
 
 
Předvánoční číslo si pro Vás připravila 
8. třída pod vydáním  Dominika Vaňka 
a Pavly Ledrerové. Děkujeme všem za 
příspěvky a přejeme krásný rok 2009. 
Petr Miklas a Roman Vojta nám 
zjistili něco o Mikuláši. 

Mikuláš byl původem z Turecka a 
byl to muž, který byl chudý; chudým dával 
a bohatým bral. Nosí biskupskou čepici. 
Čert je podle svátku 6. prosince (Arnšt) a 
má za úkol děti postrašit. Anděl byl poslán 
na zem z nebe. 

Fotky našeho Mikuláše s čerty a s anděly 
z deváté třídy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Jedlička s J. Bigasem nám 
přispěli anketou o vánočních 
prázdninách. 

 
Když se řeknou Vánoce, všem se asi 

vybaví vánoční cukroví, stromeček, ale 
hlavně prázdniny. 

Na to jsme se zeptali i žáků 
z menších ročníků: Magdalena Fryšová ze 
3. třídy: 
   ,,Co si asi vybavíš, když se řeknou 
vánoční prázdniny?“ 
  ,,Pomáhat babičce a péct cukroví a zdobit 
stromeček.“ 
Samozřejmě jsme  se zeptali na Štědrý 
večer: 
  ,,Na to se taky těším a hlavně na dárky.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Kůta o novoročních 
předsevzetích. 

Novoročním  předsevzetím  se 
označuje  slib, který dáváte sami sobě. 
Např.: Nebudu kouřit. Budu hubnout. Budu 
věrný své manželce. 
P. u. Pojslová: ,, Já si žádné předsevzetí 
nedávám, protože si myslím, že bych ho 
nesplnila.“ 
E. Friedbergerová: ,, Mé předsevzetí bude 
jako každý rok stejné, ale jako každý rok 
ho nesplním.“ 
P. u. Jaroš: ,,Zeptej se mého tiskového 
mluvčho.  Budu hodný na děti, co mě 
zlobí.“ 
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Pája Ledrerová a Dominik Vaněk 
udělali sociologický průzkum 
znalostí studentů ZŠMJH. 

1. Kde byl pochován M. J. Hus? 
2. Kdo to byl Stephen Hawking? 
3. Jakou vysokou školu má Bill 

Gates? 
4. Co to znamená, když něco koupíš 

za pakatel? 
5. Kdo nebo co je to jogín? 
6. Co je v přírodovědném slovníku 

filcka? 
7. Co dělá člověk pokud nebdí? 
8. Kolik měsíců má přestupný rok? 

Klára Pánková- 4. třída 
1. V Husinci. 
2. Já nevim. Herec? 
3. Ty jo... počítačovou. 
4. Že je to levný. 
5. Pracuje někde v cirkusu. 
6. Nějaká veverka. 
7. Dvanáct. 

Matyáš Babka- 5. třída 
1. V Husově domě. 
2. Terorista. 
3. Plaveckou. 
4. Za hodně. 
5. Šašek ňákej. 
6. Zvířata. 
7. Že spí. 
8. Dvanáct. 

Jaroslav Havlíček- 8. třída 
1. V Kostnici. 
2. Spisovatel. 
3. Žádnou. 
4. Nízkou cenu. 
5. Jogín? Počkej, počkej. Hokeijsta. 
6. Filcka? Takže jsou to vši . 
7. Nespí. 
8. Dvanáct 

Žaneta Mrázová- 8. třída 
1. Rozprášen do řeky. 
2. Detektiv. 
3. Právní. 
4. Za málo peněz. 
5. Cvičí jógu ne? 
6. Kurňa, kdyby to nebyl 

přírodovědnej slovník. 
7. Nespí? 
8. Hmmm... dvanáct. 

Veronika Kaštánková – 9. třída 
1. Hodili do řeky ho. 
2. Hrdina filmů. 
3. VŠ novinářské žurnalistiky. 

4. Levně. 
5. Cvičitel. 
6. Šiška. 
7. Že nespí. 
8. Dvanáct. 

P. u. Škopková. 
1. Do Rýna ho hodili. 
2. Přijďte za hodinu. Já si to  zjisíim. 
3. Odpovídám pouze na otázky o         

Čechách. Čech bez Čecha. O Češích. O 
Češech. Zkrátka o Češích jako o lesích. 

4. Za málo peněz. 
5. Leží na hřebíkách, ne? 
6. Veška jedna malá potvora. 
7. Spí a odpočívááá. 
8. Dvanáct. 

P. u. Marian Jungvirt. 
1. V Kostnici. 
2. Fyzik. Vědec. 
3. Nemá žádnou. 
4. Za hodně málo, levně. 
5. Ten, kdo cvičí jógu. 
6. Vešní buňka v ochlupení. 
7. Spí. 
8. Dvanáct. 

Správné odpovědi: 
1. Nebyl upálen. Jeho popel byl hozen 

do Rýna. 
2. Astronom. Vědec. Známý svými 

vizemi a handicapem. 
3. Bill Gates nemá vysokou školu. 
4. Za hodně málo, levně. 
5. Předcvičovatel jogy 
6. Larva vši 
7. Nespí 
8. 12 

Hrudky s müsli 

Na asi 45 kousků: 
300 g hořké čokolády 
300 g müsli 
2 lžíce oleje na alobal 
45 papírových košíčků 



Vánoce 
Bára Podlešáková a Radka 
Kahudová 
 
Vánoční koledy, 
Adventní věneček, 
O štědrém dni těšíš se  
Až zazvoní zvoneček. 
K vánoční večeři kapra si dáte, 
Pozor, ať se na něm nezakuckáte. 
Ozdobíš-li stromeček  
Najdeš pod ním dáreček. 
Nad Betlémem svítí hvězda,  
O které se ti nezdá. 
Všem Vám přejem štěstí,zdraví, 
koledy ať Vás baví 
Krásné Vánoce budou zas po roce. 
 
 

 
 

 
Třetí třída vyráběla adventní kalendář a 
skládala básničky na různá slova. 

 
 

 
 
 

 



 
Vánoční besídka 
Žáci jednotlivých tříd si připravili 
různé programy. Nejvíce asi zaujaly 
zprávy žáků ze 6.třídy, scénky z páté 
třídy a divadelní představení žáků 9. 
třídy.Všem se to povedlo a měli 
zasloužený úspěch. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Opět jsme si společně zazpívali 
vánoční koledy. 
 

 
 
Při slavnostním obědě nás 
obsluhovali žáci devátého ročníku. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
Přátelé, kamarádi,pedagogové a 
pedagožky.Znovu jsme dostali do 
své moci přípravu školního časopisu 
Pírko. V květnovém vydání se 
dozvíte , jaké akce v květnu 
proběhly a hlavně už se blíží 
prázdniny. 
 

Blíží se prázdniny 
Hejnová,Křivánková 

Je květen a všichni se velice těšíme na 
prázdniny. 
Nejprve nás ale čeká úporné a zdlouhavé 
zkoušení, spousta písemek a testů, 
abychom si na poslední chvíli vylepšili 
známky na vysvědčení. 
V květnu se také konají příjemné akce, jako 
například různé výlety nebo exkurze. 
V květnu svítí sluníčko a je krásné počasí, 
všechno kvete a příjemně voní, proto také 
chodíme s učiteli do přírody. 
Ale i přesto máme všichni nejraději horké 
letní prázdniny, při kterých se nemusíme 
učit, můžeme dlouho spát, jezdíme 
s rodinou na různé výlety, podnikáme 
společenské akce a hlavně se můžeme 
KOUPAT!! 
 

 
Nejoblíbenější předmět.. 

Hejnová,Křivánková 
Já a moje kamarádka Klára 
Křivánková máme nejraději 
NĚMECKÝ JAZYK, protože máme 
hodnou paní učitelku, která nás 
hodně naučí. 
Všechno nám pečlivě vysvětlí a ráda 
nám poradí. 
 
 

 
Vyprávění o zápase TJ Slavoj 
Husinec a  Vimperk B 
 
8.5.2008 jsme hráli proti Vimperku.Měli 
jsme přijít na hřiště v 9:00 trenér už tam 
byl, když jsme tam přišli, převlékli jsme se 
do dresů a šli jsme se rozcvičit.Rozcvičky 
se ujal táta Boris.Když přijeli vimperští, 
tak jsme se tak trochu začali bá,t protože 
tam byli 4 hráči z Vimperka.Když začal 
zápas, tak se míče ujali vimperští  a my se 
k němu dostali asi po 4 minutách, a to  
jsme dostali gól �.V první polovině zápasu 
jsme dostali asi 10 gólů a v druhé polovině 
dalších 6�.Nakonec jsme prohráli 16:0 a 
šli jsme všichni s ostudou domů.  

 
Zdravotní soutěž 
Veronika Kaštánková, Michaela 
Podlešáková 
 
Ve čtvrtek 15. května se konala zdravotní 
soutěž v DDM. V osm hodin jsme vyjeli 
speciálním autobusem z Husince. Do 
Prachatic jsme dojeli  v pořádku. Než 
začala soutěž ,museli jsme se zaregistrovat 
a vzít si svačinu. Housku, jablko, sušenku 
a pitíčko.  
 Mirka pak došla vylosovat startovní 
číslo. Bohužel si vytáhla 2, tím pádem 
jsme hned vyrazili ke stanovištím. Na 
prvním stanovišti byla obvazová technika. 
To jsme celkem zvládli. Druhé stanoviště 
bylo velice těžké. Byli tam tři zranění, 
proto jsme se museli rozdělit. Verča 
s Mirkou dávaly umělé dýchání, Lída 
ošetřovala paní s cizím tělesem v ráně a 
Míša s Nikolou zastavovaly tepenné 
krvácení. U třetího stanoviště byla srážka 
kol. Verča s Mirkou  ošetřovaly otevřenou 
zlomeninu bérce a Míša, Nikola a Lída 
bezvědomí. Na čtvrtém stanovišti byla 
malá černoška, která se třásla u lampičky, 
jelikož byla pod elektrickým proudem.
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Po ošetření všech zranění jsme si došli na 
zmrzlinu a koktejl. Potom jsme přišli na 
vyhlášení. Výsledek byl pro nás 
překvapivý. Skončili jsme na třetím místě 
hned za Šumavskými Hošticemi a 
Vimperkem. Mladší žákyně vyhrály a 
postoupily do krajského kola, kde skončily 
na 7. místě. 
World of Warcraft už hraje 10 milión ů 
předplatitel ů – Sláva Brichten  

Jedenáctý únor 2005 se jednou zapíše do myslí 
evropských hráčů jako den, který změnil jejich 
život, rozvrátil rodiny a také je připravil o práci. 
V tento památný den se totiž oficiálně spustily 
desítky evropských serverů sloužících hordě a 

alianci ve hře World of Warcraft! První skutečně 
masové MMORPG v tom pravém slova smyslu, 

tedy určené masám obyčejných smrtelníků, 
ostříleným hráčům, ale i zcela příležitostným 

pařanům začalo naostro fungovat. Proč způsobil 
WoW takové šílenství a proč je téměř na celém 

světě beznadějně vyprodaný? Dozvíte se na 
následujících řádcích... 

PROČ?!!!? 
World of Warcraft od fenomenálních vývojářů 

Blizzard Entertainment zve statisíce hráčů celého 
světa na procházku říší Azeroth a po pravdě, 

tomuto volání se dá jen velmi těžko odolat. Na 
otázku „proč?“, kterou si v úvodu všichni položí, 

neexistuje jednoznačná odpověď. Každý, kdo 
okusil hry od Blizzardu jistě ví, že technologicky 

většinou neznamenaly revoluci, ba ani jejich systém 
nebyl výjimečně sofistikovaný. Důvodem pro 
bezesné noci bylo cosi těžko uchopitelného, 

veličina, která se nejčastěji skloňuje jako hratelnost. 
Stejně tam je tomu i v případě hry World of 

Warcraft. 
 

 Já hrdina! 
V každém správném MMORPG jste 
v úvodu postaveni před volbu povolání a 
rasy. Zde se musíte nejprve rozmyslet, 
zda-li propůjčíte svoji vůli hordě 
sestavené z nemrtvých, trollů, taurenů a 
orků nebo alianci zastoupené lidmi, 
trpaslíky, nočními elfy a gnómy. Bez 
ohledu na volbu serveru spolu horda a 
aliance nemůžou komunikovat a veškerá 
interakce probíhá pouze formou krve a 
násilí. Výběr rasy má následně vliv i na 
možnosti povolání. K dispozici jsou 
válečníci, šamani, lovci, druidové, 
mágové, čarodějové, paladinové, kněží a 
zloději. Většina povolání odpovídá svojí 
charakteristikou hrdinům z Warcraftu III. 
Došlo však k jejich zásadnímu rozvinutí. 
Ostatně narážky a jistou spojitost s touto 
známou RTS budete objevovat na 
každém kroku a nutno říct, že to není 
vůbec na škodu! Vzpomínáte si třeba na  

démona Varimathrase? Tak toho nyní 
potkáte ve městě nemrtvých. 

 
Bára Šulanová  4. třída  
 

Den Matek 
 
Někteří z našich žáků si dne 11.5. 
připravili pod vedením pani učitelky Jiřiny 
Procházkové program pro maminky. Akce 
se uskutečnila v Kulturním domě 
v Husinci. Žáci měli připravené pásmo 
písniček , básniček a říkadel. Jako 
doprovodná skupina zahrál Zika 
Band.Jmenovitě děkujeme: 
Ze třetí třídy:Klárka Mikulová 
                     Katka Majerová 
                     Ivanka Horáková 
                     Kristýna Hovorková 
Markéta Prášková 
Dominik Čajan 
Ondra Zíka 
Martina Zíková – 5.tř. 
Anička Hejnová – 6.tř. 
Žaneta Mrázová – 7.tř. 
Lída Hejnová – 8.tř. 
Klára Křivánková – 8.tř. 

 



Vybíjená  
Turnaj ve vybíjené byl velmi 
napínavý.Bojovalo se do poslední 
vteřiny a nakonec jsme zvítězili a 
postupujeme dál.Druhé naše družstvo 
skončilo třetí. Všem patří velký dík. 

 
 
 

 Výsledky  žák ů jsou  
úsp ěchem nás  všech 
 
 Konec školního  roku  2007/2008  

pomalu klepe na dveře a každý  se  
většinou  ohlíží  za  uplynulou   cestou, 

kterou  vykonal. O vzdělávacích  
výsledcích   žáků školy  i jejich  postavení 
v ČR a Jihočeském kraji nás  pravidelně  
informují  celostátní  testy  pro  základní 

školy  Kalibro a Cermat. Věřte, že  se  ani  
v letošním  školním   roce   nemáme  za co 

stydět.  V profilových  předmětech  se   
vždy pohybujeme nad  celostátním  

průměrem a  dobré  výsledky  potvrzují  i   
umístnění  v řadě   přehlídek  okresního, 

krajského i národního  charakteru. 
 Jarní měsíce  přinesly  přímo  žeň  

úspěchů ve  všech  oblastech a   o 
náročnosti  soutěží  a olympiád  nelze  

pochybovat.   Ptáte  se  proč? Vybrat  a  
kvalitně  připravit  žáky  na  boj  s mnohem  

většími  školami  je  opravdu umění i  
odpovědnost .  Příkladem  může  být  

například   okresní  soutěž  v košíkové 
dívek    a chlapců, kde  má  naše škola  
k dispozici  z  hlediska  počtu  žáků   

minimální  možnosti  ( …velké  školy  
vybírají    ze  60  i více  žáků  a některé  

jsou i  sportovně zaměřeny ).  Přesto  jsme  
v obou  kategoriích  skončili  na  druhém  

místě  v okrese.  Nejinak tomu  bylo i 
v ostatních odvětvích. Snad souhrn 

nejvýznamnějších  výsledků řekne vše.  
Okresní i  krajská recitační soutěž  -  

N.Heinzlová  1. místo,  okresní olympiáda 
v ČJ –V.Mrázová 3.místo, okresní 

olympiáda v NJ – V.Mrázová 2.místo, 
okresní olympiáda  v Z -   N.Tesařová 

3.místo, P.Miklas 3.místo,  jarní turnaj ve  
vybíjené škol -  1.místo,  okresní finále 
v malé  kopané – 1.místo,  krajské  kolo 
literární soutěže „Evropa  ve škole“ – 
J.Schwarzová –2 místo, krajské  kolo 

výtvarné  soutěže „Evropa  ve škole“  - 
V.Mrázová, N.Tesařová – 1.místo, 

J.Schwarzová,J.Ledrerová – 3.místo, 
A.Pěstová (MŠ) –1.místo, národní kolo  
výtvarné soutěže  „Evropa ve škole“ – 
V.Mrázová, J.Schwarzová – 1.místo ( -

práce  „Dialog s vesmírem“  bude  
publikovaná  v kalendáři výtvarných prací 

dětí  ČR  na rok 2009),  regionální 
výtvarná  soutěž  k výročí  

K.Klostermanna – N.Tesařová 1.místo, 
M.Kahudová – 1.místo,  okresní pěvecká 

soutěž  „Jihočeský  zvonek“ – J.Linzmajer, 
L.Hejnová, A.Hejnová, R.Kahudová – 

1.místo, M.Zíková, L.Hejnová, 
N.Heinzlová, A.Hejnová, R.Kahudová – 

2.místo, O.Zíka, J.Schindler, K.Dejmková, 
M.Zíková, A.Hejnová – 3.místo,  okresní 
soutěž  „Mladých zdravotníků“ - mladší 
kategorie –1.místo,  starší kategorie – 

3.místo,  okresní turnaj Mc Donald´s CUP   
(kopaná - kategorie 4.5.třídy)  - 3. místo a 

v kategorii 1. – 3.tříd  1.místo. Další  
postupové soutěže  nás  ještě čekají. 

 Jak je vidět, o  péči  a  všestranný  
rozvoj  žáků naší  školy se  rodiče  obávat 
nemusí, neboť  má  dlouholetou   tradici  a  
nejinak  tomu  bylo  i  v letošním  školním  

roce.  Problémem  však začíná  být  
pohodlnost, nezájem a někdy  u řady žáků  
i  omluvenky  od  rodičů,  které přípravu  

na řadu těchto činností  omezují. Přesto  je 
však krásné a povzbuzující,  že  se  najde  
tolik lidí,  ochotných  se přidat  a pomáhat   

i  nad rámec  svých  povinností.  
                                                                                           

Mgr.Václav Kuneš 
 

 
 Rosťa Kadlec – 3.třída 



Ještě několik básniček, 
věnovaných maminkám 
 

Klára Mikulová 3.t ř. 
Mamince  
Maminko moje, ráda Tě mám, 
a proto Ti něco k Tvému svátku dám. 
Kytičku, srdíčko a pusinku. 
A to všecko já dám k Tvému srdíčku. 
 
 

Ivanka Horáková 3.t ř. 
Jarní kyti čka 
Kdo zná moji maminku, ví 
že každou chvilinku 
pohladí mě, polaská. 
Když jí někdy pozlobím, 
tak to hnedka napravím, 
pusinku jí dávám hned. 
Říká: tys můj jarní květ". 
Moje milá maminka 
to je velká výjimka 
ze všech lidí na světě! 
 

Klárka Pánková 3. t ř. 
Jen pro maminku 
Moje milá maminko, 
ty doma musíš být. 
Já jsem malé jehňátko 
a tys moje skrýš. 
Pečuj o mne a ochraňuj, 
já ti za to dám písničku, 
možná i kytičku, 
ale především hezkou hubičku. 
 

Katka Kolafová 3. t ř. 
Moje maminka 
Maminka je jak madona krásná, 
směje se jak hvězda jasná. 
Maminka je jak bohyně lásky, 
na čele jí zdobí drobné vrásky. 

 
 
 

Sport 
MacDonald Cup 
Třetí třída – 1.místo 
Čtvrtá třída – 3.místo 
Získali pro školu poháry. 

Pohár rozhlasu 
Mladší žačky  - 3. místo 
Přivezli pěkný pohár – gratulujeme 
Mladší žáci  - 6. místo 
Starší žačky  - 8. místo 
Starší žáci  - 4. místo 
 
 
 

 

 
 Verunka Pěstová – 4.třída    
Dominik Founě  - 5.třída 
 

 

 Matěj Korbačka – 1.třída 
 
Moc děkujeme všem za příspěvky do 
květnového vydání,které pro Vás 
připravili žáci osmé třídy, pod vedením 
Ondry Babky a Zdendy Svobody. 



Koblížkův příběh – Tůmová, 
Hejhalová 

 
Za devatero horami, za devatero řekami 

a za devatero lesy žil dědek s babkou.  
Babka zametala před domem a stěžovala 
si: „Sakra!Pro č zrovna my musíme 
bydlet tak děsně daleko!Takovejch hor 
řek a lesů.JO takovej New York!To by 
bylo!už bych tomu dědkovi plesnivákovi 
nemusela vyvařovat a péct samý buchty. 
 „Bábo usmaž mi na másle 
koblížka!Mám hlad,že bych sežral i 
ježka!“piští navztekaný dědek.Bábě 
nezbylo nic jiného než zahodit koště a 
běžet k plotně.Umíchala ze zbytků těsto 
a hodila ho na pánev. „Ještě že jsme 
nedávno koupily tu skvělou pánev co 
ukazovali v bedně.“ říká si babka od 
prskající pánve. 
 Najednou jde okolo sousedka a 
babka se s ní okamžitě zakecá a na 
milou koblihu úpln ě zapomene.Asi po 
pěti minutách ucítí hrozný zápach.Vletí 
do kuchyně jako uragán a okamžitě se 
rozeřve: „Dědku pro jsi tu pánev 
nehlídal?!“ 
 Koblížek je celý nešťastný , že o 
něm nemluví.A tak se napůl spálený 
dočerna a napůl syrový odkutálí pryč.Po 
cestě se ušpinil jak nebyl dopečený.U 9. 
lesa potkal vlka. „Copak se tak 
vypečeno-nevypečený potuluješ 
krajem?“ „Ále, babka s dědkem se na 
mě vy-píp-li.“povzdychne si. „Tak mi 
zazpívej potěšíš se.Mě to vždycky 
pomáhá.“usměje se na koblížka. „Teda 
pokud máš dopečenou pusu a můžeš s ní 
normálně hýbat.“dodal ještě vlk honem 
aby se koblížek neurazil. 
 Když dozpíval opravdu se usmál 
slepenými ústy.Sice se víc šklebil,ale i 
tak bylo poznat,že má lepší 
náladu.Najednou se po něm vlk 
ohnal.Jen tak,tak se vyhnul ostrým 
zubům.Vlk zavrčel,vycenil zuby a 
vztekle se podíval jak se koblížek rychle 
kutálí pry č.Pak odběhl za jiným cílem. 
 Mezitím koblížek zastavil 
uprostřed 9.lesa a zhluboka 
oddechoval.Najednou vidí,že se směrem 
k němu kolébá po lesní cestičce jako 
uhel hnědý medvěd.Koblížek měl co 
dělat aby šklebil,ale i tak bylo poznat,že 

má lepší náladu.Najednou se po něm vlk 
ohnal.Jen tak,tak se vyhnul ostrým 
zubům.Vlk zavrčel,vycenil zuby a 
vztekle se podíval jak se koblížek rychle 
kutálí pry č.Pak odběhl za jiným cílem. 
 Mezitím koblížek zastavil 
uprostřed 9.lesa a zhluboka 
oddechoval.Najednou vidí,že se směrem 
k němu kolébá po lesní cestičce jako 
uhel hnědý medvěd.Koblížek měl co 
dělat aby se vyhnul jeho urousaným 
tlapám.Vymotal se zpod jeho nohou a 
křikl: „Medv ěde!Dávej si pozor na to 
kam šlapeš!Málem si mě zašlápl,koukej 
se laskavě pod nohy.“ 
 Pisklavý hlásek probudil 
polospícího medvěda.Medvěd se chtě 
nechtě musel vrátit ze říše 
snů.Nenávistně se podíval na 
koblížka.Byl na něj tolik naštvaný,že se 
po něm ohnal tlapou.Koblížek zasebou 
cítil dech medvěda a už se viděl v jeho 
tlamě.Nakonec se však skoval 
v maliní.Medvěd si místo něj dal pár 
malin.Na koblížka úúúplně 
zapomněl.Když konečně zmizel na 
dostačující vzdálenost vylezl náš malý 
hrdina ze svého úkrytu. 
 Šel dál až se dostal k 8. 
lesu.Pohvizdoval si a šel na své rozměry 
vcelku rychlým pochodem 1metr za 
minutu.Není tedy divu,že se po 20 
metrech vyčerpal a sedl si do stínu. 
 Okolo šla právě liška,ale zdálo se 
,že si jí koblížek nevšiml.liška přišla 
blízko k němu a pozdravila: „brej den 
přeju.Co ty tady mladej tak 
sám.Koukám ,že jste nedopečené 
děcko.“medovým hlasem mlela,mlela 
dál.Koblížek jí neposlouchal.nevnímal 
svět.To byla ,ale velká,ba přímo 
obrovská chyba.Liška najednou udělala 
chramst a koblížek v ní zmizel. 
 Liška si lehla  do stínu a 
odpočívala.Nezapomeňme ani na vlka 
s medvědem.Ti také neměli nejlepší 
osud.V okolí nesehnali nic k jídlu,tak 
nakonec pošli hlady.Tam někde dole jim 
společně opravdu bylo teplo.Nic jim tam 
nechybělo.Možná jen pár sněhových 
vloček,ale snad si zvyknou. 
 Doufám děti,že se vám pohádka 
na dobrou noc líbila.Přeji vám, sladké 
sny.Nashledanou někdy příště!            


