
  

Kalibro 

Filip Koritar, Jakub Mocek  

Kalibro jsou vědomostní testy, které se 

dělají na  středních a základních školách v 

celé České republice. Srovnávají vědomosti 

všech žáků. Tyto testy se dělají z českého 

jazyka, matematiky, humanitních věd, 

jazyků a přírodopisu. Při testu je přítomen 

učitel, který neučí předmět, ze kterého se 

píše test a nesmí napovídat žákům. Průměr 

v české republice z matematiky je 41,2 %. 9. 

třída dosáhla nadprůměru 61,5 %.  Z 9. třídy 

se umístil na 1. místě Filip Koritar, 2. Jakub 

Mocek, 3. Alžběta Férová, 4. Jan Jursa. 

PS: Jsme dobří !!!!☺☺☺☺  

 

Mi

lan – 4.třída  

     

 

Verunka – 2.třída 

Černá díra 

       Běta Férová 

Vždy, když pan učitel matematiky vstoupí do 

třídy a rázným hlasem nás pozdraví, začne 

se shánět po  křídách. Ale ty nikde nejsou. 

Samozřejmě se rozčílí a pošle někoho z nás 

do kabinetu pro nové. Snažíme se je rychle 

najít, protože , když se pan učitel takhle 

rozčílí, většinou píšeme test. Ať hledáme , 

jak hledáme, křídy neexistují. Se zoufalým 

výrazem a smutným vzkazem, že křídy 

nejsou, vyrazíme do třídy. Pan učitel rozdá 

papíry a píšeme test. Kde křídy jsou, nikdo 

neví. Všichni se zlobí, copak se vypařily. 

Další den křídy zázračně jsou, ale není třídní 

kniha. Prohledáváme celou školu spolu 

s pani učitelkou na český jazyk. Kdepak, 

třídní kniha není. Když to tak šlo asi půl 

roku, už nás to přestalo bavit. Rozhodli jsme 

se hlídkovat. Po škole jsme na stůl položili 

křídy i třídní knihu. Ráno tam nebylo ani 

jedno. Záhada. Žalujeme panu učiteli, ten 
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nám nevěří. Co by se s nimi stalo? Copak je 

tady černá díra? Tak jsme ve škole zůstali i 

odpoledne, schovali jsme se za skříně a 

hlídkovali. Nic se nedělo. Teprve večer vešla 

do třídy pani uklízečka. Urovnávala židle a 

celou třídu pečlivě zametala, utírala prach a 

dokonce otírala všechny židle i lavice. 

Zalévala květiny. Bylo těžké vydržet se celou 

dobu nepohnout, protože kdyby nás našla, 

tak nás vyhodí. Pani uklízečka došla 

k učitelskému stolu , křídy poskládala přesně 

vedle sebe do krabice, kterou položila až 

nahoru na skříně. Přitom jsme slyšeli, jak si  

říká , zase je tu nechali, vždyť na skříň pasují 

mnohem lépe. Poté vzala třídní knihu, 

urovnala jí všechny listy a uložila ji mezi 

knihy do knihovny vzadu ve třídě. Hned nám 

to bylo jasné. Žádná černí díra, žádné 

kouzlení. To jen máme příliš pečlivou pani 

uklízečku. Od té doby se nic neztrácelo, 

celou záhadu jsme objasnili celé škole. Od té 

doby visí u tabule polička na křídy a třídní 

knihu. 

                Turnaj v Basketbalu 

Anička Hejnová – 9.třída 

22. března jsme se zúčastnily turnaje 

v basketbalu v Národní škole. Po krátkém 

zahájení jsme hrály proti Prachatickému 

gymnáziu. První turnaj jsme vyhrály. Potom 

hrály další školy a my měly pauzu. Když jsme 

hrály proti vodňanské škole, vyhrály jsme 

27:0. Pak nás čekal nejtěžší soupeř, Základní 

škola Národní. Po celou dobu byla hra 

docela vyrovnaná, ale my jsme pořád vedly 

o dva koše. Naštěstí jsme vyhrály. V týmu 

hrály Míša Kováčová, Anička Tkachenková, 

Anna Hejnová, Anička Ťápalová, Lada 

Markovcová a Leontina Hettnerová, Sandra 

Poláková  a  postoupily do okresního kola. 

 

            Básničky 

Martina Zíková a Klárka Kůsová 

B jako babička  

se sukní a zástěrou, 

pořádně od rány, 

všechny nás přeperou. 

 

C jako cibule, 

co nás vždy rozpláče 

a žabka rybníček 

s radostí přeskáče. 

 

D je vypouklá střecha domů 

ze staré gotiky, 

jak divíme se tomu, 



jak obloha vprostřed chrámu. 

 

Verunka – 2.třída 

Jihočeský zvonek 

Školní kolo proběhlo 23.3. Výběr byl 

velmi těžký, sešlo se velké množství 

zpěváků, až nakonec byly vybráni za 2. 

stupeň : Martina Zíková – 8.třída , 

Anička Hejnová – 9.třída, Pavlína 

Svobodová -7.třída . Z prvního stupně 

postupují: Lukáš Hejhal – 3.třída, 

Hanka Kolářová – 4.třída, Tereza 

Kolářová – 5.třída.  Basket 

chlapců 

Turnaj se konal na Základní škole 

Národní v Prachaticích. Celkem se 

turnaje zúčastnilo 6 týmů 

,rozdělených na 2 skupiny po 3 

týmech,(Národní Prachatice, Vlachovo 

Březí, Zlatá Stezka Prachatice, 

Gymnázium Prachatice, Vodňanská 

Prachatice a my).První jsme hráli se 

Zlatou stezkou 31:O ,takového 

výsledku nikdo z týmů nedosáhl, pak 

s Vlachovo Březím 6:4, po dlouhém 

boji , ve kterém jsme dlouho 

remízovali, ale těsně před koncem 

hrací doby jsme se zmocnili míče a 

probojovávali se ke koši soupeře.Míč 

měl  Jakub Mocek ,střelil na koš, ale 

netrefil se. Míče se zmocnil Filip 

Koritar a skóroval. Tento míč rozhodl 

utkání a zajistil nám 2. místo. 

Nakonec jsme hráli s Národkou, se 

kterou jsme prohráli. Skončili jsme na 

krásném 2. místě. 

Přesmyčky 

EOKLIONCVE 

OPLÁMKZA 

KJÍČAVA 

KLMOEPYSA 

AUŘKAT 

KUREPÁE 

KTECHŘAČA 

ČIKOKYČ 

Opět děkujeme všem žákům za příspěvky, hlavně 9. třídě. / 

Aničce Hejnové, Filipu Koritarovi/ 



Katka 

– 2.třída 

Okresní kolo v basketbalu- Dívky 

Okresní kolo v basketbalu proběhlo 29. 

března a zúčastnily se ho dívky šesté, sedmé, 

osmé a deváté třídy. Po příjezdu do 

Vimperka šly dívky na Smetanovu školu, kde 

hrály nejdříve mladší dívky proti Čkyni, poté 

hráli kluci. Když hrály starší dívky, musely se 

k nim kvůli nemocem hráček přidat i mladší. 

Bohužel oba husinecké týmy v prvním 

poločase prohrávaly. Ve druhém poločase 

mladší opět prohrály a starší dívky odehrály 

hru na remízu. Bohužel to pro vítězství 

nestačilo, a tak se oba týmy umístily na 

druhém místě. 

Okrskové kolo jihočeského zvonku 

Okresního kola se zúčastnili Lukáš Hejhal, 

Lukáš Balcer, Hana Kolářová, Tereza 

Kolářová, Pavla Svobodová, Anna Hejnová a 

Martina Zíková. Soutěž probíhala v DDM 

v Prachaticích dne 30.března. Účastnilo se i 

mnoho dalších škol. Husinečtí žáci měli 

výborné výsledky. Lukáš Hejhal a Lukáš 

Balcer se umístili na třetím místě a duo 

Martiny Zíkové a Anny Hejnové  na prvním a 

druhém  místě. Obě starší dívky postupují 

do okresního kola.  

Soutěž finanční gramotnost 

Pan učitel Jaroš nám řekl, že půjdeme na 

počítače a budeme soutěžit přes internet,  

že z nejlepších vybere tři , kteří nás budou 

reprezentovat v okrese. Zvolil Dominika 

Hejhala, Markétu Friedbergerovou a 

Vojtěcha Gelnara.  Tam jsme skončili první a 

8.dubna budeme soutěžit v kraji. 

   

 Rozhovor s panem učitelem 

Jungvirtem 

1. Jak dlouho učíte? Od roku 1999 zde 

v Husinci. 

2. Co byste dělal, kdybyste nebyl učitel? 

Chtěl jsem být očním optikem. 

3. Baví Vás učit? Ano, tato práce mě těší. 

4. Jaké jsou Vaše zájmy? Hudba, cestování, 

motorky a počítače. 

5. Jaká byla Vaše nejhorší poznámka ve 

škole? V 8. třídě jsem rozbil umyvadlo. 

 

 


