
        

  PranostikyPranostikyPranostikyPranostiky                   
Jan Gaier – 8.třída 
Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní. 
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele. 
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. 
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok. 
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. 
V březnu prach - jistý hrách. 
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce. 
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví. 
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato! 

              Exkurze do palírny                          
Dne 11. 3. navštívila 9. třída pod 

vedením pana učitele Jungvirta palírnu ve 
Vlachovo Březí. Ing. Jiří Bernat nás přívětivě 
uvítal v malé palírně a začal s velmi zajímavým 
výkladem o druhu pálenek, způsobu pálení a 
v neposlední řadě nás informoval o vlastnostech 
alkoholu. Jak on sám řekl, a jak všichni víme, 
člověk ve věku do 18-ti let při systematickém 
užívání alkoholu „zhloupne“. Ano, máte to 
černé na bílém. Když to totiž tvrdí člověk, který 
má vystudovanou jednu z nejtěžších vysokých 
škol v České republice, tak to asi bude pravda. 
Mimo jiné jsme se také dozvěděli něco málo, (či 
více) o druzích ovoce, které se pálí, a také jsme 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak silně to v 
 takové palírně čpí. Jsme však statná třída, a i 
slabší jedinci obstáli. 

K tomu všemu jsme se pěkně 
prošli, což je na čerstvém jarním vzduchu více 
než příjemné.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Basket 
Žaneta Mrázová 
Dne 16.3. se  dívky z osmé a deváté třídy 
zúčastnily basketbalového turnaje. Ráno 
odjely do Prachatic na základní školu 
Národní a proti nim nastoupily 
školy:Gymnázium Prachatice, ZŠ 
Vodňanská, ZŠ Národní a ZŠ Vlachovo 
Březí. Husinecké slečny vyhrály nad 
všemi, jen s dívkami Vlachova Březí 
remízovaly. Po tomto skvělém výkonu si 
právem zasloužily 1. místo! Dále se 
chystají do Vimperka , kde se koná další 
kolo této soutěže. Mezi husinecké 
basketbalistky patří: Radka Kahudová, 
Barbora Podlešáková, Pavla Ledrerová, 
Žaneta Mrázová, Monika Toušková, 
Evelína Hettnerová, Lenka Hodinová a 
Monika Mikešová. Všem velmi  
gratulujeme  a přejeme jim úspěch i  ve 
Vimperku.  
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Olympiáda z českého jazyka 
Dne 16.března jsem se zúčastnila 
olympiády z českého jazyka. Jen co se 
na soutěž dostavily všechny přihlášené 
školy, tak nám učitelé rozdali písemné 
práce. Na vypracování obou částí jsme 
měli 120 minut. První byla mluvnická 
část a druhá slohová. Téma slohové 
práce bylo:SEDÍM NA PRÁZDNÉM 
NÁDRAŽÍ A DÍVÁM SE NA…. 
I když jsem se neumístila, byl to 
nezapomenutelný zážitek.Chtěla bych 
poděkovat paní učitelce Pojslové, že 
jsem se mohla zúčastnit 
  Anna Hejnová       
                                 

 
Dne 24. března se konalo okrskové  

kolo soutěže Zvonek 
Zúčastnili  se Martina a Ondřej Zíkovi, 
Jan Schindler, Radka Kahudová, Anna 

Hejnová a Evelína Hettnerová… 
Jako zástupce za učitele jel pan Milan 

Zíka. Všichni výborně zpívali a přivezli 
spoustu ocenění, gratulujeme. 

 
 Všem zúčastněným přejeme i 

dále hodně štěstí. 
 

 
Tomáš Pánek – 4.třída 
 

Evropa ve škole 
 

Gratulujeme Dominiku 
Vaňkovi a Leontině Hettnerové 

za skvělá 2. místa v literární části této 
soutěže a přejeme štěstí v dalším kole. 

 
Přesmyčky 

Nářadí 
 

poltaa 
ldíokvak 
oytčkma 

bouokášrv 
šektěl 
ěrkávs 

ávorotom ilap 
kazurbozr 
odvolal 
lacep 

 
Moji oblíbení sportovci 
Jakub Mocek – 8.třída 

Slavní čeští 
sportovci 
Český sport si ve světě díky úspěšným 
sportovcům vybudoval dobré jméno. 
Mnoho Čechů dokonce patří ve svých 
disciplínách mezi světovou elitu. 

Hokej 

Patrik Eliáš (nar. 13. 4. 1976)  

Hokejista, dvojnásobný držitel Stanley 
Cupu (2000, 2003), který v současné době 
hraje v klubu New Jersey Devils. 31.srpna 



2006 se stal vyslancem dobré vůle 
UNICEF v České republice. A v únoru 
letošního se stal kapitánem našeho 
olympijského týmu. Po olympiádě 
ukončil reprezentační kariéru .                                                                                           

Fotbal 

Pavel Nedv ěd (nar. 30. 8. 1972)  

Tento elitní fotbalista záložník  se v  roce 
1996 stal nejúspěšnějším střelcem české 
ligy a odjel ve vynikající formě s 
reprezentačním týmem na EURO do 
Anglie, kde si jeho výkonu všimli zástupci 
zahraničních klubů. Má za sebou pět sezon 
v Laziu Řím, v roce 1999 získal s Laziem 
poslední Pohár vítězů pohárů. V roce 2002 
přestoupil do Juventusu Turín. S národním 
týmem získal stříbrnou medaili na EURO 
v roce 1996, bronzovou na EURO 2004 v 
Portugalsku a v roce 2003 se stal 
nejlepším fotbalistou Evropy (cena Zlatý 
míč). Reprezentační kariéru zakončil 16. 
srpna 2006 v přípravném zápase proti 
Srbsku v Uherském Hradišti. 

 

 

 

Návrh na přebal knihy – Jiří Kovář – 
6.třída 

Beseda v knihovně 

Ondra Vašura – 7. třída 

Vypravili jsme se společně na besedu 
s Jiřím Macounem do místní knihovny 
v Husinci. Dozvěděli jsme se plno 
zajímavých informací o tomto 
spisovateli, který se narodil a žije 
v Českých Budějovicích. Mimo jiné nám 
četl ukázky z jeho knih, ve kterých 
vystupuje kluk Max. Jednu z těchto 
 knih psal 5 let. 

Kašperské Hory s 1. 
stupněm 

Eliška Kůsová – 3. třída 

Společně se vydaly 1., 2. a 3. třída. 

Byli jsme rozděleni do dvou skupin. 
Povídali nám o tom, kde zvířátka 
žijí.Pak jsme hráli karty, jaké je to 
zvíře, kde bydlí a také co jí. Potom jsme 
se rozdělili do dvojic a hráli jsme na 
deskách, co kdo jí. V druhé skupině si 
zatím kreslili a svačili. Uvádí to Hana a 
Eva. 

 

Exkurze do Kašperských 
Hor – 2. stupeň 

Klárka Mikulová a Iva 
Horáková – 5. 

Dne 17.3. jsme se vydaly na výlet. Jela 
4., 5. a 6. třída. Tentokrát jsme se jeli 
naučit něco o výrobě papíru. Nejprve 
nám Kristýna řekla, kdy, kde a z čeho 
se dříve papír vyráběl. Pak jsme si 



mohli i my vyrobit svůj papír 
z natrhaných novin. Ozdobili jsme si ho 
různými ubrousky. Byl to dobrý výlet. 

Tvoříme vlastní papír 

 

 
 

 
 

 
 
 

Techmanie Plzeň 
 

Společně jsme se vydali na exkurzi do 
plzeňské techmánie. 

Myslím si, že každý z nás si tam našel 
svou oblast a bylo pro nás jistě přínosem si 
vyzkoušet různé pokusy. Už se těšíme až 

tam pojedeme s žáky. 
 
 
 

Slavnostní den učitelů 
 

Opět jsme byli přivítáni panem starostou 
na obecním úřadě. Po milých slovech 

našeho pana ředitele Mgr. Václava Kuneše 
a po té pana starosty Roberta Klesnera 

jsme byli obdarováni květinou a pozváni 
k pohoštění. Je to každoroční příjemné 
posezení i s bývalými učiteli základní 

školy. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbal 

Pavel Nedv ěd (nar. 30. 8. 1972)  

Tento elitní fotbalista záložník  se v  roce 
1996 stal nejúspěšnějším střelcem české 
ligy a odjel ve vynikající formě s 
reprezentačním týmem na EURO do 
Anglie, kde si jeho výkonu všimli zástupci 
zahraničních klubů. Má za sebou pět sezon 
v Laziu Řím., v roce 1999 získal s Laziem 
poslední Pohár vítězů pohárů. V roce 2002 
přestoupil do Juventusu Turín. S národním 
týmem získal stříbrnou medaili na EURO 
v roce 1996, bronzovou na EURO 2004 v 
Portugalsku a v roce 2003 se stal 
nejlepším fotbalistou Evropy (cena Zlatý 
míč). Reprezentační kariéru zakončil 16. 
srpna 2006 v přípravném zápase proti 
Srbsku v Uherském Hradišti. 

Běh na lyžích 

Kateřina Neumannová (nar. 15. 2. 
1973) 

Nejlepší česká lyžařka všech dob. Během 
své kariéry vybojovala šest olympijských 
medailí. Na OH v Naganu Z OH ze Salt 
Lake City si odvezla jednu bronzovou , ale 



po vyloučení Rusek Larisy Lazutinové a 
Olgy Danilovové ze závodů získala 
dodatečně stříbro ze závodu na 15 km i z 
kombinace. Na zimních OH v Turíně 
přidala stříbrnou medaili ze skiatlonu na 
15 km a zlatou za závodu na 30 km s 
hromadným startem. Na letních 
olympijských hrách v  Atlantě (1996) 
skončila na 18. místě v závodě na 
horských kolech. Dvakrát vyhrála 
mistrovství světa v běhu na lyžích – v 
Obersdorfu i Sapporu dojela první do cíle 
závodu na 10 km volnou technikou. V 
celkovém hodnocení Světového poháru za 
sezonu 2006/2007 obsadila třetí místo. V 
březnu 2007 ukončila profesionální 
kariéru. 

Rychlobruslení  

Martina Sáblíková (nar. 25. 7. 1987) 

Česká reprezentantka v rychlobruslení. V roce 
2007 se stala mistryní světa v závodech na 
3000 a 5000 m. Mistrovský titul v závodu na 
5000 m obhájila i na mistrovství světa v 
Naganu (2008), bronzovou medaili získala ve 
víceboji na mistrovství Evropy. 

 


