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Rozhovor s p. učitelem Jungwirthem 
(Sabina Jurenková a Adéla Malecová) 
S: Kam jste chodil na ZŠ? 

J: Chodil jsem na základní školu  ve Vlachově Březí. 

S: Jaký jste měl prospěch na ZŠ? 

J: S vyznamenáním. 

S: Jaké jste měl známky z chemie? 

J: Z chemie jsem měl asi 2. 

S: Používal jste někdy taháky?    

J: Na základní škole ne. 

S: Byl jste někdy za školou?    

J: Za školou jsem nebyl nikdy. 

S: Na jaké jste byl střední škole?   

J: Na Gymnáziu v Prachaticích. 

S: Čím jste chtěl být?     

J: Chtěl jsem být hudebníkem. 

S: Jaký jste měl nejoblíbenější předmět?   

J: Nejspíš přírodopis. (HAF) 

S: Jaký byl naopak nejhorší předmět?   

J: Nejhorším předmětem byl zeměpis. 

S: Proč nejste třídní učitel?    

J: Protože jsem správce počítačů. 

S: Co vám bude chybět na deváté třídě? 

J: Legrace při hodinách 

 

 

 

 



 

Divadlo Frankenstein 
(Pavla Mikulová a Markéta Zíková) 

Dne 24.ledna jsme se školou jeli do Českých Budějovic do Jihočeského divadla na představení 

Frankenstein. Čekali jsme do devíti ráno než představení začalo, světla zhasla a divadlo začíná.  

Divadlo začalo dlouhým hraním na varhany, později se přidal operní zpěv a proslov vědce. Vytvořil 

jakési  stvoření , a s tím i strašidelnou atmosféru. Půlka děje se zaměřuje na učení Monstra lidským 

dovednostem (např. hrát šachy, pít ze sklenice). 

Monstrum se učilo rychle , ale pořád to bylo monstrum s vražednými sklony , ale to vědec nevěděl. 

Stále si myslel,  že Monstrum je už hodné,  ale opak byl pravdou. Příšera byla zatím poslušná , a proto 

dostala masku na obličej a nové oblečení. 

Vědec povolal tanečnici , aby ji naučila tančit a milovat, na první pohled se zdálo,  že je všechno 

v pořádku,  ale Monstrum bylo v duši pořád Monstrem. Uspal tanečnici a chtěl ji zabít, zahlédl to 

doktor a Monstrum zničil. Tanečnici zachránil a jedna z operních zpěvaček náhle omdlela, což byl 

neplánovaný konec.  

 

Přesmyčky 
(Michal Truhlář) 

MVNECRAE 

RÁKOEKČ 

TLÍČTŘSEKY 

TUOŽÍKRT 

CZTÁROK 

MŮKRAMOCHU 

VPANAČIU 

LANEKDAMÁ 

HEÚLNÍTKRJO 

LČODÍPTAO 

Divadlo Kazisvět 
(Lucie Vacíková a Františka Cmuntová) 

Marcel Havlíček 6.tř.:  

Jaká byla cesta autobusem? – Dlouhá. 

Jak bys představení ohodnotil (jako ve škole) – Jedničkou. 

(Počítadlo) 

(Trojúhelník) 

(Dalamánek) 

(Pavučina) 

(Muchomůrka) 

(Zrcátko) 

(Kružítko) 

(Čtyřlístek) 

(Kočárek) 

(Mravenec) 



Jaká byla tvá oblíbená postava? – Děda. 

Jel by si na divadlo znovu? – Ne, vyhozené peníze za to, co už jsem viděl. 

Adriana………5.tř.: 

Jaká byla cesta autobusem? – Dobrá. 

Jak bys představení ohodnotila (jako ve škole) – Pětkou. 

Jaká byla tvá oblíbená postava? – Děda. 

Jela by si na divadlo znovu? – Ne. 

Zdeněk …….4.tř.: 

Jaká byla cesta autobusem? – Dlouhá 

Jak bys představení ohodnotil (jako ve škole) – Pětkou. 

Jaká byla tvá oblíbená postava? – Kazisvět. 

Jel by si na divadlo znovu? – Nevím. 

 

Vtipy  
(Jiří Otevřel, Ondřej Malec a Jakub Heinzl) 

Jednou takhle o Vánocích je holčička a chlapeček. Chlapeček dostane míč a holčička 

kopu dárků , holčička se začne smát chlapečkovi , že dostal jenom míč a ona spoustu 

dárků . Chlapeček se otočí a říká: No jo,  někdo má míč a někdo nic. 

Pepíček přijde pozdě do školy a vrazí do dveří. Paní učitelka mu řekne , ať se vrátí a přijde jako tatínek. 

Pepíček vykopne  dveře a zařve : ,,Tak co,  vy parchanti,  ještě jste mě nečekali? 

Pepíček je v parku, jezdí na kole a volá: 

„Mami já jezdím bez rukoůůůů.“ 

A po chvíli jede zase a křičí: 

„Mami já ježdím bež žubůůůůů“. 

 

 

 

 



Divadlo Radovanovy radovánky 1.-3. třída 
(Václav Čužna a Jakub Kolář) 
Jak se vám líbilo?  

1. Dobrý  

2. Hodně – líbil se nám Hugo   

3. SUPER!!! 

Co jízda autobusem?  

1. Nic moc  

2. Dobře – celou jízdu na 

mobilech  

3. V autobuse byla sranda  

 

 

 

Olympiády 

Zeměpis : nejlepší byli :  Dominik Petrášek-  1. místo 

                   Lukáš Hejhal – 2. místo 

                   Marcel Havlíček – 5. místo 

Český jazyk : Adéla Malecová – 8. Místo 

 

Řemeslo mělo zlaté dno 

2. února se žáci 9. třídy zúčastnili dne otevřených dveří SŠ a ZŠ Vimperk v Prachaticích. 

Řemesla, která škola učí, se všem představila v praxi. Soutěžilo se například v oborech kuchař - 

číšník, výživový poradce, kadeřník a vizážista. Nechyběly ani ukázky dalších oborů - stavební, 

elektro a opravárenské, zastoupených v sídle školy ve Vimperku. V multikině se promítalo s 

popcornem u ruky.Atmosféru svátečního dne prohřála i módní přehlídka, při které se 

představily účesy i líčení z rukou studentek školy. Třešničkou na dortu celého Dne otevřených 

dveří se stalo dotvoření rekordního dortu z vosích hnízd, jinak oblíbeného vánočního cukroví v 

mnoha rodinách. 

 

 



 

 

Matematicko – fyzikální soutěž RSG ve Vimperku 

Adéla Malecová, Lukáš Hejhal a Václav Čužna – žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže ve 

Vimperku, kde  dosáhli  skvělého  výsledku družstva . 

 
 

Čekají nás jarní prázdniny, A tak všem přejeme odpočinek od školních povinností a sportovní 

vyžití. 

Ještě pár obrázků výtvarných prací žáků 1. stupně. 

 

http://www.zshusinec.cz/upload/obrazek/zvetsena/rohde-small-1.jpg


 

 

 

 

 

 

 



 


