
 

Vánoční besídka  

Dne 20. 12. 2013 se konala vánoční 

besídka. Na dopoledne si každá třída 

připravila nějaký program. Každá třída 

zazpívala jednu ze známých koled. Žáci z 

dramatického kroužku si připravili ukázky 

z pohádek. Nakonec zazpívali a zahráli 

žáci deváté třídy. Potom jsme šli připravit  

jídelnu na  slavnostní vánoční oběd. 

Nejdříve  přišel první stupeň a potom 

druhý. Žáci devátého ročníku již tradičně 

všechny obsluhovali.  

 

 

 

 

 

 

 



Cesta do budoucnosti  

Ondra Novák – 9. třída 

Jednou jsem přemýšlel nad tím, jaká je 

budoucnost, tak jsem se vydal myšlenkami 

tam, kam oko nedohlédne. Rakety létaly 

místo letadel, auta vzduchem poháněna – 

počítači a stroji je tato věc zaviněna. Domy 

měly různé tvary místo Prahy – Karlovy 

Vary. Cesta do budoucnosti byla krásná, 

ale moje myšlenka již nebyla jasná. 

Probouzím se z nočních snů, vidím věci 

každých dnů. Auta na benzín, domy tvary 

jasné mají, barvy kolem mě si hrají. 

Přikryji se a přeji si, ať podobné sny se mi 

zdají. Usínám a přemýšlím , co jsem viděl, 

do budoucna jsem zase asi zmizel. 

Leden – Lukáš Daněk 

Leden je podle gregoriánského kalendáře 

první měsíc v roce. Má 31 dní. Český 

název měsíce pochází od slova led-měsíc 

ledu. Původně byl tento měsíc ve východní 

Evropě označován jako měsíc vlka.  

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 

jedenáctý měsíc v roce. Teprve v roce 153 

došlo ke změně roku z 1. Března na 

1.Leden  

Vtipy pírko: 

Ondra Novák 

Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé:  

"Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti 

oba dva dám."  

"Tak jo. Pět?"  

"Maminko, co to nosíš v bříšku?" 

"Miminko!" 

"A máš ho ráda?" 

"To víš, že mám!" 

"Tak proč si ho snědla?" 

Ptají se pana Nováka:  

"Proč jsi včera nebyl v hospodě?"  

"Moje žena se rozhodla, že se mi tam nechce!" 

 

 
Lucka Prášková – 4.třída 

Divadelní 

představení 

Malé divadlo České Budějovice  

V pátek 10.ledna 7.,8., a 9. třída jela do 

divadla v Českých Budějovicích. Divadlo 

si pro nás připravilo komediální sci-fi 

Gulliverovy cesty.  

Gulliver má den před svatbou se ženou, 

kterou miluje. Jenomže nabídka z vesmírné 

lodi Enterprise se neodmítá. Originální 

komediální sci-fi o tom, že důsledky našich 

činů nás dohoní, i když cestujeme warpem. 

Divadlo bylo podle nás přehnané. Spojení 

pohádky se Star Trekem nebyla úplně 

nejlepší kombinace. Příběh spousta z nás 

nepochopilo a nebavil nás.  

Beseda o Věrozvěstech 

Adéla Malcová a  Sabina Jurenková 

– 6. třída 

Přijela k nám paní Hanžlová, učitelka 

náboženství a měla pro nás připravenou 

velmi hezkou prezentaci. Povídala nám  o  



životě  Cyrila a Metoděje. Dozvěděli jsme 

se hodně nových věcí . Přednáška nám 

velmi rychle utekla. Poté jsme se vrátili do 

tříd a napsali si test, aby se vědělo, kdo 

dával pozor a kdo ne. 

Call of Duty:Ghosts 

Jan Kanaloš  

Call of Duty: Ghosts je dinosaurus herního 

průmyslu. Záhuba hru díky výbornému 

multiplayeru a nezměrnému zájmu věrných 

fanoušků zatím nečeká, ale je setsakra na 

čase, aby došlo k nějaké evoluci. Nejnovější 

díl bohužel svoji šanci v tomto ohledu zcela 

promarnil. 

Příběh Call of Duty: Ghosts se už nadobro 

vykašlal na válečné konflikty zakořeněné 

v realitě a místo toho nám servíruje 

alternativní post-apokalyptickou časovou osu, 

ve které skupina známá jako The Federation 

rozprášila západní pobřeží Spojených států 

pomocí orbitálního bombardéru. Proti 

Federaci nastupujete do boje společně se 

svým bratrem, otcem a tajemnou skupinou 

Ghosts.Ve hře přidali možnost hrát za psa,s 

kterým můžete plnit jednotlivé mise. 

SPORT 

Basketbal  

Dne 17.2.2014 jsme se zúčastnili 

basketbalového turnaje v Prachaticích. 

Zúčastnily se týmy: Husinec, Zlatá Stezka, 

ZŠ Národní a Gymnázium Prachatice. 

Hráli jsme hned první zápas se Zlatou 

Stezkou, ale dokázali jsme ho vyhrát a 

holky nás napodobily. Druhý zápas jsme 

remizovali 4:4. Holky zase vyhrály. 

Poslední zápas nás čekal se školou Národní 

Prachatice. Nakonec jsme vyhráli 21:4. 

Holky potvrdily svoje první místo. 

Nejlepší hráčkou se stala Kateřina 

Kolafová a nejlepším hráčem Jakub Turek. 

Oba týmy postupují do dalšího kola do 

Vimperka, které se hraje ve čtvrtek.  

Zpívání v tělocvičně 

Přijel za námi Slávek Janoušek a společně 

s ním jsme si zazpívali známé písničky. 

Program byl připraven pro první stupeň, 

moc se nám to líbilo. 

 

 

Zápis do první třídy 

V pátek  14. února proběhl zápis do 

prvních tříd, celkem se jej zúčastnilo 24 

dětí. Jejich dovednosti byly vyzkoušeny 

zábavnou formou různých cvičení. 

Jarní prázdniny 

Tentokrát jsme byly jako první, a proto se 

nám prázdniny prodloužily ještě o jeden 

den i s pololetními. Měli jsme štěstí, že 

nám stačilo čerstvě nasněžit, a tak ti, co 

chtěli, si i zalyžovali. Všechny vleky 

v okolí byly v provozu. 

 

http://games.tiscali.cz/call-of-duty-ghosts-15568


Beseda o odpadech 

Opět jsme si zopakovali základní znalosti o 

tom, jak správně třídit odpady. Připomněli 

jsme si, proč je to tak důležité a na co 

bychom neměli zapomínat. Viděli jsme 

prezentaci s ukázkami i praktické názorné 

pomůcky, co lze z tříděných odpadů 

vyrobit. 

Návštěva úřadu práce 

9. třída se vydala na úřad práce. Zde se 

dozvěděli , který obor je hodně 

žádaný.Jaká nezaměstnanost je v našem 

okrese a mohli si vyzkoušet test, pro které 

povolání se nejvíce hodí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanda – 4.třída 

Temelín  

Ve čtvrtek jsme po třetí vyučovací hodině 

vyrazili do Temelína. Když jsme tam 

přijeli, tak se nás ujmula paní průvodkyně. 

Ta nás zavedla do kinosálu a promítala 

nám, jak se vybíralo místo pro výstavbu 

jaderné elektrárny. Poté nám ukazovala 

 koloběh vyrábění elektriky.  

 

 

 
 Za týden se do Temelína vydali i 

mladší žáci. I tentokrát pro ně byl 

připraven program v promítacím sále. 

Nakonec si i zasoutěžili o sladkosti a 

vyzkoušeli některé fyzické pokusy. 

Toto vydání připravili žáci 9. třídy  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


