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1. listopad 2016 Den s obnovitelnými zdroji na 

VOŠ a SPŠ Volyně 

V úterý 1. listopadu jsme jeli do Volyně na Den obnovitelných 

zdrojů v tamější škole. Za účelem si školu prohlédnout a něco 

nového se dozvědět o zdrojích, které využíváme, které můžeme 

nahradit a které ne. 

Spolu s námi tam 

také byli žáci 

z Vlachova Březí a 

Žíchovce. Poté jsme 

se odebrali do auly, 

kde pro nás měli 

pánové ze školy 

připravenou prezentaci o fosilních i obnovitelných zdrojích. 

Postupně nám představovali jednotlivé obory na jejich škole. Pak nám dovolili si 

vyzkoušet ovládání světel v aule přes tablet, termokameru, dálkoměr… Měli pro nás 

připravenou řadu soutěží, které nás velmi bavily. Celé toto příjemně strávené 

dopoledne bylo završeno tím, že jsme dostali výborný oběd. Moc se mi tam líbilo a 

troufám si říci, že ostatním také. Jitka Maunová 9.tř.  

2. listopad 2016 Památka Zesnulých 

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných 

zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky.Tento 

svátek slaví především Římskokatolická církev, na rozdíl třeba od Anglikánské 

církve, která svátek zrušila už na přelomu 15.-16. století, konkrétně Martin 

Luther. 



9.11.2016. Donald Trump bude vládnout USA?? 

8.listopadu se v USA volil nový 45. prezident v historii. Soupeřili spolu dvě 

kandidátské strany: Republikáni v čele s Donaldem Trumpem a Demokraté 

s Hillary Clintonovou.  

 

 

 

 

 

  

Souboj byl po celou dobu poměrně vyrovnaný, ale vítěz mohl být jen jeden, a více 

příznivců měl Trump, který je nyní novým prezidentem USA. 

KONEČNĚ nové šachy v naší škole! 

Naši deváťáci sebrali všechnu odvahu a vyrazili 

do dílen vyrobit šachy na černobílou šachovnici, 

kterou máme v prvním patře. No ještě nás Lukáš 

Hejhal naučí tuto hru hrát a už budou souboje. :) 

  

Obličejové origami 

Je vidět že 7.třída ráda vyrábí, a jde jim to. 

Tentokrát vyrobili origami s bláznivými 

obličeji.  

 

 

 

Zima v plném proudu! 

Co to visí na modré 

síťce? Ano zimní 

sněhuláci! Tady už se 

jistě všichni těší na 

sníh. 



DEN VETERÁNŮ V HUSINCI 

Dne 11.11. se v Husinci slavil Den Veteránů, jako vzpomínka na padlé 

ve válkách. Průvod začal v 17:00 hodin a přesunul se k pomníku u 

kostela. Zde měli proslov zastupitelé obce a pozvaní lidé, například 

poslankyně Radka Maxová a další. Poté cesta směřovala na hřbitov, kde 

se uctila památka bratří Rysů, letců, kteří zemřeli při druhé světové 

válce. Adéla Malecová. 

Nerudovka – Lukáš Hejhal 

 Přijeli pro nás hned v 8 hodin přímo k naší škole. Nastoupili jsme do 

dodávky  vyjeli směr Vimperk. Když jsme dorazili na místo, stručně nás 

přivítali a rozdělili na dvě skupiny a přidělili nám vedoucího, který byl 

zdejším studentem. My jsme šli do vyššího patra než ostatní a vyplnili 

jsme jednoduchý test, potom jsme šli někam trochu níž, a tam nám řekli, 

jaké měřící přístroje používají studenti elektro oborů na jejich škole, 

následně jsme šli o místnost vedle, kde jsme chvíli počkali, než odejde 

druhá skupina. Pak jsme navštívili několik 

stavebních, tesařských, a dalších učebních 

oborů. V té době jsme si vyrobili krmítko, 

přičemž jeden ze studentů, který nám s tím 

pomáhal se málem neudržel a očividně 

měl chuť se na to vykašlat. Po krátké 

návštěvě školního rádia a internátu jsme 

se vrátili do Husince stejnou dodávkou, 

jakou jsme přijeli.  

17.11. se slaví státní svátek na počest sametové revoluce. Ta započala 

protest proti komunistickému režimu a jeho následný pád. Vyjma událostí 

ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, 

nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl 

zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce 

označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci 

použito násilí, výsledkem byla hluboká, revoluční, celospolečenská 

změna. Markéta Zíková 

 



26.11.2016 Oslava nebo minuta ticha?  

Tento den zemřel kubánský prezident a premiér 

Fidel Castro. Část Kuby smutní a loučí se s touto 

významnou osobou, za to druhá část slaví a není 

jim kubánského komunisty líto, tvrdí, že rozděloval 

rodiny a spousta z jejich blízkých musela emigrovat 

do USA. Zemřel ve věku krásných 90-ti let 

 

 

 

 

 

26.11.1943 Ach ta historie.. významný den v letectví 

Bomber Command RAF provedlo v noci z 25. na 26. 11 roku 1943 nálet na 

Frankfurt, bylo při něm nalezeno 262 letounů a 236 Halifaktů a 26 Lancasterů. 

Napsal Vašek Čužna 

 

Jitka Maunová a Veronika Krýchová Výstaviště ČB 

Dne 25. listopadu se v Českých Budějovicích konala výstava švýcarského CERNU a 

přehlídka škol Vzdělání a řemesla. Po příjezdu do města jsme zastavili u výstaviště, 

kde se celá akce konala. Jako první jsme zamířili na výstavu CERNU. Výstava byla 

zaměřena na vznik a vývoj vesmíru. Slečna, která nás zde prováděla, nám vše 

ochotně a důkladně vysvětlila. Setrvali  bychom tam déle, kdyby bylo více času, ale 

jelikož bylo v plánu jít na hlavní akci Vzdělání a řemeslo, museli jsme už jít. Každý 

z nás libovolně chodil po celém areálu a díval se na školy, které by ho zajímaly.  

Mě zaujala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni. Výstava mi 

pomohla se rozhodnout, že si tam podám přihlášku a pevně věřím, že přinejmenším 

ostatní si také vybrali.  

 



 

 

 

YOUTUBE! (Novinářka Lucie Vacíková- Daniela Grillingerová,Nina Čajanová) 

Taky jste si někdy říkali, že chcete být slavní? Holky Daniela a Nina určitě jo, a 

nebojí se ničeho. Teprve začínají točit na YT, a tak jsme pro vás spolu s nimi 

připravili rozhovor! Čtěte! 

Začátek zlehka, kdo je váš oblíbený Youtuber? 

D: Nemám žádný vzor, ale asi GogomanTV 

N: Fajne 

Kolik máte odběratelů? 

D: 116 

Jaký je váš YT channel? 

D: Dagera 

N: Ninka Bubless 

Na co natáčíte? 

D: Na mobil Acer a Panasonic 

N: Iphone 4s 

Co vás nejvíc baví natáčet? 

D: Fun videa 

N: Vlogy 

Jaký je váš cíl na YT? 

D: Dosáhnout 100 000 odběratelů 

N: Žádný, natáčím pro zábavu 

S kým jste natáčeli video, nebo by jste chtěli natáčet? 

D: Na Forcamps jsem natáčela s Fajnem, a chtěla bych s Gogem 

N: Jako Danča jsem točila s Fajnem a ráda bych si to zopakovala. 

Chtěli by jste se někdy YT živit? 

D: Jo. 

N: Ne. 



S kterým z  učitelů by jste někdy chtěli něco natočit? 

D: S panem učitelem Marianem Jungwirthem 

N: Taky s p. Jungwirthem nebo s paní učitelkou Eliškou Novotnou. 

Zábava pro vás! 

PŘESMYČKY 

Huákněs 

Odelcev 

Itadkrnata 

Čaklov 

Nostnnoedvo 

Dapsotli 

Avkatnoji 

rohdama ísitl 

(Sněhulák,Ledovec,Antarktida,Vločka,Rovnodennost,Listopad,Jinovatka,Hromada listí) Připravil Jiří Otevřel 

 VTIPY :1. Poznámka v žákovské knížce: „Umýt, smrdí!“ Otce, to naštve a učitelce 

odepíše: „Nečuchat, učit!“   

2. Žena si koupila los: Jestli vyhraji, koupím si nové šaty na dovolenou. – pravila. A 

když nevyhraješ? Zeptal se muž. Tak mi je koupíš ty. 

3. Pane průvodčí, tohle je vlak na Písek? – Ne, na páru. 

4. Víte jak zabavit blondýnku na celý život? Postavíte jí do kulaté místnosti a řeknete, 

ať hledá roh. Napsal Jakub Kolář (Kája Kaktus) 

Barborky -  jsou prastarý lidový zvyk, kdy na svátek sv. Barbory dne 4. 

prosince 20 dnů před Štědrým dnem o Vánocích se uřežou 

větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc 

doma v teple pěkně rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. 

Pěkně rozkvetlé barborky o Vánocích symbolizují nejen příchod nového 

světla v podobě Ježíše Krista, ale původně připomínají nám i právě 

proběhnuvší zimní slunovrat, který v konečném důsledku způsobí zánik zimy 

a příchod dalšího voňavého a květy ozdobeného jara. Také to může 

znamenat, že se dívka, která barborku měla ve váze do roka a do dne vdá. 

  Pavla Mikulová 

 

 



 

 

DNES NÁM VAŘÍ ŠÉFKUCHAŘ! 

5.prosince navštívil naši 

školní jídelnu pan Jiří 

Pšenčík, kuchař z firmy 

Podravka, aby pro nás 

připravil opět nějaké 

neobvyklé obědové 

menu. Jako první chod 

se podávala cizrnová 

polévka s brokolicí, 

která nám velice 

zachutnala. Poté jsme 

přímo z rukou pana kuchaře dostávali plněnou bramborovou roládu 

s masem, pohankou, ajvarem (jak jsme si později zjistili, jedná se o 

paprikovou čalamádu původem ze srbské kuchyně) a kysaným zelím. 

Toto jídlo bylo velmi atypické a svou zvláštní chutí nás velmi zaujalo. 

Nikdo z nás nic podobného nikdy nejedl. Jako sladká tečka byl navíc 

podáván dezert – špaldové řezy s meruňkami, který nás okouzlil již svou 

vůní a celé menu příjemně zakončil. Už se těšíme na další netradiční 

oběd, kdy ochutnáme opět něco, co neznáme. 

Abychom nezapomněli, celý tento den se nesl v duchu mikulášské 

atmosféry – za čertice se převlékly dokonce i naše paní kuchařky. A jak 

je každý rok v tento den na naší škole zvykem, žáci deváté třídy jako 

Mikuláš, čerti a andělé vyrazili do tříd pilné žáky odměňovat a hříšníky 

trestat. Žáci 8. třídy  

 

 

 



 

ADVENT 

Je to období před 4 neděli před Vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání 

příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti. S příchodem Adventu a v období 

Vánoc si lidé zdobí své domy, vánoční stromečky, pečou cukroví, zpívají vánoční 

koledy,.. 

Hned první týden v prosinci nám pomáhá adventní věnec, který je rozšířen hlavně 

v západních křesťanských církvích. Věnec by měl mít 5 svíček a s jehličím. První 

svíčka znamená naději, druhá mír, třetí přátelství a čtvrtá lásku – tyto čtyři svíčky se 

zapalují postupně jako první a jsou fialové. Pátá svíčka se obvykle dává doprostřed 

věnce, 

vyjadřuje 

Ježíše 

Krista. – 

Sabina 

Jurenková 

 

Cukroví : Vosí Hnízda 

 

 

Malé divadlo 

5.12. 2016 se třídy 1,2, a 3 vydali do ČB, do Malého divadla na 

představení Ježíšek Superstar. Děj představení spočíval 

v narozeninách Ježíška, který nestíhal obletět celý svět. 



 

 

 

 

 

Proč chodí Mikuláš,čert a anděl ? 

Svátek svatého Mikuláše je 6. prosince, ale Mikuláš, čert a anděl chodí o 
den dříve, tedy 5. prosince. Je to podobné jako u Vánoc, kdy se Štědrý 
den slaví v předvečer 1. svátku Vánočního. 

Svatý Mikuláš byl biskup působící v antickém městě Myra, již za svého 
života známý svou štědrostí. Na 6. prosince připadá výročí jeho smrti. 
Obyčej, kdy Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je, se rozvinul v 10. 
století v Německu. 

Jiří Otevřel 

 

Rumové kuličky 

Suroviny : 

150 g dětských piškotů 

100 g rozinek 

1/4 másla 

2 lžice vlašských ořechů (nastrouhaných) 

2 lžice kakaa 

3 lžice moučkového cukru 

1 dcl rumu (nebo podle chuti) 

kokos (na obalení) 

1. Postup přípravy receptu: Nejprve si nasekáme nadrobno rozinky. Ty zalijeme 
rumem, a dáme hodinu odležet. 

2. Piškoty nameleme, smícháme s kakaem, ořechy a cukrem. 

3. Vše promícháme a zalijeme rozpuštěným máslem a rozinkami s rumem. směs 
propracujeme a tvarujeme malé kuličky, které poté obalíme v kokosu.  

4. Cukroví připravil Michal Truhlář 

5.  

 



Vánoční příběhy 

Zimní příběh 

Bylo nebylo, začala zima. Jednoho dne byl mráz a sněžilo. Děti ze vsi se rozběhly na 

rybník a začaly bruslit. Večer se vrátily domů. Byla zima a padal sníh. Pepa si lehl na 

pec a usnul. Pepova rodina byla ve vsi známá, měli dvě kobyly, krávy a další 

dobytek. Ráno musel Pepa do školy, a když se vrátil svolal kamarády a šli 

bobovat. Jezdili z kopce až se Pepa převrátil a zlámal si nohu. Táta ho 

naložil na povoz za koně a vyrazili do Bavorova za nejbližším doktorem, 

byl to žid. Žid mu dal nohu do sádry a jeli domu. Noha se mu 

uzdravila a zima skončila. A tím příběh skončil. – Václav Čužna, 

Markéta Zíková 

O Vánočním stromečku 

Na jedné cestě stál krásně zelený strom, byl velmi hustý a měl pěkné 

dlouhé větve. Děti ze zdejší vesnice se rozhodly, že stromeček ozdobí barevnými 

koulemi, které si sami vyrobí. Následující den hned po škole šly děti hned ke 

stromečku, trvalo jim to asi 3 hodiny a měly hotovo. Děti stromeček ukázaly svým 

rodičům a ti měli velkou radost z toho, jak mají šikovné děti. Nakonec ho osvětlili 

všichni svíčkami. - Jiřík Otevřel a Kubík Heinzl. 

Vánoční Básnička 

Už jsem si koupil stromeček 
a nazdobil domeček. 

Cukroví mám napečené 
a dárečky zabalené. 

Tak si zapnu v klidu telku, 
budu koukat na Popelku. 

Užiju si po roce, 
jak se patří Vánoce. 

Denis Daniel    
 

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM UČITELŮM A 

ŽÁKŮM ZŠ M.J.HUSA 

 

 

 



  

 


