
 

Duben 2013 

 Jak hluboko v dubnu namokne, tak 

hluboko v máji vyschne. 

 Na mokrý duben - suchý červen. 

 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola 

se naplňuje.  

 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, 

bude květen nepříjemný jistě.  

 Když se ozve v dubnu hrom, chyť 

si kámen nebo strom.  

 Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Každý má svůj sen..  

Příběh je o 14 letém Davidovi, který má 

svůj sen, být fotbalista. Chtěl by být ve 

školním týmu, ale není nějak oblíbený. 

Každý má z něho jenom srandu , kvůli jeho 

divnému chování (uzavřenost, stydlivost..). 

Ale on tohle všechno hodlá změnit, 

nenechá si ze sebe dělat srandu. Večer, 

když se díval na fotbal, přemýšlel o tom,  

jak musí být skvělé  být slavný a 

obdivovaný hráč, který neví , co s penězi. 

Jde si bez nálady lehnout a usne. Uprostřed 

noci se probudí a řekne si :„Zítra se 

přihlásím do školního týmu, třeba uspěju, 

kašlu na kecy ostatních“. Obrátí si polštář a 

znova usne. Ráno se připraví na svůj 

„velký den“ přijde do školy, směřuje 

rovnou do tělocvičny za trenérem a požádá 

ho, jestli ho vezme do týmu. Trenér si ho 

prohlédne od hlavy až k patě a řekne 

:„Dobře, když zvládneš menší trénink, tak 

ano.“ Spokojený David se pousměje a jde 

se převléct. Pak začnou s tréninkem, trenér 

se nestačí divit! Ten kluk má vážně talent a 

vzal ho do týmu, ale ostatní v týmu z toho 

radost neměli!  Když je čekal zápas, poslali 

Davida na střídačku. Skoro celý zápas 

seděl, zápas byl vyrovnaný. Ale to ještě 

nebyl  konec smůly, nejlepší hráč se zranil, 

tak poslali Davida hrát. Měl velkou trému 

do konce zápasu zbývaly dvě minuty , 

skóre bylo 3:3. On tam jenom stál, skoro 

nic nedělal, ale pak mu někdo nahrál. On 

se rozběhl, viděl,  jak se na něj hrnou 

protihráči. Trenér na něj pokřikoval :„Tak 

běž!“ David se napřáhl,  nohu ..míč letěl k 

bráně a gól! Jejich tým vyhrál. Stal se 

kapitánem týmu. Zkrátka stačí si jít za 

svým snem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPORT 

Basketbal  

Ráno v 7:45 jsme se sešli u autobusu s paní 

učitelkou Filipovou a následně jsme nastoupili 

do autobusu a jeli jsme do Vimperka. Nejdřív 

jsme se sešli ve Vimperku  a šli jsme na 

Smetanku .Tam jsme se převlékli a šli jsme se 

rozcvičit. Když  všechny školy dorazily,  tak 

jsme  se pozdravily, řekly se pravidla hry a šly 

jsme hrát. Byly  tam tyto školy: Gymnázium 

Vimperk, Gymnázium Prachatice, Husinecká 

škola, kluci z Národky atd., Nejprve  hráli kluci 

Gymnázium Prachatice  a Gymnázium 

Vimperk. Když dohráli , hrály  holky 

z Gymnázia Vimperk atd. My jsme měli volno 6 

zápasu , pak jsme hráli my. Nakonec vyhrálo 

Gymnázium Prachatice .Šli jsme se převléct a 

jeli jsme ve 12:00 hodin zpět do Husince. 

 

 

 

 

 

 

 

FILM 

Ethan (Alden Ehrenreich) je životní 

smolař. Po předčasné matčině smrti de 

facto přišel i o otce, protože ten se utápí v 

žalu a syn pro něj přestal existovat. Navíc 

žije v zapadákově jménem Gatlin County, 

kde je jeden den jako druhý a všechny 

nesmírně ubíjející. Místo zcela vystihuje 

Ethanův komentář: „V Gatlinu člověka 

nečeká žádné překvapení. Je to ta 

nejpitomější díra. Doteď jsem si to aspoň 

myslel. Zdá se ale, že jsem se sakra 

seknul…“ Zásadní změnu optiky prodělá 

Ethan díky nové spolužačce, krásné a 

tajemné černovlásce Leně 

Duchannesové………..(chcete znát co 

bude dál? Koukně te se).. J  

Den Země  

Den Země je den věnovaný Zemi, který se 

každoročně koná 22. dubna. Tento svátek 

je ovlivněn původními dny Země, které se 

konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 

21. března, a oslavovaly příchod jara. V 

moderním pojetí jde o ekologicky 

motivovaný svátek, upozorňující lidi na 

dopady ničení životního prostředí, a 

rozvíjející diskuzi o možných cestách 

řešení. V poslední době byla několikrát 

vyslovena myšlenka, že by svátek bylo 

lépe posunout na letní slunovrat, protože 

by hezké počasí přilákalo více lidí. Nezdá 

se však pravděpodobné, že by se našla vůle 

měnit již zavedené datum. Historie 

vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, 

kdy především John McConnell začal volat 

po vzniku mezinárodního dne Země a v 

rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. 

První Den Země byl slaven v San 

Francisku. Tato oslava byla 

pravděpodobně zamýšlena nejen jako 

ekologicky zaměřený svátek, ale i jako 

levicově orientovaný happening bojovníků 

proti válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto 

svátkem spojená si kladla za cíl přenést 

otázku ekologie do politických kruhů. 



Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, 

recyklovat odpadky a hledat obnovitelné 

zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas 

zejména mezi studenty. Pro první oslavu 

dne 22. dubna 1970 byl, zřejmě 

nevědomky, zvolen den 100. narozenin 

Vladimíra Iljiče Lenina. OSN začala tento 

svátek slavit o rok později (1971). V roce 

1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 

22. duben se stal Mezinárodním dnem 

Země.  

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda  

Ben Fer 7. Třída  

Se umístil na 4. místě v okresním 

kole  

 

Čeká nás magická noc, 

proč stavíme májky?  

Snad v každé vsi v republice se v pondělí 

30. Dubna postaví májka a zapálí oheň. Co 

tahle prastará tradice znamená?  

Filipojakubská noc bývala původně nocí, 

kdy se oslavovala plodnost. Popel ze 

zapálených smolných košťat měl zvýšit 

úrodnost půdy, přes popel se vodil dobytek 

a skákalo se přes oheň. Věřilo se ale také, 

že se otevírají jeskyně a v nich je možné 

najít poklad.  

Máj nebo také májka se nejčastěji staví 

právě v poslední dubnový den, jsou ale 

místa, kde ji staví třeba až 1. května nebo i 

v jiných dnech. Májka má zajistit vesnici 

požehnání. Tradicí je pak hlídání máje, kdy 

musí místní muži májku až do rána hlídat 

před ´vetřelci´ z okolních vesnic, kteří se 

jim snaží máj porazit.  

A pálení čarodějnic? To je ještě starší 

zvyk. Podle lidových pověr se o 

Filipojakubské noci slétají čarodějnice na 

sabat (určitě znáte tento příběh z 

večerníčku Malá čarodějnice) a aby se lidé 

ochránili před zlými vlivy, zapalovali na 

kopcích ohně. Podobný svátek se slaví i v 

mnoha jiných zemích, například v Irsku, 

Švédsku, Skotsku nebo Finsku a to pod 

různými názvy jako Valpuržina noc nebo 

Beltine.  

Beseda 

Dne 29.4. se uskutečnila zdravotní beseda 

v podání pani Soukupové. Dozvěděli jsme se 

základní informace ze zdravovědy. Moc nám 

to pomohlo. Myslím si, že bychom dokázali 

zachránit život. Zkoušeli jsme si i umělé 

dýchání. 

 

Matematická olympiáda – 

Eva  Schvarzová 

Měla jsem tu možnost účastnit se 

matematické olympiády, která se konala 

v Prachaticích. Se mnou jela ještě Eliška 

Kůsová , Verča Bohmová a Pavla Grigorová ze 

6. Třídy. Soutěž se konala na DDM.Velice 

překvapivá byla účast  v mojí skupině, kde 

jsem byla s bývalými spolužáky, kteří nyní 

studují na gymnáziu.Na řešení jsme měli dvě 

hodiny a úkoly byly celkem lehké a myslím si, 

že 3. Místo je velmi hezké. 

 



Přijímací zkoušky na 

víceleté gymnázium 

Vstoupili jsme do budovy 

Už jdou na mě velké mdloby. 

Není čas na modlitby, 

Na žáky jsou honitby. 

Honitby na lovnou zvěř, 

 nevěříš mi? Tak nevěř. 

Musíme tu psát a číst, 

To je hrozné, musím říct. 

Čísla , samá písmena. 

Jak mám poznat zájmena. 

V matice je to však horší, 

 v mé hlavě to všechno bouří. 

 

 

 

 

 

Jako každý rok i letos opět probíhaly 

testy Kalibra. Vybraným třídám se 

velmi dařilo. Gratulujeme! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


