
 

  

Vtipy 

Při hodině společenské výchovy paní 

učitelka vysvětluje: "Po schodech jde 

nahoru vždycky muž. Kdo by mi dokázal 

říct proč?" Přihlásí se Pepíček. "Žena přece 

nemůže vědět, ve kterém patře ten pán 

bydlí..."  

Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu 

pokračuje přímo na 2. duben, protože z 

Chucka si nikdo apríl dělat nebude  

Žena říká mužovi: ,,Alkohol podražil.“ 

Muž se zamyslí a říká: ,,Nedá se nic dělat, 

musíme míň jíst.  

Pane vrchní, mám v polévce mouchu! 

Promiňte pane, vy jste vegetarián?  

ZŠ Husinec – Klára 

Mikulová – 9. třída 

9 let na Základní škole M.J. Husa . První 

třída byla pro všechny začátkem do nového 

života a poznání. Nikdo nevěděl, co 

celkově čekat od učitelů i školy. Každý s 

každým se moc dobře neznal, někteří 

možná od školy nebo z dětství,  ale to byla 

výjimka. Postupem času jsme se 

seznamovali a stali se z nás přátelé a začali 

jsme si navzájem věřit. První stupeň utekl 

jako voda a my se ocitli na druhém stupni 

jako nejmladší žáci. Do šesté třídy nás šlo 

o pět žáků míň, což byla i pro nás změna. 

Změnili se nám učitelé a my si museli 

zvykat na nový plán učiva. V sedmé třídě 

jsme se otrkali a už jsme to všechno 

zvládali levou zadní. Naše vztahy si  

 

procházeli tím, že jsme se hádali a každý si 

prošel tím, že byl odstrčený. Neměli jsme 

to nikdo z nás lehké. Sedmá třída nám 

prosvištěla pod nohama a my byli v osmé 

třídě, kde jsme se museli zabrat do učení, 

protože se nám počítala celá osmička do 

přihlášek na střední školy. Učivo jsme 

zvládali rychle a než jsme se nadáli a byli 

jsme v deváté třídě a měli jsme na krku 

absolventku, obsluhování na Vánoce a 

první pololetí. Vánoce jsme si užili přímo 

parádně a první pololetí též. Ted´ už jenom 

zbývá absolventské práce. Užili jsme si 

těch 9 let parádně a s láskou a radostí 

budeme vzpomínat na naše školní léta na 

základní škole.  

Beseda o houbách 

Dozvěděli jsme se spoustu nových 

zajímavých informací, jak správně sbírat 

houby a vyvarovat se těch jedovatých. 
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1. třída 

 

Přednáška o Novém 

Zélandu- Iva Horáková 

 
 

V pátek (21.3.)  proběhla pro druhý stupeň  

beseda o Novém Zélandu. Zéland nám 

perfektně představila Dominika Oulická. 

Ukázala nám místa, které procestovala a 

vyprávěla příběhy, co se jí stali. Všichni 

jsme jí s nadšením poslouchali. Dozvěděli 

jsme se o životě a kultuře ve státě na 

druhém konci světa. Dominika to podala 

parádním a zábavným projevem. Moc se 

nám to líbilo a těšíme se, až opět naší školu 

navštíví s přednáškou o USA.  

 

 

Dubnové pocity- báseň- 

Majerová, Prášková, 

Koldová  

Teplo už k nám přišlo,  

slunce brzy vyšlo. 

Velikonoce už se blíží, 

přijímačky mě pěkně tíží.  

Už aby byl konec školy,  

končím svojí dokonalou roli.  

A co nás vlastně čeká dál?  

Tomu bych se radši smál. 

Přednáška o Tibetu- Rosťa 

Kadlec a Ondra Novák  

Dnes  k nám do husinecké školy přijel pan 

Kübelbeck, aby nám přednesl něco o 

zajímavém Tibetu. Přednášku jsme měli 3. 

a 4. hodinu. Přednáška byla zajímavá, ale 

spoustu lidí to nezajímalo či nebavilo. 

Vyprávěl nám o místní kultuře, památkách 

a životním stylu. Občané Tibetu nemají 

lehký život,  jsou neustále utlačováni 

Číňany. Číňané organizují Tibeťanům 

úplně vše. Přivlastňují si památky. 

Tibeťané jsou známí svými kláštery. 

Životní styl v Tibetu je velice špatný. Lidé, 

kteří  bydlí ve vysoké nadmořské výšce 

dýchají  řídký a znečištěný vzduch. Je to 

dáno pískem či jiným prachem. Ničí jim to 

dýchací soustavu. Poté jsme měli prostor 

pro otázky.  

 

Přijímačky 

Lukáš Daněk-  VOŠ, SPŠ 

automobilní a technická ČB 

Bára Fiedlerová- SOU, SOŠ Volyně 

Ivana Horáková- Biskupské 

Gymnázium ČB  

Rostislav Kadlec- SPŠ, VOŠ 

Příbram  

Jan Kanaloš- SOŠ elektrotechnická 

Hluboká nad Vltavou  

Kateřina Kolafová-  Obchodní 

akademie ČB 

Jana Koldová- Gymnázium Pt  

Petr Korbačka- Gymnázium 

Vimperk  



Petr Kosmata- SOŠ elektrotechnická 

Hluboká nad Vltavou  

Kateřina Majerová- SOU, SOŠ 

Volyně  

Miroslav Miklas- VOŠ, SPŠ Volyně  

Klára Mikulová- SŠO ČB  

Ondřej Novák- SPŠ ČB  

Markéta Prášková- SOU, SOŠ 

Volyně  

Václav Škopek- Nerudovka Vimperk 

Jakub Turek- SPŠ, VOŠ Písek  

 

Jaké byli vaše přijímačky?  

Míra Miklas: Přišli mi docela lehké.   

Iva Horáková: Matika byla mnohem těžší 

než jsem čekala,ale nakonec se mi více než 

polovina povedla spočítat. A na češtinu 

jsem byla dobře připravená, takže jsem to 

zvládla bez problémů.  

Kateřina Majerová: Na přijímačky jsem 

se učila den předem. Když jsem seděla ve 

třídě, měla jsem obrovský strach, že to 

nezvládnu. Ale nakonec byl test lehký a já 

to zvládla.   

 

Den země- Přehlídka 

dravců  

Ve čtvrtek dne 24.4 jsme se vydali do 

Vlachova Březí na přehlídku dravců, která 

se konala na místním fotbalovém hřišti. V 

10hod. nás rozdělili na dvě skupiny, které 

se střídaly mezi dvěma stanovišti.  

10:10 začala prohlídka dvou skupin 

dravců. Předváděli různé kousky, jak 

dravci loví svou kořist a mnoho dalšího. 

Dokonce tam bylo i pár soutěží o zajímavé 

ceny. Nakonec jim uletěl pták Luňák, 

kterého pak naháněli a prý ho našli až 

někde v lese, kde ho sundali.  

Ve 12 hod byl konec a šli jsme zpět domů.  

 

 

 

 



 

 

Velikonoční symboly   

Beránek představoval v židovské tradici 

Izrael jako Boží stádo, které vede 

Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce 

pojídali beránka jako připomínku svého 

vysvobození z Egypta. V křesťanství je 

beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle křesťanské víry on je 

beránek, obětovaný za spásu světa.  

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských 

symbolů, protože Kristus byl odsouzen k 

smrti ukřižováním. Tento trest patřil k 

trestům nejvíce krutým a ponižujícím.  

Vajíčko je symbol nového života, neboť 

samo zárodek života obsahuje. V mnoha 

kulturách je vejce symbolem plodnosti, 

života a vzkříšení.  

Evropa ve škole  

Václav Kuneš 

Mezinárodní výtvarný a literární projekt 

EVŠ je naší škole velice blízký, neboť od 

roku 1992 jsme byli organizátory 

regionálního kola v Jihočeském kraji. V 

letošním školním roce tuto štafetu převzal 

DDM Český Krumlov. Do soutěže se ve 

výtvarné části se zapojili žáci 7. a 8. 

ročníku s pracemi nazvanými „Poznání 

začíná již v prostředí bydliště“, a proto 

jsme zvolili dekorativně barevné 

zpracování mapy Husince. A proč pouze 

kolektivní práce? V časové dotaci hodin 

výtvarné výchovy nezvládáme většinou 

práci dokončit a tak na námětu průběžně 

pracuje i více žáků.  

Obě práce byly oceněny a postoupily do 

národního kola, které se konalo v 

Pardubicích. Ani zde jsme však nevyšli 

naprázdno. Jeden z cyklů obdržel národní 

cenu, což v konkurenci Základních 

uměleckých škol je vynikající.  

Sport 

OVOV 

Okresní kolo Prachatice 

Iva Horáková – 1. Místo 

Tereza Kolářová – 2.místo 

Jihočeský zvonek: 

Okrskové kolo 

Duo – Markéta Zíková a Eliška 

Bernardová -1. místo , pak 2. místo v kole 

okresním 

Recitace 

Verča Kunová – 1. místo v okresním kole a 

2. místo v krajském kole 

Gratulujeme všem !!!! 

 

4. třída 



 

 

 

 

 

 

 

 


