drábková. 

 

 

Poškoláček: „Jak jste spokojená s prvňáčky?“ 

Z. Drábková: „Ano, jsem velice spokojená, jsou šikovní,                          
    ukáznění a snaživí.“ 

Poškoláček: „Jak jsi spokojený s paní učitelkou?“ 

Děti: „Ano, paní učitelka je hodná.“ 

Poškoláček: „Jaký předmět máš nejraději?“ 

Děti: „Tělocvik, matematika, český jazyk a hlavně  
    přestávky.“ 

Poškoláček: „Líbilo se ti víc ve školce než ve škole?“ 

Děti: „Ne.“ 

Poškoláček: „Líbí se ti ve třídě?“ 

Děti: „Ano, líbí.“ 

 



 

 

      

      Toto je náš neúplný učitelský sbor. Chybí zde: Martina Skalová, Jiří Nový. 

      Paní učitelka Dagmar Pacáková přešla učit na jinou školu. 

 

 

 

 Nový pan učitel Drahoslav Různar. Pochází z okresu                                                                           
       Blansko poblíž Brna. Učí AJ,OV,PČ,RV. Bydlí v budově 
             školy. 



 

 

Na této fotce jsou vyfoceny děti z naší mateřské školky. Na fotce je jich pouze 
17,ale jinak školku navštěvuje 39 dětí.                                 

 

 

Děti jsou vyfoceny na nově vystavěném dětském hřišti v areálu školy.  

Starají se o ně vychovatelky: 

Jitka Tichá 

Lenka Kolmanová 

Ivana Blažejová 

 

 



 

 

                     

V areálu školy bylo přes letní prázdniny nově vystavěno dětské hřiště pro školku a 
družinu. Skládá se z pěti prolézaček. Patří k nim i houpací kůň, klouzačka, lavičky a 
minigolf. 

            

Hřiště dostalo dotaci od obce Hlušice 84 000 Kč , od EU dostalo 377 000 Kč a 
z národních zdrojů dostali 95 000 Kč . Celkem to bylo 471 000 Kč . Hřiště mohou 
používat děti z mateřské školky a prvního stupně základní školy pouze pod dohledem 
dospělé osoby. 

Děti z prvního stupně a z mateřské školky jsou velmi rádi, že dostali tak zábavné 
hřiště. 

                           

 



 

 

ZÁŘÍ:        Posezení u ohýnku 

               Výlet do zámku ve Sloupně 

ŘÍJEN:       Průvod se světýlky (opékaní) 21.10.2009 od 16:30 hod. 

               Soutěž o nejhezčího draka-nové 

LISTOPAD:  Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi 20.11.2009 

               „Dílnička“- pletení z papíru  

PROSINEC:  Vánoční hraní v MŠ 

               Pečení perníků a cukroví 

LEDEN:      Návštěva myslivecké chaty 

              Soutěž ve skládání puzzle 

ÚNOR:      Maškarní karneval 

              Soutěž v elektronických šipkách 

BŘEZEN:   Soutěž 

             Jarní výtvarné odpoledne 

DUBEN:    Čarodějnický rej 

             Dívčí odpoledne 

KVĚTEN:   „My se školy nebojíme“ akce pro předškoláky 

 

ČERVEN:   Den dětí-soutěže hry 

 

 



 

Od května 2009 vystavuje naše škola v zastoupení školní družiny své výtvarné práce 
a projekty na zámku ve Sloupně v rámci výstavy škol mikroregionů Novobydžovska. 
Rozhodli jsme se s dětmi školní družiny podpořit naši školu a plánovali jsme si 
v pátek 11. 9. 2009 výlet do Sloupna. Jeli jsme linkovým autobusem z Hlušic do 
Nového Bydžova a odtamtud jsme šli pěšky tři kilometry na zámek. Cesta byla 
příjemná, svítilo nám krásně sluníčko. V zámku nás čekal pan Draštík, který dětem 
krátce povyprávěl o historii a zavedl nás i do původních prostor, kde je umístěný 
funkční hodinový stroj. Poté si děti volně prohlédly vystavované práce, obrázky a 
projekty. Součástí výstavy je soutěž „O zlatý zámecký klíč “, kdy návštěvníci 
mohou hlasovat pro školu, jejíž práce se jim nejvíc líbí. I když  jsme dávali bodíky 
naší škole, na vítězství to nestačilo. ZŠ a MŠ Hlušice skončila na pěkném 3.místě. 
Odchod nám zkomplikoval déšť.  Pořádně se rozpršelo, takže jsme v zámku strávili 
další půlhodinu, než se počasí umoudřilo. Cesta zpátky už byla veselejší, „skákali 
jsme přes kaluže “ a stihli jsme i slíbenou zmrzlinu. 

 Dagmar Křivánková 

            

                                                                                                

 



                      

 

 Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na

 

 

"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?"
"Ne proč?" 
"Uf, to se mi ulevilo, protože já                  
sem se před chvilkou 
kousl do jazyka." 

 

Víš proč si blondýna maluje nehty 
s Windows !!! 
 
Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: "Slečno, Váš pes 
nemá košík." "Ale my nejdeme 
 

Potkají se dvě kočky. 
Jedna povídá: "Ahoj!" a druhá na to: "Meee!"
"Co prosím tě blbneš?!" "No  
co, učím se cizí jazyky." 

 

 Student skládá zkoušky. Profesor
"Vaše otázky" - odpovídá student

 

 

                                                               

     

 

 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.

jsme my jedovatí hadi?" 

ože já                   

Víš proč si blondýna maluje nehty u okna ?? Aby se mohla vytahovat, že umí pracovat 

Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: "Slečno, Váš pes  
e my nejdeme nakupovat." "Promiňte, to jsem nevěděl." 

Jedna povídá: "Ahoj!" a druhá na to: "Meee!" 
 

ky. Profesor se ptá : "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"
student 

                                                                   

 

máš, tak studuj. 

?? Aby se mohla vytahovat, že umí pracovat 

ptá : "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?" 



 

 

 

Anglický kroužek-  Drahoslav Různar      

Vybíjená-  Miloslav Cajska 

Zdravotnický kroužek-  Zuzana Drábková 

Keramika-  Martina Skalová, Dagmar Křivánková 

Karate-  Libor Drábek 

Šachy-  Marcela Vaňková 

Orientální tance-  Monika Jáglová 

Kroužek internetu- Miloslav Cajska 

Modelářský  kroužek- Jiří Nový 

          



                 

                                                                                 

 

                                            



 


