
 
 

Co se v lednu a v únoru na naší škole 

odehrálo? 
Kromě usilovné snahy o naše vzdělání jsme se dočkali i několika 

kulturních a sportovních akcí: 

Dne 23.1. nás navštívil herec až z Hradce Králové, který ve svém hodinovém divadelních 

představení zdramatizoval nejdůležitější momenty  v  životě Mistra Jana Husa.  

29.1. přišlo vysvědčení za 1.pololetí tohoto školního roku, na které se naši deváťáci i mnozí z 

vás těšili. Deváťáci dělali vše pro to, aby byli co nejlépe klasifikováni, protože to bylo jejich 

poslední vysvědčení na základní škole a ovlivnilo jejich šance na přijetí na školy střední. 

Právě tento den také naše 4., 5. a  6. třída navštívila Malé divadlo v Českých Budějovicích 

kvůli divadelnímu představení s názvem Etiketa pro sígry.  

30.1. zasloužené pololetní prázdniny 

Dne 6.2. proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro šk.rok 2015/2016. 

Ve dnech 9. -13.2. jsme si všichni užili jarní prázdniny 

Dne 17.2. se odehrál výchovný koncert pana Pavla Hraběte, kterého se zúčastnili všichni žáci 

5.-9.roč. Na zhruba hodinový koncert jsme byli všichni zvědavi a dle našeho názoru se 

vydařil. 

19.2. Okrskové kolo košíková - 8. a 9. třídy v Prachaticích. Dívčí družstvo postoupilo do 

okresního kola 25.2. ve Vimperku.                                                                                          

  

  Vzpomínka na Vánoce  
Konec starého kalendářního roku uzavřela jako každý rok tradiční 

vánoční  besídka, jež se proběhla 21.12.2014 v KD Husinec. 

Zúčastnili se jí všichni žáci i učitelé naší školy a každá ze tříd připravila své vystoupení. 

Některé třídy si připravily i celá divadelní představení.  

Školáci se předvedli 
zase v jiném světle... 

Leden – únor 2015 



Na pódiu zazněly například i koledy v angličtině, na které si troufli žáci 5. třídy.  

Všem zúčastněným se besídka moc líbila! Mnohá představení samotné pedagogy, kteří je se 

svými žáky secvičili, velmi mile 

překvapila.       

 

KULTURNÍ, 

SPORTOVNÍ A 

VĚDOMOSTNÍ  

       AKCE    

Hudebně - výchovný koncert 
17.2. do naší školy zavítal hudebník Pavel Hrabě, aby nám předvedl mnohé zajímavé hudební 

nástroje a předvedl ukázky hry na ně. Mezi nejzajímavější patřil třeba saxofon a pak určitě 

elektronický dechový nástroj, na nějž lze nahrát zvuky 

různých jiných nástrojů, ale i jiné zvuky a pak je zahrát. 

Nejvíce se všem líbilo, že jsme si předvedené nástroje mohli i sami 

vyzkoušet. 

 

Výlet do Malého divadla v Českých Budějovicích, 

představení ETIKETA PRO SÍGRY 
29. 1. jsme se vypravili na akční divadelní představení o žácích 6. třídy, kteří nechápali, proč 

si lidé vůbec vymysleli nějaká pravidla. Proto vyvolali Jamese Bonda, agenta 007, který jim  

názornou a vtipnou formou vysvětlil, že každé pravidlo má svůj účel.                                           

Divadlo se všem líbilo a určitě by si ho všichni rádi zopakovali! 

         za 6.třídu Veronika Kunová 

 

Hmm, výchova hudbou...? 



Utkání v basketbalu 
Okrskové kolo turnaje v basketbalu se konalo dne 19.2.2015 na ZŠ Zlatá stezka a i tentokrát 

se tradičně zúčastnili i žáci z Husince. O výhru bojovaly 

týmy celkem ze čtyř škol rozdělené do týmů chlapců a 

dívek. Nejdříve se hrálo o postup do finále, kam se již v 

prvním zápase neprobojoval díky nepříjemné prohře 

chlapecký tým, o vlásek neuspěl ani v dalším zápase a 

skončil na celkovém 4. místě. Naopak dívčí tým opět 

zazářil a po výhře nad žákyněmi ze ZŠ Zlatá stezka se s překvapivým výsledkem 48:2 dostal 

do boje o první příčku. Po závěrečném utkání se holky můžou pyšnit prvním místem, díky 

kterému předběhly i prachatické gymnázium a postupují do okrskového kola, které se bude 

konat ve Vimperku, kam postoupila první dvě vítězná družstva.  

                                                                   Adéla Podlešáková 

                                 

Olympiáda v anglickém jazyce 
Gratulujeme Adéle Malecové za skvělé 2. místo v kategorii 6. a 7. 

třídy! Dále také blahopřejeme Tomáši Pánkovi za 10.místo v kategorii 

8. a 9. třídy. Oběma děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.  

 

Vysvědčení (úvaha) 
Na konci každého pololetí každého školního roku dostanou všichni žáci vysvědčení. Každý 

žák vždy s napětím očekává, jakými známkami ho učitelé za jeho snahu odmění. Ale proč? 

Proč neprocházíme školou jen tak, bez vysvědčení? Navrhuji, že by učitelé jenom na konci 

každého školního roku řekli,  v čem mají jednotliví žáci nedostatky a v čem jsou zase dobří. 

Otázkou je, podle jakých výsledků bychom se dostávali na střední a vysoké školy a také, 

nakolik by to mohlo být účinné a jak by to žáky namotivovalo k další školní práci. Zkuste si 

představit, jaké by to bylo, kdyby na konci roku vešel učitel do třídy a místo toho, aby vám 

začal rozdávat vysvědčení, by řekl, jak jste dobří nebo že se máte více snažit. Většina žáků by 

si nejspíš řekla: „No prima žádný problém, teď si to tu vyslechnu, že se mám v příštím roce 

víc snažit a tak, příští rok to bude stejné, tak proč se namáhat?“ A k čemu by pak asi byly 

známky, které dostáváme přes rok do žákovské? Každý žák by se soustředil jenom na ty 



předměty, které by podle sebe potřeboval do budoucna, 

nemusel by se stresovat kvůli každé nepovedené 

písemce. Tak si říkám, jestli by ta škola nebyla takhle 

jednodušší? Žáci by se nemuseli vysvědčení obávat a 

mohli by více svého volného času věnovat rozvoji svých 

koníčků. Někteří z vás by teď chtěli určitě mnoho 

namítnout a jistě by měli pravdu, vždyť by to mělo za 

následek přinejmenším rapidní zvýšení negramotnosti v populaci! 

Nevím, jak vy, ale já se často zamýšlím nad stupnicí známek. Tak například, proč jsou 

známky jenom od jedničky po pětku? Vždyť někteří žáci jsou mnohem horší než jiní, kteří 

taky dostanou pětku. Mohla by být zavedena například stupnice jedna až deset. 

Zkusme se teď zamyslet, jaké klady to vysvědčení vlastně má. Díky vysvědčení vidíte, jak 

jste na tom se svými znalostmi a dovednostmi. Také jasně víte, za jakých okolností se 

dostanete do další třídy. Jistě to některé z vás namotivuje a příští rok se snažíte více, nebo 

alespoň máte dobrý pocit, že jste se tenhle rok opravdu snažili a jste za svoji snahu 

spravedlivě odměněni. Vysvědčení je také takový doklad o tom, že jste opravdu prošli danou 

třídou. Když vidíte svoje známky, můžete si také říct, co se vám v tomto roce nepovedlo a 

čemu se máte začít více věnovat. Příští rok se zaměříte právě na tyto předměty s jasným cílem 

zlepšit se minimálně o jeden stupeň, podle mne to pak jde mnohem lépe, než když jenom víte, 

že byste se měli zlepšit, ale nevíte o kolik. 

I když se většina z nás žáků každého vysvědčení alespoň trochu bojí, myslím, že je pro nás 

velmi prospěšné. Nejen proto, že určuje jasně naše vědomosti a postup do dalších tříd, ale 

také nás motivuje do příštího roku. A ti, kteří se vysvědčení obávají, si za to mohou většinou 

sami, protože nevěnovali učení tolik pozornosti a času, kolik bylo potřeba. Takže: ten, kdo 

z vás se škole dostatečně věnoval, se jistě nemá čeho bát a vysvědčení může očekávat s 

radostí.                                   

           Ben Fér 

ŠKOLNÍ BULVÁR 3 
Jako malé zpestření jsme si připravili pololetní vysvědčení i pro 

některé naše učitele. Výběr učitelů byl zcela náhodný a nikoho 

jsme se svým hodnocením nechtěli dotknout …  



takže výsledky, prosím, berte s humorem! :-)) 
 

 

 

 

Je to dobrý,  
nikdo nepropadl.. 

:o) 



Prezentace středních  škol v Prachaticích.  
Dne 6.11.2014 jsme měli příležitost navštívit přehlídku středních škol v Prachaticích. Své 

budoucí studenty se zde snažili objevit zástupci z mnoha škol a různých zajímavých studijních 

oborů. Po dlouhých úvahách se konečně i naši letošní deváťáci rozhodli pro své vysněné 

střední školy. Na přijímacích zkouškách na konci dubna všichni zabojují, aby se jejich přání 

splnila. 

 

A kam bychom byli rádi, aby nás vítr zavál? 

Adam Dušek - Obchodní akademie (ČB) - Ben Fér -  Přírodovědné lyceum (Volyně) 

Magdaléna Furišová - Obchodní akademie (ČB) - Kateřina Gelnarová - Veřejnosprávní 

činnost (Volyně) - Lucie Kolafová – Střední odborná škola pro admin. EU (Praha) - Tereza 

Kolářová - Střední škola pedagogická (PT) - Tomáš Kováč - Kuchař - číšník (PT) -  Lenka 

Kunová - Gymnázium J.V.Jirsíka (ČB) - Tomáš Pánek - Střední škola elektrotechnická 

(Písek) - Marek Panni - Střední škola  obchodu, služeb a podnikání (ČB) - Adéla 

Podlešáková -  Gymnázium Jírovcova (ČB) - Kateřina Smolová - Mechanik elektrotechnik-

SŠ Nerudova (Vimperk) - Jiří Zimmerhanzl - Auto - elektromechanik (Vimperk) 

       shromáždily Kateřina Smolová a Kateřina Gelnarová  

 

 

NEJSLAVNĚJŠÍ DNY 

HISTORIE 
V tomto čísle jsme si pro vás připravili 

nejslavnější dny historie. V každém čísle 

budeme přidávat další slavná data! 

 

Den, kdy svět poznal první klonovanou ovci 

(22. únor)  

Ovečka Dolly se v roce 1997 stala absolutní 

senzací. Šlo o prvního velkého savce, který byl naklonován z buňky dospělého zvířete a žil 

celkem normální život. Do té doby se klonovalo pouze z embryí, většinou šlo o malé savce a 

zvíře zpravidla nepřežila déle než 10 minut. 



 

Dolly porodila šest zdravých mláďat a až později se projevily nemoci, které mohly mít 

souvislost s klonováním (artritida, plicní nedostatečnost). Zemřela nakonec v šesti letech, což 

je polovina běžného ovčího věku.  

 
Den, kdy se předávají Nobelovy ceny  

(11. února) - Oslo 

Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za 

zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské 

společnosti. Uděluje se v následujících 

oborech: fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, mír; dále se také 

uděluje Cena švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda 

Nobela (myšlenkového zakladatele Nobelovy ceny)    

Nobelova cena je udělována každoročně od roku 1901 na základě poslední 

vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Každý držitel 

Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční odměnu, která v 

současnosti činí 8 miliónů švédských korun (cca 23 miliónů českých korun). Původním cílem 

této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na 

finanční situaci.     

        Adam Dušek, Marek Panni 

 

14. únor - Den sv. Valentýna 
Den svatého Valentýna se slaví v anglosaských zemích každoročně  

jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se 

tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s 

tematikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky. V poslední 

době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z 

komerčních důvodů. 

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi 

Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn 



vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven právě 14. února. 

Jako připomínka jeho mučednictví vznikl romantický svátek, který se slaví právě v tento den.   

         Tereza Kolářová 

ZÁBAVNÝ KOUTEK 
Pranostiky na březen 

                          Mráz po svatém Josefu, neuškodí květu. 

Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.  

                 Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.                                         

                       Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti. 

    O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 

 

Pro zasmání..

 

Přijde Pepíček ze školy a v žákovské knížce má: „Prosím 5Kč, na Vietnam". Rodiče odpoví: 

„Syn zlobí, nikam nepojede". 

    

Ptá se dinosaurus své maminky: „Maminko, až umřu, půjdu do nebe?" Maminka odpoví: 

„Ach ne, synku, do muzea." 

 

Věděli jste, že..  ? 
1) Když budete hlasitě křičet 8 let, 7 měsíců a 6 dnů, vyvinete tolik zvukové energie, 

která by stačila k uvaření šálku kávy? 

2) Čtvrtina našich kostí je na chodidlech 

3) Obyčejnou tužkou se dá napsat čára dlouhá až 60 km 

4) V Austrálii žije dvakrát víc klokanů než lidí 

5) Cvrček má uši pod koleny. 

6) Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Všichni najednou by se na 

vás ale nevešli... 

7) V průběhu života člověku naroste asi 760 kilometrů vlasů. 



Naše dnešní vydání Pírka uzavírají 

výtvory žáků 6. třídy – veselá 

prasátka. 

8) Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je stejně velké jako 

malý automobil. Novorozené mládě váží tři tuny a přibírá 4 kg za hodinu, protože 

vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý 

člověk. Za jeden den plejtvák bez 

problémů spořádá tři tuny žvance (a pak 

vydrží nejíst i půl roku). Těchto tvorů 

už žije pouze 1500 kusů na celé planetě. 

 

Tak to by 
mě  

nenapadlo.. 

Časopis připravili žáci 9. ročníku pod vedením 
p.uč. Štěpánkové. Touto cestou chceme vyzvat 
ostatní spolužáky o další zajímavé příspěvky 
do příštích vydání. Děkujeme! 


