
 

 

 

 

 

Když máj vláhy nedá, červen se 
předá. 

    
Výlet do Písku 
Mikešová, Hodinová, Férová, 
Hejnová  
16.kv ětna se sedmá, osmá a devátá 
t řída jela podívat do sb ěrny 
odpadu u Písku, kde dostali velmi 
poučnou p řednášku ¸jak o pen ězích, 
tak i o d ůležitosti t říd ění 
odpadu.Ukázali nám, co všechno se 
dá vytvo řit ze starých použitých 
plast ů a papír ů. Pak jsme se jeli 
podívat do Písku na jejich velmi 
moderní odpadkové koše a m ěli jsme 
rozchod v Písku, kde bohužel 
začalo pršet“. 
 

 

 SPORT 
 
Vybíjená  
Mikešová, Hodinová, Férová, 
Hejnová 
Dne 13. Května se v Husinci konal 
každoro ční turnaj ve vybíjené. 
Zúčastnilo se 12 tým ů z celého 
okresu a soupe řilo se na všech 
t řech h řištích. Už pon ěkolikáté 
vyhrál husinecký tým a postoupil  
do kraje.Zde skon čil na krásném 3. 
míst ě. Gratulujeme! 

 

Pohár rozhlasu 

Mladší žáci – celkově 8.místo 

Jiří Kovář – 5. místo hod míčkem 

Rosťa Kadlec – 7. místo hod 

Petr Kosmata – 5. místo skok daleký 

Mladší žákyně – celkově – 6. místo 

Iva Horáková – 8. místo běh na 60m 

Sandra Vološinová – 1. místo – hod 
míčkem 

Katka Kolafová – 4. místo – skok vysoký 

Anča Ťápalová – 6. místo – hod  

Štafeta  - 3. místo 

Starší žáci – celkově 7. místo 

Václav Tichý – 7. místo běh na 60m 

Jakub Mocek - 10. místo běh 

Václav Tichý – 8. místo skok daleký 

Jan Geier – 4.místo vrh koulí 

3. místo ve štafetě na 4 x 60 m 

 

Květen 2011 



Lukáš Hejhal – 3.t řída 

Ondra Malec – 3. t řída 

 

Vtipy ze školního 
prost ředí: 

Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a 

sbírá jakési informace na svou další přednášku 

statistiky,  když najednou překvapen vykřikne: 

Překvapivé!  Zvláštní!  Co se stalo?  optá se 

jeden ze studentů. Věřil  byste, že při každém 

mém výdechu zemře jeden člověk? Opravdu 

zajímavé, opáčí student. A zkusil jste jinou 

zubní pastu? 

Pepíčku, kde máš úkol? Paní učitelko, snědl mi 

ho náš pes. Pepíčku, učím už dvacet let a 

takhle hloupou výmluvu jsem ještě nezažila. 

Opravdu si myslíš,  že ti to uvěřím?  Přísahám, 

paní učitelko. Musel jsem ho přinutit,  ale 

snědl to. 

Pepíček se ptá paní učitelky: Co je to, má to 

osm chlupatých nožiček,  jedovatě zelené oči a 

škaredá žlutá záda?  Nevím, řekni mi to. Ani já 

nevím, co by to mohlo být, ale právě vám to 

leze po šatech. 

Adélka Malecová – 3. Třída Otesánek 

 

 

Rozhovor s pani učitelkou  

Mgr. Lucií Slanařovou ptal se  Karel Kovář 

– 8. třída 

Jak dlouho učíte ? 

Učím od září 2009, s menšími pauzami je 

to něco přes rok. Začala jsem učit hned po 

skončení VŠ. 

Kam jste chodila na základní školu ? 

Chodila jsem na ZŠ Velké náměstí ve 

Strakonicích. 

 



Chtěla jste být vždy učitelkou ? 

Musím se přiznat, že mě to nikdy 

nenapadlo. ☺ Vždy jsem chtěla být 

prodavačkou. ☺ Až na VŠ jsem zjistila, že 

je to můj koníček. ☺ 

Jaké jsou vaše vedlejší koníčky ? 

Věnuji se orientálnímu tanci (4 roky), také 

ho učím v DDM ve Strakonicích. Patří mezi 

mé velké koníčky. Dále zpěv, hudba a 

práce. 

Jak se vám líbí naše škola ? 

Škola se mi velmi libí. Líbí se mi prostředí, 

město. Prostě jsem tu moc spokojená. 

Co posloucháte za styl hudby ? 

Poslouchám všechno, kromě dechovek, 

hausu a techna a rockovém ( punk).  ☺ 

Takže z toho vyplývá RNB, Hip hop, pop a 

někdy i oldies hity. ☺ Když si chci 

odpočinout nebo relaxuji, pustím si i 

vážnou hudbu ( Pavarotti) 

Co jste udělala nejhoršího ve škole ? 

Už ani nevím. Asi to, že jsem chodila do 

školy, kde učí můj otec ,  a přesto jsem si 

troufla chodit za školu. ☺ 

Kdo je vám ze sborovny nejsympatičtější 

? 

Všichni jsou mi sympatičtí stejně. ☺ Je 

pravda, že trávím většinu přestávek 

v hořejší sborovně. Tak jsem v kontaktu 

s 1. stupněm, ale proto mi není dolejší 

sborovna tj. 2. stupeň málo sympatický. 

Jsem takový člověk, který chce s každým 

vyjít. 

Mgr. Lucie Slanařová 

Proč sluníčko svítí žlutě 

Martina Zíková 

Kdysi dávno,  když  ještě tráva byla modrá, 

nebe růžové a stromy měly kořeny nahoře, žila 

jedna malá víla. Tančila po modré louce mezi 

pruhovanými květy,  máčela si nohy v červené 

vodě a chodila do barevného lesa. Sbírala 

žaludy, které měly tvar srdce, třešně, které 

měly  puntíky a ležela pod stromem na modré 

trávě. Slunce ještě nebylo, den a noc 

neexistovaly a víla se to rozhodla změnit. 

Dlouho přemýšlela, jak to má udělat. Rozhodla 

se o pomoc požádat čarodějnici. Když přišla 

k čarodějnici   řekla jí,  co má na srdci. 

Čarodějnice jí řekla: ,, Dobrá , ale nebude to 

zadarmo.“ Vílu to bude stát její zlaté vlasy. Víla 

souhlasila, čarodějnice jí vytrhla ty dva dlouhé 

vlasy a namočila je do jedné z mnoha baněk, 

které měla na stole. Vlasy se postupně 

rozpustily a najednou byla v baňce čistě zlatá 

tekutina. Čarodějnice vzala veliký kámen, 

namočila ho do  tekutiny. Ten veliký kámen se 

rozpustil a baňka byla rázem plná hmoty, která 

zlatě zářila.Čarodějnice jí vylila do formy, 

ponořila do kádě s vodou a z formy vyklopila 

nádherně zářivou zlatou kouli, až obě museli 

přivřít oči. Čarodějnice kouli vzala a vyšla s ní 

před chatrč. A začala říkat nějaké zaříkadlo a 

z té nádherné, zářivé, zlaté koule se stalo 

sluníčko, které když vzlétlo na nebe, bylo nebe 

modré, tráva zelená , stromům se holé kořeny 

nahoře proměnily ve větve a olistily se. Pro 

vílu to začal být nový svět. Postavila si domek 

a chodila objevovat nové věci ven, do lesa a na 

louky. 

Pasování 

Dne 20.května se konalo pasování osmáků na 

deváťáky. Ve svém volném času se osmáci  

zúčastnili pasování. Byli zašpiněni všemožnými 

potravinami a kořeními, čímž byli pasováni. 

Osmáci neviděli, protože měli přes oči šátky, 



takže se velice divili,  jak je devátá třída zřídila. 

Po celé akci,  která probíhala v Hájku se 

rozdělal oheň a opékaly se buřty. 

 

 

Beseda -Lenka Kovářová 

Dne 20. května navštívil naší školu pan Fíla, 

který vede taneční školu ve Vimperku. 

Učil nás,  jak se oblékat a chovat, když jdeme 

do restaurace nebo na oslavu našeho 

známého. 

Povídal nám pár historek ze života , které zažil 

a také nás poučoval,  jak se mají muži chovat 

k ženám, kdo jde kam první atd. Na konci 

přednášky nám rozdal přihlášky do jeho 

taneční školy. 

Přesmyčky na česká města 

Anežka Horáková a Lada Markovcová 

AARHP =                        OBNR = 

ÍKLON =                           SPÍKE = 

SAAOTRV =                    IEBLERC = 

JZOOMN =                    CRAPUDIBE = 

LZÍN =                             COOLUMO = 

 

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků 

 

V krajském kole skončili na 5. místě. 

Cykloturistický týden na 

Nových Hutích 

Cykloturistický kurz na Nových Hutích 

V neděli 22.5. kolem druhé hodiny odpoledne jsme dorazili 
na Nové Hutě do Chaty Škola. Hned ten den jsme jeli na 
Horskou Kvildu . V pondělí jsme jeli k prameni Vltavy a 
odpoledne jsme měli volno. Večer , když jsme seděli na 
postelích a povídali si, najednou Jana vykřikla:“Áááá , myš!“ 
Všechny holky utekly z pokoje.   Nakonec ji Jirka vyhodil 
z okna. V úterý jsme byli na celodenním výletě. Jeli jsme přes 
Šumavskou slať a Borovou Ladu na Bučinu. Byl to hrozný 
kopec, ale stálo to za to. Z Bučiny jsme sjeli ke Žďárskému 
jezírku. Kori a Mocek se tam i vykoupali. Ve středu jsme měli 
odpočinkový den. Šli jsme pěšky na Kvildu.  Tam jsme si zašli 
do vyhlášené pekárny,  a potom jsme hráli na dětském hřišti 
Stop zem. Jelikož Šárka používala vulgární slova, pan učitel 
prohlásil, že raději půjdeme na autobus. Odpoledne jsme 
hráli volejbal. Ve čtvrtek jsme opět jeli na celodenní výlet na 
Modravu. Jeli jsme přes Horskou Kvildu a Filipovu Huť, kde 
byl veliký kopec. A pak jsme konečně sjeli k Roklanskému 
potoku, kde jsme měli asi hodinu odpočinku. Bylo to tam 
nádherné. Cestou zpět se někteří z nás jeli podívat na 
Březinu. Ostatní se občerstvili v Modravské hospodě. Cestou 
zpět do Nových Hutí jsme se zastavili na Jezerní slati. Pátek-
to byl den odjezdu. Dopoledne jsme ještě měli jet na výlet, ale 
pršelo. Po obědě jsme akorát šli na procházku na pláně. Kvůli 
špatnému počasí někteří odjeli ještě před pátou 
hodinou.Účastníci: Václav Dařina,Julie Partyka,Jana 
Linzmajerová,Pavlína Svobodová,Nikola Žáková,Šárka 
Geierová,Julie Vorlíčková,Jiří Kovář,Filip Koritar,Jakub 
Mocek,Jakub Turek Cykloturistický kurz se všem líbil. 

Děkujeme všem za příspěvky a těšíme se na další 

již poslední předprázdninové číslo. 



Co by mohla vyprávět lavička 

v parku 

Anička Hejnová 

„Je mi přesně sedmdesát dva 

let,“začala vyprávět stará lavička své nové 

přítelkyni, kterou sem včera nainstalovali 

pracovníci města. Lavička byla ve velmi dobrém 

stavu, protože ji pravidelně natírali. 

“Nainstalovali mě sem na začátku 

druhé světové války. To byly příšerné časy. 

Nikdo se nechodil procházet a já tu jen stála a 

rozpadala se. Až roku 1942 sem začal docházet 

mladý český voják, který se jmenoval Jakub. 

Vždy o půl hodiny sem přišla mladá dívenka 

Maruška. Byla to velká láska. Scházeli se tady po 

dva roky, ale jednoho dne jsem poznala, že se 

něco stalo. Oba dva sem přišli ne přesně 

v poledne jako to dělali každý den , ale ve čtyři 

ráno. V ruce drželi kufry a na chvilku se posadili. 

Pamatuji se, jak se bavili, že musí co nejrychleji 

utéct do Ameriky. Pak už jsem je nikdy neviděla. 

Opět nastalo dlouhé období, co sem nikdo 

nechodil.Hned po válce sem přišli tři lidé a 

odnesli mě do místnosti, kde byl jakýsi starý pán 

a opravoval mě. Byl na mě moc hodný a já u něj 

stála v rohu celých deset let. Když si pro mě 

přišli a dali mě zpět pod tuto krásnou lípu 

chodilo sem mnoho lidí. Často mě odnášeli 

k tomu truhláři, kde se mi moc líbilo, ale 

jednoho dne se na mě zapomnělo a já začala 

trouchnivět. Už jsem myslela, že je to konec 

mého života, ale pak sem přišla  nějaká žena a 

opravila mě.  

  Teď už jsem opravovaná pravidelně, jen sem 

občas přijdou nějací mladíci a poškrábou  mě. 

Dál už nemohla lavička nic vyprávět, protože 

přišel pán se psem a posadil se na ni. Nová 

lavička jen tiše záviděla, protože tu stála už dvě 

hodiny a zatím si na ni ještě nikdo nesedl. 

 

 

 

 

 

 

 

SVĚT NA JAŘE 

 

V květnu aprílové počasí, 

alespoň že blýská se na časy. 

A také zalévat není třeba, 

déšť sám záhony hledá. 

Sic prší, 

však slunko slibuje, 

že až déšť se završí, 

Abychom klesali v stín, 

zaprášení a zpocení, 

položili ruce v klín 

a podlehli slunečnímu vábení.

 

Sport - Turnaj ve vybíjené 

Letošního utkání se zúčastnilo 12 týmů. 

Počasí nám přálo. A tak se nám dařilo. 

1. místo – ZŠ Husinec 

2. místo ZŠ Volary 



3. 3. Místo ZŠ Vacov 

Postoupili jsme do krajského kola, které 

se konalo v Jindřichově Hradci. V boji o 

finále podlehlo družstvo Husince 

Strakonicům 11:13. Skončili jsme na 

krásném 3. místě. Všem hráčům moc 

gratulujeme. 

Báseň 

Zdál se mi krásný sen, 

 co hřál mě celý den. 

 Nevěděl jsem, 

 jestli to není lež. 

 Myslel jsem na ní dnem i nocí  

v srdci ji stále nosím.  

Ona o mně asi ani neví , 

ale koukat na ní mě baví. 

Zní to jako špatná myšlenka, 

 ale každého se to jinak citově dotýká. 

 

 

 

 

 

 


