
ZPRAVODAJ PÍRKO ZŠ HUSINEC 

Vítá vás 9. třída v zimním časopisu PÍRKO za měsíc leden a únor 

 

SVATÝ VALENTÝN 

Svátek svatého Valentýna (zkráceně 
také Valentýn) se slaví 
v anglosaských zemích 
každoročně 14. února jako svátek lásky a 
náklonnosti mezi intimními 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. 

Svátek je pravděpodobně odvozen od 
svátku Lupercalia slaveném ve starověkém 
Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny 
lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. 
Každý mladý muž potom tahal lísteček a 
dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho 
„miláčkem“ v následujícím roce.  

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 14. února. 
Svátek Luprecalia splynul s oslavami 
mučednictví Svatého Valentýna a vznikl 
romantický svátek, který je 
nyní 14. února slaven. 

 

 

S láskou Lenka Grunská a Veronika Kunová (9. 

Třída) 

 

NEJHORŠÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ROKU: 

Čechomoří 
Divadelní představení nám ukazuje  sny o 

věcech, po  kterých touží lidé od 1 roku do 100 

let.Největším přáním je mít v ČR moře.A proto 

z velké části o  jednom velkém snu profesora 

Karla Žlábka.“ Karel Žlábek byl právník a 

vysokoškolský profesor, který se narodil v roce 

1900. V roce 1975 podal Československé 

republice zlepšovací návrh na  

 

výstavbu podzemního železničního tunelu z 

Českých Budějovic na Jadran. Konečná stanice by 

byla v přístavu na umělém ostrově Adriaport, 

který by byl navršen na pobřeží z materiálu 

vytěženého při hloubení tunelu. Podle plánů měl 

být tunel dokončený v roce 2020 

- už za dva roky jsme tak mohli 

mít možnost dostat se z 

Budějovic k moři za dvě hodiny. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosasov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor


Celkové hodnocení divadelního 

představení : 
Představení se většině žáku moc nelíbilo. Bylo 

moc zdlouhavé a nezajímavé.  

 

  

            

 

 

 

 

 

 

Dne 6.2. 2018 v naší školní jídelně vařil 
šéfkuchař z Bidfoodu 

Šéfkuchař vařil : 

- Mexická fazolová polévka 

 -Kuřecí mole-směs exotické koření,                                                   
rajčata , mandle , čokoláda a jiné , moučník 

Někomu chutnalo , někomu ne. 
 

 

 
 



Kam  chtějí žáci 9. ročníku  jít po ZŠ? 

Kryštof Attendorn- Biskupské gymnázium 

Eva Buštová- SOŠ veterinární,mechanizační a jazyková škola České Budějovice 

(veterina) 

Kateřina Čermáková- VOŠ sociální a Střední pedagogická škola Prachatice  

Daniela Grillingerová- 

Lenka Grunská- Nerudovka Prachatice (kadeřnice) 

Lukáš Heinzl- Českoanglické gymnázium České Budějovice 

Nikola Horelicová- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ČB 

Jan Hubáček- Nerudovka Prachatice (kuchař) 

Jaroslav Jiráň- Střední průmyslová škola stavební Českých Budějovicích  

Vít Kanaloš- Nerudovka Vimperk (mechanizátor zemědělských strojů) 

Veronika Kunová- SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice(asistent zubního 

technika) 

Kateřina Musilová- Nerudovka Prachatice (kadeřník) 

Adam Mikeš - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice  

Jaroslav Pánek- COP Hluboká nad Vltavou 

Patrik Pánek- SOŠ veterinární,mechanizační a jazyková škola České Budějovice 

(mechanizace) 

Lukáš Peleška Nerudovka Prachatice (kuchař) 

Jiří Šebele- Nerudovka Vimperk 

Vojtěch Smola- VOŠ a SPŠ A SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB STRAKONICE (MECHANIC) 

Ondřej Toman- VOŠ a SPŠ A SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB STRAKONICE 

(MECHANIC) 

Petr Ťápal- Nerudovka Vimperk 

Jáchym Stránský- neví 

Ugi- VOŠ a SPŠ A SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB STRAKONICE (obráběč CNC 

STROJŮ) 



HÁDANKY 

1. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 

2. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. 

3. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 

4. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. 

5. Malý velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, 

pochutnává si na kosti. 

6. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. 

7. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. 

8 Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. 

9 Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. 

     10.  Je to malé, krásné a má to sto očí. 

přesmyčky -
zvířata 
1.spe ------------ 

2.rvkáa ------------ 

3.dlaeopr ------------- 

4.íksokra ------------- 

5.ubs --------- 

6.řečekk ---------- 

Báseň - únor 

Únor bílý, pole sílí, 

povídala maminka. 

Za komínem vítr syčí, 

spěcháme do teplíčka. 

U kamen se sejdeme, 

k mamince se přitulíme. 

A sněhulák za oknem, 

pohlídá nám krásný den. 



 

 

 

 

 

 

Osmisměrka 

srpen, září, dort, prosinec, Zeman, Hus, Praha, pondělí 

Olympiády: 

Čj – Lukáš Heinzl – 5. místo 

Aj – Marcel Havlíček – 5.místo 

Ze – Dominik Petrášek – 2. místo, Lucka Hejhalová – 7. místo a Lukáš 

Heinzl – 10. místo 

 

 

Technická soutěž Rohde – Schwarz  

Natálie Danielová, Šimon Attendorn a Lukáš Heinzl 

Zúčastnili jsme se matematicko- fyzikální soutěže ve Vimperku. 

Soutěžilo nás 8 družstev, vždy po třech žácích.Řešili jsme různé 

matematické a fyzikální úkoly. Jeden z úkolů byl i pohybový, kdy jsme 

c e n i s o r p í o 
z e p h é a l o ř h 
e ž é r í u i n ř u 
m s g ž a í g d z s 
a é l l ý h ř ě h z 
n e p r s ý a l g í 
l ž é ý z á ř Í  z l 
g d o r t é ž g ř h 



sbírali víčka a následně je házeli na koš. Skončili jsme na krásném 4. 

místě.  

 
 

 

 

Stará slovanská hradiště 

František Vaněček a Richard Čermák – žáci 8. třídy 

Začalo to tím, že pani ředitelka oslovila žáky z naší školy, kteří se následně 

během jednoho týdne,  společně se studenty vimperského gymnázia,  zúčastnili 

jejich projektu o hledání slovanských pohřebišť. Získané informace jsme pak 

pomáhali zpracovat do prezentace. Asi po dvou měsících přijeli studenti 

z Vimperka k nám a prezentaci u nás ve škole promítli. Součástí prezentace byly 

i  soutěže o sladkou odměnu. 

Toto číslo pro vás připravili žáci: Lukáš Heinzl, Patrik Pánek a Ondřej Toman 

Přejeme všem krásné jarní prázdniny. 


