
Je tu opět další z vydání našeho školního 

časopisu. Už se blíží zima a s ní spojené zimní 

radovánky a hlavně vánoční prázdniny.V 

listopadovém čísle bude opět mnoho 

zajímavostí . Také slavíme 60. výročí založení 

naší školy.Proto jsme pro Vás připravili i  něco 

málo z historie . 

Vašek – 3. třída  Petr – 4.třída 

 

 

Rozhovor s naším panem 

ředitelem Václavem Kunešem 

 

 

 

 

 

 

1)Odkdy a jak dlouho pracujete na naší 

škole? 

Od 27.8.1990. 

2) Líbí se vám naše škola a žáci? 

Mám žáky velice rád a domnívám se, že 

z hlediska chování na tom naše škola není 

špatně. Žáků, kteří plní své povinnosti si 

však vážím nejvíce. 

3) Rozumíte si s učiteli a máte nějaký cíl 

pro naší školu? 

Rozumím a vážím si jich. Také se 

domnívám, že spolupráce  s nimi  je 
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výborná.  Cílem  nás všech je, aby naše 

škola patřila k modernímu vzdělávacímu 

zařízení odpovídajícímu 21.století.  Ovšem 

zde máme veliké rezervy z hlediska 

materiálního vybavení, a to 

vzhledem k nedostatku  finančních 

prostředků. Projekty i plány máme 

však připravené. 

4) Chutná vám ve školní jídelně? 

Chutná,  i když jsem si vědom,  že 

jsou někdy požadavky  od vás žáků jiné. Je 

to však dáno velikostí školy, počtem 

odebíraných jídel  atd… . Proto si třeba 

například nemůžeme vybírat ze 2 jídel. 

5) Máte doma nějaké zvíře  

Nemám, bydlím v družstevní bytovce a 

jsem přesvědčen, že do bytů tohoto typu  

zvířata nepatří.   

6) Měl jste v poslední době nějaké 

výstavy  

Vzhledem k životnímu jubileu jsem 

v minulém  a letošním roce vystavoval  

dvakrát v Prachaticích  ( grafiku a obrazy ), 

potom v  Plzni, Husinci, Pasově  a 

Neuburgu.  

7) A jaký malířský styl máte nejraději ? 

Mám rád moderní malířství a dá se říci, že 

se pohybuji  na hraně  námětové  a  

barevné srozumitelnosti obrazu.  To 

znamená  realismu a abstrakce. 

Panu řediteli děkuji za rozhovor do 

časopisu Pírko. 

Jan Schindler 

 

Historie Školy M.J.Husa 

Nejstarší písemný doklad o existenci školy 

v Husinci se zachoval z roku 1555, kdy 

purkmistr v dopise Vilému z Rožmberka 

píše, že: ‚…..Ondřej Sup kromě písařské 

služby také dítky naše velmi pilně 

vyučuje…..‘. Husinecké děti se tenkrát učily 

ve staré stodole, která sloužila jako školní 

učebna. Husinec se dočkal výstavby nové 

školy v roce 1895,  a to na místě původní 

staré školy, která už byla velmi zchátralá. 

V nové školní budově bylo 5 tříd. Pro 

zajímavost uvádíme, že ve školním roce 

1897/98 navštěvovalo tuto školu 343 dětí. 

Školní budova se zachovala dosud. 

 Současnost 

Filip Koritar – 9.t řída 
Jsem žákem 9.třídy. Od doby , kdy jsem 

nastoupil do 1. třídy se toho ve škole 

hodně změnilo.Proběhly i  některé změny 

v pedagogickém sboru, někteří učitelé 

odešli a noví přišli.Tento rok začala 

výstavba školní zahrady a čeká se na 

opravu dolního hřiště u školy. Přibylo  

nové vybavení do tříd například:nový 

nábytek, notebooky, interaktivní tabule a 

promítací plátna.Škola také vstoupila do 

projektu Komunitní škola a dostala dotace 

na vylepšení školy. 



 

Naše nová zahrada 

 

 

Vánoce se blíží 

Už tu máme zase svátky, tentokráte vánoční, 

koukneme se na pohádky, půjdeme na 

půlnoční, pod stromečkem velký ranec, 

na Silvestra pěkný tanec, ze zábavy lehký krok 

a pak šťastný Nový rok. 

Jedna vločka, druhá vločka, kdo byl hodný, ten 

se dočká.Na stole je ovoce, hurá už jsou 

Vánoce, Ježíškovi napíšem , ať ti splní 

každý sen! 

  

 

Turnaj ve florbalu 

,,Hrdinové‘‘ 

Koritar, Mocek, Kovář K., Kovář J., Founě, 

Pavelka, Vašura  

Turnaj ve florbalu se konal ve škole na  

Zlatá Stezce v Prachaticích. Byla to strhující 

bitva o postup do okresního kola ve 

Vimperku , které se koná 

30.listopadu.Turnaje ve florbalu se 

zúčastnilo 5 škol:Zlatá Stezka, Gymnázium 

Prachatice, Z.Š Národní Prachatice, 

Lhenice a samozřejmě naše škola. 

Umístění:Na 5. místě se umístila Z.Š.Zlatá 

Stezka, na 4. Národní Prachatice, na 3. 

Gymnázium Prachatice, na 2. Z.Š. Husinec, 

a na 1. Z.Š Lhenice. První dva postupují a  

utkají se na turnaji ve Vimperku. My jsme 

samozřejmě také postoupili a v okresním 

kole skončili třetí. 

Kabelová televize z Vimperka 

8. a 9. třída 

Po obědě jsme všichni šli do osmé třídy, 

kde se nám představili učitelé 

z Vimperského učiliště a pověděli nám 

něco málo o škole. Potom nás odvedli 

před školu, kde stál jejich přenosový 

vůz.Ukázali nám, jak se zachází 

s hudebními přehrávači a když jsme došli 

zpět do třídy vysvětlili nám, že nám 

ukážou, jak se natáčí filmy.Byl tam 

kameraman, který natáčel scénky, které 

jsme měli hrát.Také zvukař.Paní učitelka 

z učiliště nás rozdělila do čtyř 

skupin.Vybrali jsme si zástupce skupiny, 

který přečetl dlouhý text bez 

nadechnutí.Potom musel přečíst text, aniž 

by koktal a nakonec jsme každý zahrál 



nějakou scénku.Učitelé vyhodnotili, kdo 

byl nejlepší a vítězná skupina Jana 

Schindlera dostala DVD. 

 

 

Čistička odpadních vod 

Jan Schindler 

8. třída se šla podívat do čističky 

odpadních vod v Husinci. Bylo to v rámci 

chemie ( proces čištění vody), přišli jsme 

tam a pan Pasáček nás přivítal. Ukázal nám 

hlavní síť, a potom jsme se podívali do 

věže. Vyfotografovali jsme zajímavé věci a 

šli zpět do školy.  

Šumavské bylinky 

Iva Horáková a Klárka 

Mikulová – 6. třída 

11.11 2010 jsme jeli do  

Kašperských Hor. Po příjezdu jsme šli do 

infocentra. Rozdělili jsme se  do dvou 

skupin. Jedna skupina měla volný program 

a druhá se učila o šumavských bylinkách. 

Skupina, která měla volný program si 

prohlížela středisko a potom se dívala na 

medvídky. Pak se skupiny vyměnily. 

Skupina, která se učila o šumavských 

bylinkách,poznávala bylinky a luštila 

křížovky. Pak jsme ochutnávali čaj. Měli 

jsme poznat z jaké bylinky čaj je. (byl 

šípkový) 

 

 

 

 

 

 

Talent naší školy 

Připravila si jej 5. třída pro své 

spolužáky z 1. stupně. Soutěžící se 

velmi snažili. 

1. Tim Founě -  1. třída 

2. Hanka Kolářová a              Zuzka 

Hodinová - 4. třída 

3. Sabina Bílá -  3. třída 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hraní s dětmi ze školky 

Žáci 6. třídy si připravili soutěžní 

dopoledne pro děti ze školky. 

Soutěžilo se v různých disciplínách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož letos vychází první adventní neděle již na 

28.listopad, při pracovním vyučování jsme dělali 

adventní věnce. 



 

Kája Turek -4.třída 

 
Adélka Malcová – 3.třída 

Co škola plánuje na Prosinec? 

Jako každý rok bude celá škola zpívat „na 

schodech“. Všichni budou zpívat vánoční 

koledy a rozšiřovat po škole Vánoční 

atmosféru. 

9.třída plánuje udělat každoroční divadlo pro 

druhý ročník se zábavnými scénkami , na 

kterých se podílí celá třída. 

Samozřejmě nebude chybět ani obsluhování 

ve školní jídelně.9.třída už se moc těší a bude 

obsluhovat ostatní žáky. 

Už za měsíc k nám přijde Ježíšek. 

Všichni jsou natěšení, a to hlavně 

kvůli nádherné zimní atmosféře. 

Venku nám napadl sníh a my 

bychom mohli mít pravé zasněžené 

Vánoce. Co si kdo přál pod 

stromeček? 

Na co se nejvíc těšíš o Vánocích a co sis 

přál/a pod stromeček?  

Miroslav Nejedlý, 9.třída: Nejvíc se těším 

na cukroví, Jako každý.A pod stromeček 

jsem si přál Porsche 911 Turbo 

Gt2.Doufám, že mi ho Ježíšek přinese. 

Karel Sýkora:Samozřejmě hlavně na dárky, 

chlebíčky a cukroví.Od Ježíška jsem si přál 

oblečení, helmu na motorku a voňavku☺. 

Paní učitelka Pojslová:I já se těším na 

dárky a na lyžování.Doufám, že nám letos 

vydrží sníh.Pod stromeček jsem si přála 

nové lyže. 

Mikulášská-povídka 

Běta Férová – 9.třída 

Zítra je Mikuláš a malý Pavlík se už celý týden 

snaží být hodný. 

Šel spát velice brzy, aby mohl dříve vstát a 

naučit se písničku , kterou zazpívá až přijde 

Mikuláš..Ale vůbec nemohl usnout. 

Nakonec usnul, ale v noci ho zbudilo dupání ve 

sněhu, vstal a šel se podívat k oknu, za oknem 

stál Mikuláš.Pavlík se vyklonil z okna a ptal se 

Mikuláše, co tu dělá tak brzy?Mikuláš mu řekl 

,že shání pomocníka, protože anděl nechce 

chodit na zem a Mikuláš na rozdávání dárků 

nestačí. Pavlík se nabídl, že mu 

pomůže.Mikuláš souhlasil, a tak se stavili pro 

čerta a pro dárky,večer obcházeli děti.Všem 

dětem i rodičům se malý andílek líbil a dávali 

mu čokoládu a sladkosti, až měl nakonec 

dárků ze všech dětí nejvíc. Když skončili, 

Mikuláš odešel a slíbil Pavlíkovi ,že se pro něj 

příští rok zase zastaví.Pavlík byl nadšený a od 

té doby chodí vždy s Mikulášem anděl Pavlík. 

Toto vydání připravili žáci 9. třídy, hlavní redaktor 

Filip Koritar. Děkujeme všem za příspěvky. 


