
Pírko         Leden  - únor  2016
Vítáme Vás u dalšího čísla 

našeho školního časopisu. 

 

 

Úřad práce:   Prachatice 

 Štěpán Pluhař 

Dne 4.2.2016 jsme navštívili úřad 

práce,  abychom se dozvěděli 

něco o naší práci a budoucnosti. 

Při příjezdu do Prachatic, 

s doprovodem paní učitelky 

Štěpánkové, jsme se dostavili na 

místo určení. Po vstupu dovnitř 

nás přivítali a povyprávěli nám o 

možnostech zaměstnání v kraji.  

Měli jsme možnost vyzkoušet si 

testy, které určily,  na co se 

nejlépe hodíme. Po konci 

přednášky jsme šli do  cukrárny. 

Bohužel se nám tam nelíbilo, a 

tak jsme si dali rozchod do půl 

jedenácté. Všichni přišli na 

určený termín. Na konci výpravy 

jsme se po návratu do školy ještě 

dvě hodiny učili. 

 

Husinecké křeslo pro 

hosta: Jan Kraus 

 Veronika Böhmová 

11. ledna 2016 v husineckém 

křesle usedl známý herec a 

moderátor Jan Kraus.  Akce 

bohužel začala s půlhodinovým 

zpožděním, protože pan Kraus po 

cestě do Husince naboural.  Vše 

ale dopadlo v pořádku a v půl 

sedmé program mohl začít. Jan 

Kraus vyprávěl různé zážitky z 

natáčení filmů (Gympl, Dívka na 



koštěti nebo Jak se budí 

princezny). Rozhovor byl velice 

vtipný a zajímavý -  dozvěděli 

jsme se spoustu zajímavostí z 

hereckého prostředí. Večer byl 

ukončen autogramiádou a 

možností se s Janem Krausem 

vyfotit. 

Přesmyčky-měsíce v roce: 
Milan Koudelka 

 
Ronů 

Cčeeernv 

Cesnipro 

Ěetknv 

Eenbzř 

 

Máme nové šatní skříňky 

 Miroslav Kovář 

Do školních šaten jsme dostali 

nové barevné , prostorné 

skříňky. Tyto skříňky jsou různě 

veliké: malé, středně velké a 

velké. Barvy mají  také různé: 

modrou, červenou nebo žlutou. 

Uvnitř jsou 3 věšáky, dvě  místa 

pro boty a jedno na drobné věci. 

Tyto skříňky jsou vyhovující a pro 

uložení těchto věcí bohatě stačí. 

Jelikož je ve škole málo místa na 

další skříňky,  musíme se tam 

vejít po 

dvojicích.

 

ANKETA 
Veronika Böhmová, Eliška 

Bernardová a Zuzka Hodinová 

Zeptaly jsme se všech učitelů 

na druhém stupni, jaký je 

jejich nejoblíbenější sport: 

P.uč. Filipová- Běžky, cyklistika 

P.uč. Zemanová- Plavání 

P.uč. Čechová- Turistika 

P.uč. Pojslová- In-line brusle, 

lyže 

P.uč. Štěpánková- Motorky 

P.uč. Jaroš- Cyklistika, turistika 

P.uč. Filip- Cyklistika, běžky 

P.uč. Jungwirth- Lyže 

 

 

 

 



Jarní prázdniny 

Petr Machovec 

O prázdninách jsem doma 

pomáhal,  jeden den jsme jeli do 

bazénu do Sušice,  bylo to skvělé. 

Jinak sem se měl dobře,  

prázdniny jsem si užil, ale byly 

krátké. 

Jiří Beck 

Celý týden jsem nedělal nic. 

Michal Kalina 

 Celý týden sem se válel doma a nic 

sem nedělal. 

      Únor-ptačí báseň 

 Lucie Prášková- 6. třída 

Venku už nám zase mrzne, 

na větvích to sotva vrzne. 

Ptáčkové se třesou hlady 

a já se cpu husou tady. 

Tak jsem křiknul,  střízlíku, 

dám ti kousek knedlíku. 

Postavím ti budku ptačí 

na to můj um ještě stačí. 

Metr a půl nad zemí, 

na tři metry od všech stromů, 

aby kočka u sta hromů, 

při vražedném pokusu, 

spadla pěkně na pusu. 

A tak už mám krmítko, 

se zbrusu novou omítkou. 

A v něm není žádný chleba, 

ten pro ptáčky není třeba. 

Uzeniny,  jídlo slané, 

též tam nejsou nasypané. 

Kynuté ,  či těstoviny, 

nejsou potom na tom viny, 

že ty malí drobní ptáci. 

kdyby mohli , tak jen zvrací. 

Pro kosy  mám pohanku. 

pro hrdličky strouhanku. 

Brkoslav chce brambory 

a já bych jela na hory . 

To ale fakt dneska nejde, 

musí počkat ,až zima přejde. 

Sýkorkám dám trochu loje, 

Pěnkava che zrní troje. 



Divadlo 

 Karel Turek 

V pátek 12.2 jsme byli  v  Malém 

divadle  v Českých Budějovicích. 

Představení bylo rozděleno do 

několika částí. Jedna byla o  Hororu, 

další o hrdinech,romantice, ……Herci  

hráli v podstatě beze slov, jen 

s hudebním a zvukovým doprovode. 

Divadlo bylo zajímavé, líbilo se nám.  

 

Matematicko-fyzikální 

soutěž Rohde schwarz 

25.2. 2016 se Veronika Böhmová, Pavla 

Grigorová a Adéla Malecová zúčastnily 

soutěže Rohde schwarz. Soutěž spočívala 

v plnění teoretických i praktických úkolů, 

týkajících  se matematiky, fyziky a 

sportovních dovedností. Soutěž se skládala 

z prvního kola a poté z kola finálního, kam 

postoupila 3 nejlepší družstva- ZŠ Husinec, 

TGM Vimperk a ZŠ Smetanova Vimperk. 

Naše škola se po náročném souboji umístila 

nakonec na 3. místě. Zúčastněným 

gratulujeme za toto pěkné místo! 

Výkresy našich spolužáků : 

1. třída 

 

2. třída 

Den otevřených dveří na Veterině v ČB 

Štěpán Mráz   Na dni otevřených dveří se mi 

líbilo, a proto sem se rozhodl dát si přihlášku 

právě na tuto školu. Po škole nás prováděli 

učitelé. Nejdříve po třídách, poté nám 

ukázali  pitevnu a nakonec statek , který je 

součástí školy. Škola je poměrně veliká a má 

hodně   místa i  na volný čas . 

2. třída

 
Toto vydání připravili opět žáci 9. 

třídy, tentokrát byl hlavním 

redaktorem Tomáš Binder. 

Děkujeme všem za příspěvky. 

 



 


