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ŠACHY 
Pěkné umístění šachistů v krajském kole ZŠ 
Po vítězství v okresním kole ZŠ se vydali naši šachisté do Hradce Králové na krajské finále ZŠ a 
víceletých gymnázií. Los byl neúprosný a hned v úvodních dvou kolech se hlušičtí utkali s 
loňskými účastníky republikového finále. Přestože partie byly vyrovnané, zkušenost soupeřů se 
projevila v časové tísni a srazila naše borce do kolen. Vzpamatovat se z úvodního náporu nebylo 
jednoduché, přesto naši bojovníci zabrali a body přibývaly. Závěrečný finiš šachistů bohužel 
nestačil na medailové umístění, ale alespoň na pěkné 4. místo v krajském finále ZŠ. Pokud si 
odmyslíme 1. místo gymnazistů z Rychnova, tak by nám jistě spravedlivě náležela bronzová 
medaile v konkurenci nejlepších základních škol Královéhradeckého kraje. ZŠ Hlušice úspěšně 
reprezentovali: Matouš Pražák, Martin Šafařík, Jiří Kánský a Jan Frýda. Blahopřejeme. 
PaedDr. Vaňková Marcela 
 
 
 
 
LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK 
Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Hlušice 17. 1. – 22. 1. 2010 
Letos v lednu zorganizovala naše škola lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku. Již druhým 
rokem jsme lyžařský výcvikový kurz spojili se zimní školou v přírodě pro 4. třídu. Do Jablonce 
nad Jizerou jsme jeli všichni společně vlakem. Ubytování jsme měli zajištěné v Horském hotelu 
Stráž. 
Akce se zúčastnilo 20 žáků a 2 učitelé. Starší děti trávily na svahu celý den, mladší věnovaly 
dopoledne upevňování a procvičování učiva. Samozřejmě jim zbyl čas i na zimní radovánky v 
okolí hotelu a odpolední lyžovačku. 
Sněhová nadílka byla o něco chudší než v Hlušicích a okolí. První den pobytu nám připadlo ještě 
asi 10 cm prašanu, a proto jsme mohli lyžovat až do konce našeho pobytu na celkem dobrém 
povrchu. Lyžařské dovednosti žáků byly různé. Mezi dětmi byli jak zkušení lyžaři, tak i úplní 
začátečníci, kteří na lyžích stáli poprvé. Právě oni udělali největší pokrok a v druhé polovině kurzu 
už bezpečně sjížděli celou sjezdovku. 
Jedno odpoledne jsme věnovali malé pěší túře do Rokytnice nad Jizerou. Protože mrzlo, všichni 
jsme se občerstvili čajem nebo horkou čokoládou a nějakou tou sladkostí v místní restauraci.  
Na horách jsme prožili čas plný příjemné zábavy a sportu bez úrazů. 
Děkujeme p. Trejbalovi za odvezení batohů a lyží.  
Mgr. Miloslav Cajska 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ 
 

KDE:  Národní muzeum Praha 
KDY:  od 30.9.2009 do 6.7.2010 
PROČ:  Protože je to super !!!!!☺☺☺☺ 
 
NĚCO NA ÚVOD:  Výstava je instalována v největších výstavních 
prostorách hlavní budovy Národního muzea v prvním patře. 
Vstupní sál nás přenese do vesmírného prostředí. Hlavním 
exponátem je model Země. Vstoupíme jím přímo do nitra planety. Dále si, jako z oběžné 
dráhy, můžeme prohlédnout její povrch a prolétnout se mezi planetami.  
Tento sál je věnován také sopečné činnosti a jevům s ní související. Vstoupíme zde do nitra 
sopky, můžeme zažít pocity při zemětřesení s patřičným doprovodem vizuálním i zvukovým. 
V levém sálu je první polovina věnována obdobím od vzniku života. Druhá polovina sálu 
představí návštěvníkům výstup rostlin na souš a jejich vývoj až po vrcholný suchozemský 
ekosystém – tropický deštný prales s obrovitými členovci, jako je např. gigantická stonožka. 
Geologický vývoj planety je přiblížen mapami světa.  
 
V pravém sálu bude veřejnosti nově představena kostra dinosaura. Poznáte nejmodernější 
názory na události, které se odehrály na hranici druhohor a třetihor, kdy zasáhl planetu 
Zemi asteroid a došlo k velkému vymírání. Obdobím velkého rozkvětu savců jsou třetihory, 
z tohoto důvodu je dominantním prvkem druhé poloviny sálu. Poprvé bude v České 
republice vystaven odlitek nejkompletnější kostry. Čtvrtohory jsou obdobím rychlých 
klimatických změn. Ukážeme vám vliv člověka na planetu a nastíníme prognózy do 
budoucna, ale nezapomeneme také na vnější geologické jevy, jakými jsou eroze krajiny, 
činnost vody ledovců, větru nebo činnost krasová. 
 
JESTLI SE CHCEŠ DOZVĚDĚT NĚCO VÍC KOUKNI NA :  
 

http://www.nm.cz/ 
 
 
 
Doufáme že si to užijete!!                                               Zpracovala: Pája W. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                               

 

                            

 

1/2 kg polohrubé mouky 

-sušené droždí na ½ kg mouky 

-8 dkg moučkového cukru 

-10 dkg másla 

-2 žloutky 

-2 lžičky citrónové kůry (i více) 

-2 decilitry mléka 

-1/2 lžičky soli 

-1 vejce 

-4 lžíce mléka 

-mandle 

-rozinky, rum, mouka 

Do mouky rozmícháme droždí, přidáme sůl, cukr, žloutky, kůru, mléko, rozpuštěné máslo a 

zpracujeme hnětačem. Posypeme moukou, přikryjeme a necháme dobře vykynout. 

Mezi tím si rozinky namočíme do rumu. 

Vykynuté těsto si rozdělíme na dva díly a do jednoho, nebo do obou si zapracujeme rozinky, bez 

rumu, které jsme před tím obalili v mouce. 

Nahoře na mazanci uděláme nožem křížek a dáme na pečící papír nechat dokynout, klidně 15 – 

30 minut. Dokynuté mazance pomažeme rozšlehaným vajíčkem s mlékem, posypeme mandlemi 

a dáme do předehřáté trouby na 160 st. Celsia.  Malé mazance pečeme kolem 25 minut. Je 

dobré si dát do trouby ještě jeden prázdný plech, aby se nám tolik nepřipaloval spodek mazance. 

Během pečení si ho můžeme přikrýt alobalem. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Byl bílý domeček, kouzelný 

domeček. 

Potom se proklubal z domečku 

drobeček. 

Chlupatý, zobatý, okatý, nohatý, 

žluťásek drobeček !  ? 

 
…………………………………… 
 

Nemám oheň, nemám dým, ale 

všecky popálím !  ? 

 

…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chodíte po mně, mám z vás strach. 

A z vašich bot jsem samý prach. 

Hned zítra na dvůr odneste mě a tlučte mě 

a klepejte mě, aby si na mně vaše děti 

hrály a dupaly a kotrmelcovaly !  ? 

                                                                                                          
………………………………………… 
                                                                                                                              
  

Jednoduchá babka hluchá píchá, tančí, má 

se k činu, 

za sebou vždy táhne z ucha něco jako 

pavučinu.  ? 

                                                                                                         
……………………………………………………………. 
 

 
 

 Řešení hádanek najdete na poslední straně.           



 
 

 
       
Hajný chytil v lese chlapa s autem a v kufru našel jelena. Obořil se na něho : "Co to má 
znamenat?" 
Chlápek odvětí : "Nic, to je můj pes!" 
Hajný : "A co ty parohy?" 
Chlápek : "To je jeho problém!"   
 
 
   Sedí na zahradě chlap a jí jitrnice, tlačenku, prejt……. 
Za plotem stojí žebrák a slintá. Chlápek se na něj podívá a říká:   
Chceš kousnout? 
  "Ano, ano!" 
"AZORE, TRHEJ!!!“ 
                                                                                                                                                                   
 
Víte co vznikne zkřížením krávy a želvy? 
Tele s přilbou!!!!!! ☺  
 
 
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl majitel  
velké firmy. Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. Pan učitel k němu přijde s otázkou, 
proč nic nepíše. Pepíček odpoví: „Čekám na sekretářku!"  
 
 
Přiběhne Pepíček Kalianků domů a ptá se: "Tati, co je to mozek?" - "Dej mi pokoj, já mám v hlavě 
úplně jiné věci!"  
 
 
Pepíček takhle jednou povídá tetičce, která je na návštěvě: "Božínku, tetičko, ty jsi ošklivá, co?" 
Maminka ho okamžitě odvleče do kuchyně a tam ho sprdne: "Ty nevychovanče! Jak vůbec můžeš 
něco takového říct vlastní tetě? Koukej mazat zpátky a omluvit se, řekni, že ti je to líto!" Pepíček 
napochodoval do obýváku, stoupl si před tetičku a povídá: "Tetičko, mně je to líto, že jsi tak 
ošklivá."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 

Olympijské hry ve Vancouveru 

Hokej 

 Čeští hokejisté podlehli ve Vancouveru Finům 0:2 a tím 
skončil hokejový sen o medaile. Růžičkovi se nepodařilo 
uspět a dovést své svěřence na první pozice, obdobné 
zklamání vládlo i po mistrovství světa ve Švýcarsku. 

První gól do české branky dal Hagman až ve třetí třetině 
ve 14 minutě a další branka přišla v době, kdy Růžička 
využil dvě minut před koncem power play a toho využil 
Filppula a krátce poté dává gól do prázdné branky. 

                                                              

Rychlobruslení 5000 m 

       Martina Sáblíková vybojovala zlatou pozici na 5000 m s 
časem 6:50.91. Je to její třetí medaile z olympijský her ve 
Vancouveru a z toho druhá zlatá medaile. Je to poprvé co se 
českému sportovci podařilo vybojovat dvě zlaté medaile na 
zimních olympijských hrách. 

Boj to byl opravdu perný, jelikož její největší rivalka 
Němka Beckertová, která jela kolo před Sáblíkovou dosáhla 
vynikajícího času 6:51,39, což je jen o necelé půl sekundy 
pomalejší než měla Martina Sáblíková. Martina tedy musela při 
své jízdě překonat rekord dráhy 6:55,73 na této trati v 
Richmondu, tak si Sáblíková sáhla na dno svých sil. 

Třetí bronzovou medeili si vybojovala Kanaďanka Hughesová s výborným časem 6:55,73. 

 
 
                                          

 
 



 

 
 

                                         Bugatti Veyron 

Zajímavosti: Jedno z nejrychlejších aut současnosti. Maximální rychlost 407km/h.  
                        Z 0 – 100km/h  zvládne za 3,0 s. Cena tohoto auta je něco kolem  
                        40 milionů. V Česku jsou jen tři. Málo kdo by si chtěl koupit  
                        toto auto, je možná rychlé, pohodlné, ale má i jiné vady, 
                        třeba podvozek je moc nízký a nerovný povrch by s podvozkem 
                        mohl něco udělat, auto není prostorné. 
 

                                
 
 

                                        Porsche 911 turbo S  
Zajímavosti: Má 500 koní, maximální rychlost 230km/h. Z 0 – 100km/h zvládne  
                        za 3,3 sekundy. Stojí kolem 10 milionů korun. Jen pro porovnání, 
                        Turbo S porazí ve sprintu na stovku i slavné GT2 (3,7 s.). 
                        K tomu, abyste vaše nové Porsche 911 turbo S hned neposlali 
                        do první jabloně u cesty, bude sloužit nejen pohon všech kol, 
                        ale i systém Porsche Torque Vectoring. Samozřejmostí jsou 
                        masivní keramické brzdy a dvouspojková převodovka PDK. 
                                                                                                                                                                               

                               

 

 

 



 

  
 
 
Emma Watson   
- celým jménem Emma Charlotte Duerre Watson  
- narodila se 15. dubna 1990  
- tento rok oslaví 20. narozeniny  
 
Redakce přeje vše nejlepší.!!!   
                                                                                                                    
 
 
Lady GaGa  
- její pravé jméno: Stefani Joanne Angelina Gabriella Germanotta  
-  narodila se 28. března 1986 
- tento rok oslaví 24. narozeniny  
 
Vše nejlepší.!!!!                                                                        
                                                                                                                   
 
 
 
Lucie Bílá  
- co o ní možná nevíte je že její rodné jméno je Hana Zaňáková 
- se narodila 7. dubna 1966 
- je další z našich oslavenců  
  
Přejeme vše nejlepší. 
                                                              
 
 
Lucie Vondráčková  
- další z našich oslavenců  
- narozena 8. března 1980  
- letos oslaví své 30. narozeniny    
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení: vajíčko a kuřátko, kopřiva, koberec, jehla. 


