
 
 
 

Máme tu květen a toto vydání 
pro Vás připravila 6. třída. 
Doufáme, že každý z Vás si 
v něm něco zajímavého najde. 
 

Konec školního roku. 
Žaneta Mrázová – 8.třída 
Je 28. května a blíží se nám konec školního 
roku. Učitelé jako by se zbláznili a dávají 
nám samé písemné práce a neustále nás 
zkoušejí. 
A my děti nevíme, kde nám hlava stojí. 
Venku je tak krásné počasí na koupání , 
opalování, fotbálek. Ale my? Místo toho , 
stále sedíme ve školních lavicích a 
sledujeme krásné slunečné dny jen z okna. 
Ale čekají nás školní výlety. Malá radost 
v tomhle utrpení. Za pár dní se konečně 
uzavřou známky a nám začne volno. Na 
učení se celé dva měsíce ani nepodíváme, 
zůstane někde hluboko v tašce. Na tyto 
představy však musíme ještě zapomenout a 
zase se začít učit. Za chvíli píšeme 
z chemie a nikdo to neumí. 
 

Lavička 
Jordanka Pechová – 8.třída 
 
Chodívám tam vždycky, když je mi 
smutno.Za mou přítelkyní lavičkou.Stojí 
tam opuštěná za řekou a čeká, kdy ji zase 
navštívím. Je sice už trochu opotřebovaná 
a má na sobě vyryto pár těch iniciálů, ale 
pro mě je ta jediná. Vždycky mi zvedne 
náladu, nejen ona, ale i hučící potůček, 
šustění stromů a zpěv ptáků. Panuje zde 
pohoda. Lavička je ta nejlepší kamarádka 
na světě. Vždycky mi tiše naslouchá, když 
se jí svěřuji se svým trápením. Tiše jsem se 
usadila a zaposlouchala se do krásy 
přírody.Zahlédla jsem 2 veverky v koruně 
stromu, jak tam vesele poskakují. Začalo 
se pomalu stmívat a já se vydala na cestu 
domů. 
 

 
Ondra Zíka – 4.třída 
 

Trocha poezie od Dominika 
Vaňka 
 
Jde sám, jde potmě, 
Krok pomalý, 
Jde k rohu. 
Zastavit se, 
Nedýchá. 
 
 
Jdi dál! 
Já nemohu. 
Otočil se,  
Pohledem přináší tmu, 
Kde se bere ten pocit? 
 
Slézá od týla 
 K patě 
Hlas studený, 
Hlava se začíná točit. 
Hlasy, bolest, 
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Hlava třeští, 
Proč jen ta věc ,tam? 
Co když? 
Nemožné 
To byl jen bolestný klam. 
 

 
Tomáš – 2.třída 

Rok 1995 
Bára Podlešáková 
 
29. března to na maminku přišlo. Tatínek ji 
odvezl do porodnice a po dlouhém čekání 
vyšel pan doktor:,,Máte dceru!“Tatínek byl 
štěstím bez sebe, sice si přál syna.Po 
týdenním pobytu v nemocnici jsem  já a 
moje nová maminka přijeli domů. Čekala 
nás veliká oslava.Položili mě do postýlky a 
přikryli dečkou. V tu chvíli ke mně 
přiběhlnějaký tvoreček, sice byl větší než 
já, ale já se ho nebála. Po chvíli prohlížení 
povídá:,,Ahoj Barunko, já jsem tvoje 
sestřička,“. Byla jsem ráda, že si se mnou 
bude někdo hrát. Za necelý měsíc jsem 
znala celou naši rozvětvenou rodinu, 
babičky, dědečky, bratránky, sestřenice, 
strejdy , tety, dokonce i domácí zvířátka. 
Ten zlobivý pes mi pořád bral dudlík a 
krad moje hračky.29. března mi byl rok. 
Přijela k nám početná návštěva a přivezla 
spoustu hraček. Myslela jsem si , že si 
budu moci hned s nimi hrát, ale to ne. 
Místo toho jsem kolovala z ruky do ruky. 

Po úmorném a vyčerpávajícím dnu jsem 
šla konečně spát. 
Pokračování příště. 
 
 

Jak vznikla naše kapela 
Radka Kahudová 
 
Jednoho dne přišla moje sestra domů a 
povídá, že potkala Stáňu Falářů, a že prý 
jestli nechce zpívat v kapele.Byla jsem 
ráda, poněvadž sestra o kapele snila již 
dlouho, ale také mě mrzelo, že já v ní 
nejsem.Za chvilku sem se s tím smířila a 
vypustila to z hlavy.Asi za dva dny mi 
zazvonil mobil. Byl to Stáňa. Ptal se mě, 
jestli nechci hrát v jejich kapele na 
klávesy. S radostí jsem souhlasila. Na 
sobotu jsme domluvili první zkoušku. Moc 
jsem se těšila, ale i trochu se bála, protože 
jsem znala jen Stáňu a sestru. Můj strach 
však byl zbytečný. Kluci z kapely byli a 
jsou supr.Dohromady nás je sedm.Máme 
za sebou už dvě vystoupení. První bylo 
v Pěčnově na hasické soutěži a druhé ve 
Vimperku, při oslavě 60 let ZUŠ. Tento 
týden nás čeká hraní na Javorníku.Už se 
moc těším. Dokonce budu i zpívat.Za tuto 
kapelu jsem moc ráda a myslím si, že 
děláme velké pokroky . Abych 
nezapomněla, jmenujem se MEGABIT. 
 
Křížovka – Dominik Hejhal a Ondra 
Vašura -6.třída 
 

 



 
 
Adélka – 1.třída 
 

Exkurze na meteorol. stanici 
na Churáňově a výstup na 
Javorník 
 
V pondělí 11.5. se 4.5.a6.třída vydala na 
exkurzi.Počasí nevypadalo vůbec dobře, 
ale nakonec se vyjasnilo a bylo pěkně. 
Na meteorol. stanici jsme se dozvěděli 
spoustu nového a mohli jsme si 
prohlédnout přístroje na měření 
mlhy,vlhkosti vzduchu, intenzity srážek ,  
větru i sněhu, dalekohled k monitorování 
oblohy a ještě další. Pak jsme se vydali na 
Javorník. Cestu zvládli všichni , jen někteří 
měli na rozhledně strach z výšky. 
 
Návštěva meteorol. stanice 
v Husinci 
Markéta Friedbergerová 
 
V pátek 20.5. jsme navštívili meteorol. 
stanici v Husinci. Viděli jsme různé 
přístroje,  určené k měření: teploty ve 2, 5, 
10, 20cm pod zemí, srážek, intenzitě 
sluneč. Záření, rychlosti a směru větru, 
vlhkosti vzduchu. Pak jsme se šli podívat 
na PC, kam se přenášejí data. Nejvíce se 
nám ale líbila zahradní železnice. Viděli 
jsme i doutnající sopku, různé lokomotivy 
a také tam byla tři koťátka. 
 

 
 

Beseda  o spisovatelce Petře 
Braunové 
Michaela Kováčová – 6.třída 
Ve středu  27.5. k nám přijela Eva 
Schlesingerová z prachatické 
knihovny a povídala nám o 
spisovatelce Petře 
Braunové.Ukazovala a četla nám 
z různých knih.V sobotu 6.6. přijede 
tato spisovatelka do husinecké 
knihovny. Také se můžeme těšit na 
nějakou slavnou osobnost a přijedou 
i veteráni. 

 
 

 
 
Kačka Kolafová – 4.třída 
 
 
 
 
 



 

Sport 
 
Výsledky Poháru rozhlasu 
Mladší žáci – 5.místo 
Běh 60 m – Jakub Mocek 1.místo – 
čas 8,30,dále v běhu soutěžili Filip 
Koritar, Mirek Nejedlý, Monika 
Mikešová 
 
Běh 600m – Anežka Horáková -
6.místo, Leontina Hettnerová – 8. 
místo 
Dlouhý běh 1000m – Václav Zušťák 
a Filip Koritar 
Skok do výšky – Lenka Hodinová 
136cm  1.místo 
 
 
Hod míčkem – Anežka Horáková 3. 
místo 34,53m, dále Lukáš Ťápal, 
Václav Tichý, Lenka Kovářová 
 
I žáci druhého stupně nás 
dobře reprezentovali: 
Ondra Babka – vytvořil i skvělou 
atmosféru, Bára Podlešáková, 
Dominik Vaněk, Mirka Kahudová, 
Roman Vojta, Jiří Bigas a mnozí 
další. Všem moc děkujeme . 
 
Vybíjená 
 
Jak už je zavedenou tradicí , opět 
naše škola pod vedením pana učitele 
Filipa organizovala turnaj ve 
vybíjené. Letos se jej zúčastnilo 8 
družstev.Naše škola zvítězila a 
postupuje do dalšího 
kola.Gratulujeme!!!!!!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Při hodinách literatury v 7. třídě 
tvoříme knihy. 
 
Několik jazykolamů od Robina 
Dočkala a Vojty Gelnara 
 
Dalajlama v lomu láme skálu. 
Ploužil se dlouze pouhou strouhou 
dlouhou. 
Popokatepetl 3x za sebou 
Nesnese se se sestrou ani se svou 
sestřenicí 
 
Maďarsko 
Zdeněk Gaier 
 
Minulý týden jsem byl s rodinou 
v Maďarsku. Skoro každý den jsme 
chodili do lázní, kde byly tobogány, 
sirné bazény a také bazén 
s vlnobitím. Jednou jsem seděl na 
kraji bazénu a vlna mě smetla pod 
vodu.Moc se mi tam líbilo. 
 
Děkujeme všem za příspěvky, hlavně 
žákům z 8. třídy. 


