
 

 

 

Milí čtenáři, 
konečně podle kalendáře přišlo jaro! I když to venku na 
pravé jaro zatím nevypadá, doufáme, že se počasí v blízkých 
dnech bude více podobat skutečnému jaru a vy stejně jako my budete 
mít konečně příležitost relaxovat na sluníčku, nebo třeba jít ven s kamarády. 
Co vás v tomto čísle Pírka například čeká ? 
 
→ Velikonoce jako svátky jara 
→ Významné dny těchto měsíců 
→ Rozhovor s novou paní učitelkou 
→ Přijímací zkoušky deváťáků 
 
A mnoho dalšího.. 

    T.P. 

 

 

 

Já, vrabčák Lojza, i 

celá redakce Pírka 

přejeme všem 

čtenářům krásné 

jarní dny ;-) 



 

Symboly 

Velikonoc 

 
Kromě tradiční pomlázky a 
zdobených velikonočních 
vajíček existuje ještě mnoho 
dalších symbolů, které 
charakterizují oslavy jara. 
Které to jsou? 

Velikonoční 
pomlázka 
Tradice šlehání žen a dívek 
pochází již ze 14. století. 
Manželé a milenci tehdy 
šlehali své protějšky. Dívky se 
šlehaly, aby byly zdravé, 
svěží a ohebné. Přesně jako 
svázané proutky. 

 

Vajíčka 

Ve své podstatě vajíčko 
kromě jiných představuje 
nový život, plodnost, narození 
nebo také návrat jara. Různé 
zdroje uvádějí, že zvyk 
darovat vajíčka při svátcích 
jarní rovnodennosti zavedli již 
staří Egypťané. U nás se 
navíc vyvinula tradice 
malování kraslic. 

 

 

 

Velikonoční beránek 
Už za pohanských dob byl 
tento symbol rozšířen, 
symbolizuje čistotu, nevinnost 
a poslušnost, u židů pak 
symbolizoval člena Božího 
stáda a u Křesťanů 
symbolizuje památku Ježíše 
Krista. 

 

 

Velikonoční zajíček 

Tento symbol pochází z 
Německa, kde právě dětem 
přináší zajíček vajíčka, a to 
hlavně čokoládová. U nás 
není tolik rozšířený, ale v 
některých částech republiky 
můžeme najít tradice, kdy děti 
hledají vajíčka schovaná 
zajíčkem nebo slepičkou či 
kohoutkem. 

 

 

 

 

 

Pentle 

Pokud dívka navázala při 
pondělní koledě na pomlázku 
barevnou mašli, mohlo se v ní 
skrývat poselství: červenou 
barvou naznačovala, že má 
hocha ráda. Modrou barvou 
mu dávala naději. Chlapec 
obdarovaný zelenou stuhou 
byl oblíbený. Naproti tomu ten, 
kdo obdržel stuhu žlutou, byl 
neoblíbený a dívka mu dávala 
najevo svůj nezájem. 

                           B.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velikonoce 

ve světě 

 
Jiný kraj, jiný mrav. Oslavy 
křesťanských Velikonoc mají 
v různých zemích světa 
různou podobu. Například ve 
Španělsku chodí o svatém 
týdnu postavy tzv. 'nazarenos' 
ve vysokých kápích, na 
Filipínách se zase kajícníci 
nechávají symbolicky 
ukřižovat. Podívejte se na 
vybrané tradice z celého 
světa. 

 
FRANCIE 

 

Francouzi slaví Velikonoce 
neboli Pâques. Rozdávají si 
barevná vejce, čokoládu, ale 
drobné dárky. Všechny 
ráno hledají všechny 
francouzské děti v domě nebo 
na zahradě. Děti stejně jako 
v Německu věří, že jim je 
schoval bílý zajíček. Některé 
rodiny jedí k obědu jehněčí, v 
Alsasku se peče beránek. 

 

ŠPANĚLSKO 

Ulicemi procházejí procesí se 
sochami Ježíše Krista a 
svatých. 
Jejich účastníci mají často na 
hlavě špičaté kapuce, někteří 
z nich mají na výraz pokání 
kovové řetězy. 

 

 

FILIPÍNY 
 
Do vesnice San Pedro Cutud 
se sjíždějí věřící, kteří po 
vzoru Ježíše Krista nesou kříž 
a nechají se na něj přibít. 
Těmto scénám tradičně 
přihlížejí turisté s fotoaparáty. 
Ti, kteří se nechávají křižovat, 
tvrdí, že činí pokání, katolická 
církev ale tento rituál kritizuje. 
 
 
 

POLSKO 

 
Na Bílou sobotu si zástupy 
věřících v této silně katolické 
zemi chodí do kostela nechat 
posvětit potraviny, na nichž si 
pochutnají se svými blízkými 
na Boží hod velikonoční.  

 Po postním období mezi nimi 
nesmí chybět maso nebo 
uzeniny, velikonoční tabule 
má být z celého liturgického 
roku nejbohatší. Z kynutého 
těsta se pečou bábovky nebo 
beránci, kteří se ale prodávají 
i vyrobení z cukru. Na 
velikonoční pondělí se lidé 
polévají vodou, nečekané 
osvěžení jim má zajistit 
zdraví. 
 
 
 

MAĎARSKO 

Tradice polévání dívek a žen 
má zajistit, že budou plodné. 
Její kořeny sahají do 
předkřesťanských časů. Muži 
za to, že své příbuzné a 
známé něžného pohlaví 
postříkají parfémem, 
dostávají velikonoční vajíčka, 
koláče nebo alkohol. 
 
                               M.F. 

 

 

 



 

Významné 

dny březen/ 

duben 

 

 

Téměř každý den v 
kalendáři představuje 
nějaký mezinárodní den, 
evropský den či světový 
den. Některé se slaví více, o 
některých většina lidí ani 
neví. Slaví se i dny, které se 
zapsaly do dějin a obzvláště 
ty, kdy slavíme významné 
výročí dané události. 
 
8.3. MEZINÁRODNÍ DEN ŽENA 

11.3. EVROPSKÝ DEN MOZKU 

12.3. VSTUP ČR DO NATO 

18.3. MEZINÁRODNÍ DEN 

NENÁVISTI 

28.3. DEN UČITELŮ V ČR 

3.4. MEZINÁRODNÍ DEN 

SPODNÍHO PRÁDLA 

8.4. MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ 
21.4. SVĚTOVÝ DEN POEZIE, 
MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVÉHO 

SPÁNKU 

22.4. DEN ZEMĚ, EVROPSKÝ 

DEN AKCÍ PROTI RASISMU 

23.4. SVĚTOVÝ DEN KNIHY A  

AUTORSKÝCH PRÁV 

29.4. MEZINÁRODNÍ DEN 

TANCE 

 

Evropský den 
mozku 
 
Na 11. března každoročně 
připadá Evropský den mozku. 
V této souvislosti proběhne v 
následujícím týdnu po tomto 
dni hned několik zajímavých 
přednášek a filmových 
projekcí, které mají poukázat 
na fungování lidského mozku 
a seznámit s ním a s novými 
poznatky z výzkumů širokou 
veřejnost.  
Přednášky proběhly letos 
například i v budově 
Akademie věd ČR. 
 

 

Mezinárodní den 
žen 
 
 
Tradiční svátek všech 
holčiček, dívek a dam, jenž 
každoročně připadá na 
datum 8. března. 
Ženy jsou obdarovány 
krásnou květinou, nejčastěji 
u mužů oblíbeným 
karafiátem. 
 

Jak se u nás slaví 
Den učitelů? 
 
I učitelé mají svůj svátek. 
Jde o den, který patří všem 
kantorům a každoročně se 
také vyhlašují výsledky 
ankety pro nejlepší učitele, 
Zlatý Ámos. 
Slaví se téměř po celém 
světě, i když data těchto 
oslav se liší. U nás náleží 28. 
březnu., jelikož se tento den 
roku 1592 narodil jeden 
z našich nejvýznamnějších 
myslitelů a učitelů Jan Amos 
Komenský. 
V každé sborovně to určitě 
zavoní chlebíčky a jiným 
občerstvením připravenými 
pro naše drahé učitele. 
                    A.P. 

   



 

Vědomostní 

kvíz 8. třídy 
Chlapci vs. dívky 
Rozhodli jsme se stejně 

jako loni prozkoumat 

znalosti našich osmáků. 

Ptali jsme se jich na 

vybrané otázky z oblastí, 

které by dávno měli znát. 

Dívky i chlapci měli na 

každou odpověď 10 vteřin 

a museli se jednomyslně 

shodnout na odpovědi. 

 

Zde přinášíme výsledky  

 

1) Ve kterém roce 

přišli na Moravu 

Cyril a Metoděj? 
Chlapci: 869 
 

Dívky: 836 

 

 

 

 

2) Přesné datum, 

kdy slavíme 

významný den ČR 

(Den vítězství) 

neboli také 

ukončení 2. světové 

války? 

Chlapci: 8.5. 
 

Dívky: 8.5. 

 

 

3) Jaké je hlavní 

město Bulharska? 
Chlapci: Budapešť 
 

Dívky: Sofie 

 

 

 

 

4) Popište fáze 

vývoje lidské rasy: 

Chlapci: zručný, 

vzpřímený, chytrý, 

ohebný. 

 

Dívky: zručný, vzpřímený, 

rozumný, člověk dnešního 

typu. 

 

 

Správné odpovědi:  
 1) Správná odpověď: 863 

 2) Správná odpověď: 8.5 

 3) Správná odpověď: 

Sofie 

 4) Správná odpověď: 

zručný, vzpřímený, 

rozumný, člověk dnešního 

typu. 

 

 
   L.Ko. 

 

 

 

 

Exkurze 
na 
městský 
úřad 
v Husinci 
 
 

Dne 17. 3. 2015 šestá 
třída naší školy místo 
vyučovací hodiny vyrazila 
na exkurzi na městský 
úřad v Husinci. 
Nejprve jsme přišli do 
hlavní místnosti, kde sídlí 
paní starostka a 
místostarostka. Ukázaly 
nám starou papírovou 
katastrální mapu, která 
zaznamenává město 
Husinec v dřívější době. 
Představily nám také 
knihu, do které se 
podepisuje každá slavná 
osobnost, která Husinec 
navštíví. Podívali jsme se 
také vedle do místnosti, 
v níž se nachází kroniky 
zaznamenávající 
všechny svatby, úmrtí, 
narození dětí a zvláštní 
události v Husinci. Mnozí 
jsme také zjistili, že k 
městskému úřadu náleží i 
městská knihovna s 
mnohými zajímavými 
knížkami. Bylo to velice 
zajímavé dopoledne!
  J. Jiráň (6.tř.) 

  



 

VÍTE, ŽE..? 
….člověk má méně 
svalů než housenka? 
(640 svalů vs. 2000 
svalů) 
… Isaac Newton 
vynalezl kočičí dvířka? 
… Leonardo da Vinci 
vynalezl nůžky? 
… med je jediná 
potravina, která se 
nikdy nezkazí? (kvalitní, 
bez chemie) 
… mozek spotřebuje 
20-25% vzduchu, který 
dýcháte? 

… nejstarší slovo v 
angličtině je "Town"? 
… Saudská Arábie 
nemá žádné řeky? 
… v Číně je zakázáno 
objímání stromů?  
… v oceánech je 
200krát více zlata, než 
bylo zatím vytěženo? 
… blecha je při skoku 
25x rychlejší než start 
raketoplánu? (opravdu) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rozhovor 
Další posila učitelského 
sboru! Vyzpovídali jsme 

novou paní učitelku, 
Magdalénu Bartoškovou. 
  
Líbí se vám na naší 
škole? 
 „Ano, moc!“ 
 
 
Jaké předměty u nás 
vyučujete? 
 „Vyučuji 2. třídu a 5. až 7. 
třídu hudební výchovu.“ 

 
 
Odkud jste k nám 
přišla? Kde jste 
dříve učila?  
„V Jindřichově 
Hradci.“ 
 
 
Z jakého důvodu 
jste se rozhodla 
nastoupit na naši 
školu? 
                      

„Z osobních 
důvodů.“ (smích) 
 
 
 
Jaké jsou vaše zájmy? 
                     „Muzika a 
zpěv.“  
 
 
 
 
 
Jak vám chutná v naší 
školní jídelně? 
„Moc, ani nevíte jak!“ 
 
 
 
 
 

Čím jste chtěla být, 
když jste byla malá? 
„Zpěvačkou.“ 
 
 
 
 
Řídíte se nějakým 
heslem v životě, nebo 
ve škole? 
„Když se chce, všechno 
jde!“   

                                                                        
L.Ku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Blechy#Typick.C3.A9_znaky


 

Canisterapie 
aneb když 

psi léčí 

Určitě všichni znáte rčení 
„Pes, nejlepší přítel 
člověka“. Víte ale i o tom, 
že psi mohou pomoci v 
léčbě nebo zkrátka jen 
dodat trochu radosti do 
života? A o tom přesně je 
canisterapie! Psi mají 
perfektní vliv na lidi, kteří 
mají psychické problémy, 
ať už deprese nebo 
různé úzkostné stavy. Při 
pobytu se psem se jim 
vyplavuje endorfin 
(hormon štěstí a radosti). 
Dnes je celkem běžné, 
že lékaři a zdravotnický 
personál zvířata zapojuje 
v ústavech pro mentálně i 

fyzicky postižené, kde se 
s nimi využívají přímo 
speciální terapie 
zaměřené na individuální 
problémy. Samozřejmě 
se nemusíme bát o 
zdraví zvířat – nejde o 
žádné trápení, nikomu se 
neubližuje a samozřejmě 
se pracuje tak, aby ani 
jedna strana z toho 
neměla žádnou újmu. Ne 
každý pes se pro tuto 
terapii hodí, ale 
samozřejmě i mazlení se 
psem u vás doma je 
určitý druh terapie, který 
prospěje každému. Ke 
klasické canisterapii se 
využívá psovod a 
terapeut, jež jsou 
seznámení nejen se 
speciálně vycvičeným 
psem, ale také s klientem 
samotným. Canisterapie 

může u dětí i dospělých 
pomáhat s motorikou, 
verbální i neverbální 
komunikací, může 
rozvíjet sociální cítění a 
emoční stránku osobnosti 
a pomáhá při rozvíjení 
kognitivních funkcí 
mozku (koncentrace, 
paměť, učení). Nejčastěji 
se využívá u tělesně 
postižených osob, u 
autistů, v domovech pro 
seniory nebo pro 
mentálně postižené. 
Klienti nejsou nijak 
omezeni věkem (může jít 
o osoby ve věku od 
kojence po staré lidi), 
fyzioterapeut a odborný 
pracovník jen vždy musí 
určit tu správnou metodu 
canisterapie a přizpůsobit 
ji na míru klientovi. 

 
Polohování 

 
Jde o metodu, která 
není nová, jedná se o 
tradiční metodu, kdy 
pes figuruje vedle 
například tělesně 
postižené osoby tam, 
kde najdeme běžně 
například polštáře či 
jiné zdravotnické 
pomůcky. Celá metoda 
je založena na teple, jež 
pes vydává a jímž se 
také uvolňuje svalstvo 
osoby. Pejsci také 
pomáhají člověka 
duševně zklidnit, a 
proto bývají skvělí jako 
pomocníci například i 
při psychických 
problémech u jinak 
relativně zdravých lidí. 
Asi nejznámějším  

 
 
 
 
způsobem a metodou 
canisterapie, kterou  
můžete znát i z různých 
dokumentů nebo filmů, 
je takzvané polohování 
se psy. 
 

 

 
  K.G. a K.S.



 

Výtvory žáků 

naší školy 

z tohoto 

období  
 

Dinosaurus - 5. třída   

 

Ptačí budky - 8. třída 
 

 

 
Výtvarně ztvárněné 
recepty - 4. třída  

Práce třeťáků 

Tučňáci 
z PET 
lahví – 
4.tř. 

Vyplétaná srdíčka – 5.ročník 



 

Čestné 

uznání 

našemu 

školnímu 

časopisu  

 
Naše práce se vyplatila! 

Dne 24.4. nám bylo 
uděleno čestné uznání 
v celokrajském kole 
školních časopisů v 
Českých Budějovicích. 
Náš časopis dosáhl 
obdivu poroty za 
originalitu a aktuálnost!   
 
Věříme v příjemné 
počteníčko našich 
čtenářů i v dalších 
vydáních 



 

Report 

z přijímaček 

na SŠ 

 
Náš den D je už za námi, 
a proto Vám přinášíme ty 
nejžhavější informace o 
jeho průběhu.  
Dlouho očekávané a 
zároveň obávané dny 22. 
a 23. dubna byly plné 
nervozity a strachu, jestli 
přijímací zkoušky vyjdou 
a zda nás na naši 
vysněnou školu přijmou.  
 
Zažili jsme dle očekávání 
pěkně krušné chvilky. Při 
příchodu mezi neznámé 
lidi na nás padla ještě 
větší nervozita (jestli to 
ještě bylo možné). 
Nenávistné a zkoumající 
pohledy konkurentů byly 
dost znervózňující. Při 
pohledu na papír s 
otázkami se většina 
z nás vyděsila a pořádně 
zpotila.  
 
Oproti tomu ten, kdo 
vyrazil na přijímačky do 
Volyně byl „vysmátý“, 
protože mu stačily 
opravdu jen ty 
nejzákladnější znalosti.  
 
Nakonec se podařilo 
všem z nás uvolnit a 
snažili jsme se předvést 
vše tak, jak nejlépe jsme 
dovedli. Proto také 
všechno dobře dopadlo!  
 
Naše úsilí se vyplatilo a 
všichni jsme byli přijati 
většinou na obě dvě 
střední školy, na něž 

jsme se hlásili.  
 
Mladším ročníkům dáme 
jednu dobrou radu: dbejte 
na známky v posledních 
ročnících! (i pěkný 
průměr známek na 
vysvědčení vám může 
velmi pomoci při snaze 
uspět v přijímačkách). 
Včas se proto začněte 
učit! 
  K.S. a K.G. 

 
 
No a kam tedy v září 
vyrážíme?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno žáka škola/obor 

Adam Dušek Gymnázium Prachatice 

Adéla Podlešáková Obor farmaceutická technologie ČB 

Ben Fér Přírodovědné lyceum Volyně 

Lenka Kunová Gymnázium České Budějovice 

Lucie Kolafová Střední zdravotnická škola Písek 

Majda Furišová Logistické a finanční služby ČB 

Marek Panni SŠ OsaP a VOŠ Kněžkodvorská ČB 

Tomáš Pánek SPŠ Karla Čapka Písek 

Kateřina Gelnarová Veřejnosprávní činnost Volyně 

Kateřina Smolová Mechanik nástrojář Strakonice 

Tomáš Kováč Kuchař číšník Prachatice 

Tereza Kolářová Střední pedagogická škola Prachatice 

Jiří Zimmerhanzl Auto-elektro mechanik České Budějovice 

  



 

24. ročník 

turnaje ve 

vybíjené 

 

Tradiční turnaj ve 
vybíjené pořádaný Zá-
kladní školou M.J.Husa 
v Husinci přivítal třináct v 
tomto roce 13 družstev. 

  

O tom, že je tradiční 
turnaj ve vybíjené mezi 
žáky pátých tříd napříč 
okresem oblíben, svědčí 
počet celkem 156 

sportovců ze třinácti 
družstev z různých škol. 
Ta byla rozlosována 
podle počtu hřišť do tří 
skupin. Zde byla 
nasazena úspěšná 
družstva z minulého 
ročníku - vítěz ZŠ 
Husinec, ZŠ Volary, ZŠ 
Zlatá stezka a ZŠ 
Smetanova Vimperk. 
Kvalita jejich přípravy na 
turnaj se potvrdila, neboť 
se opět staly 
postupujícími po systému 
„každý s každým“ ze 
základních skupin. Ve 
finálovém boji si družstva 
prohodila pořadí 
z loňského roku a právo 
na účast v krajském 
finále 
v Jindřichově 
Hradci si 
vybojovali páťáci 
z Volar. V 

semifinále 
porazili 
Husinec a 
ve finále 
si poradili 
i se ZŠ 
Zlatá 
stezka. 

 

 

A celkové výsledky 
zápasu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Volary, 2. ZŠ Zlatá 
stezka, 3. ZŠ Husinec, 
4. ZŠ Smetanova, 5. ZŠ 
Národní, 6. ZŠ Netolice, 
7. ZŠ Čkyně, 8. ZŠ TGM 
Vimperk, 9. ZŠ Vacov, 
10. ZŠ Lhenice, 11. ZŠ 
Stachy, 12. ZŠ 
Vlachovo Březí, 13. ZŠ 
Borová Lada.  

 

Všem zúčastněným patří 
nejen poděkování za 
předvedené sportovní 
výkony, ale rovněž za 
výtvarné práce, které 
s sebou na žádost 
pořadatelů přivezli. Tato 

díla vztahující se 
tematicky k městu 
Husinci budou 
ozdobou interiéru 
místní školy. 

 

Domácí sice loňské 
vítězství neobhájili, 
s bronzovou medailí na 
krku se však také rádi 
nechali zvěčnit. 


