
 

PRANOSTIKYPRANOSTIKYPRANOSTIKYPRANOSTIKY    
Jan Geier 

Na Hromnice -  o hodinu více 
Na svatého Blažeje -  kamínek se ohřeje 

O svaté Veronice bývá ještě sanice. 
Svatý Radko - na poli hladko. 

O svatém Řehoři -  mrazy přituhnou a vše umoří. 
O svaté Juliáně -  připrav vůz a schovej sáně. 

 
Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!    
Monika MikešováMonika MikešováMonika MikešováMonika Mikešová    

Dneska jsem se dozvěděla , že lidé znečišťují lesy. 
Myslím si, že je to škoda, protože na naší krásné 
Šumavě máme velmi krásné lesy. Je zbytečné, aby 
lidé dělali takové věci. Přece jenom je krásné si 
vyjít ven do přírody a čichnout si toho krásného a 
čistého vzduchu.Včera jsem se nudila, tak jsem 
vzala našeho pejska na procházku. Byla to nádhera,  
utíkat a křičet přírodou.. V tu chvíli mi bylo 
opravdu krásně, ale najednou jsme šli temným 
lesem. Neměla jsem z toho moc dobrý pocit. A 
najednou se můj pejsek rozběhl za nějakou srnkou 
a já jsem tam zůstala sama v tom hustém a temném 
lese.. Pociťovala jsem na zádech mráz a začínala 
jsem se bát. Otočila jsem se a najednou jsem 
uviděla stopy od nějakého zvířete. Hned mě 
napadlo, že to jsou stopy od mého pejska. Napadlo 
mě, že když půjdu po těch stopách ve sněhu, tak 
mě dovedou k mému pejskovi. Šla jsem a najednou 
jsem došla k nějaké skládce, kde na mě číhalo 
nebezpečí. Bylo tam spousta nepořádku. Staré 
rozbité televize, ledničky, mrazáky  a počítače. 
Porozhlédla jsem se tam a pod  mezí jsem uviděla 
něco malého a chlupatého. V tu chvíli jsem si 
říkala, jestli tam mám jít, ale na druhou stránku 
jsem si říkala,  co když to bude nějaké zlé zvíře? 
Nedalo mi to a šla jsem se tam podívat. Uviděla  
 

 
jsem tam malého králíčka. Ten se však spíš bál mě 
než já jeho. ☺ Hned jsem si všimla, že na sněhu 
jsou červené krvavé stopy a bylo mi jasné, že je ten 
králíček nemocný. Sáhla jsem do kapsy a 
kapesníkem jsem se snažila mu tu bolavou nožičku 
ošetřit a zjistila jsem, že tam měl střep z té strašné 
skládky. Nakonec všechno dobře dopadlo. Můj 
pejsek se vrátil a já jsem došla spokojeně domů. 
Ale doma mi vrtalo hlavou, proč to  ti lidé dělají a 
znečišťují přírodu a její okolí. 
 
PS: Prosím, nebuďte jako ostatní lidé, kteří to 
dělají a znečišťují okolí.. 
 

Vtipy 
Miroslav Pavelka 
"Jak to, že jsi nebyl dva dny ve škole?" "Včera 
nám shořel dům." "A předevčírem?" "Předevčírem 
jsme ho vyklízeli." 
 
Ptá se učitelka při zkoušení žáka: "Proti komu 
bojovali husité?" Žák odpoví: "Proti Křižákům." 
Jiný žák se přihlásí a nesměle řekne: "A co jim ti 
pavouci udělali?" 

 
Veronika Kunová – 2.třída 
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Absolventské práce 
Alžběta Férová 
 
V pátek  žáci devátých tříd obhajují své 
absolventské práce. 
Letošní práce jsou na téma Šumava. Například 
nerostné suroviny Šumavy nebo rostliny na 
Šumavě.Většině prací chybí už jen drobné úpravy, 
některé jsou již hotové.Díky těmto pracím všichni 
poznají blíže svoje okolí a přírodu bez většího 
lidského zásahu. Doufám, že se nám všem práce 
povedou a případně se nám budou hodit i na 
střední školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kája Kovář a Filip Koritar při obhajobách svých 
prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
přesmyčky 

Zvířata 
Jan Kolda a Jan Jursa 

 
pecoi 
bruz 

pvánia 
grty 

lomenchae 
fníled 
rpak 

henáksloc příšera 
 
 

Prázdniny 
Lenka Hodinová 

Prázdniny jsou prima věc, 
pojedeme na kopec. 

Z kopce dolů do rybníka, 
je tam přece velká štika. 

 
Já tam radši nepůjdu, 
nechci ztratit svačinu. 

Chleba, rajče, ředkvička 
k tomu trochu masíčka. 

 
Pojedeme radši k řece, 
to nám nevadí přece. 

 
U řeky je rákosí, 

maminka mě poprosí, 
abych jí ho natrhal, 

ale kamarád by mi ho vzal. 
 

Zápis 
Dne 18.2. proběhl i na naší škole zápis nových 
prvňáčků. Přišly děti z Husince, Lažišť, Pěčnova i 
Drslavic. Na některých byla znát příprava 
z mateřské školy.. Naopak děti, které mateřskou 
školu nenavštěvují často mívají horší přípravu. 
Nakonec bylo 8 žádostí o odklad školní docházky, 
až na další rok. Všechny děti si odnesly dárek od 
městského úřadu Husinec. 
 

 
 



Ptáci v Zimě 
 
Děti na prvním stupni společně vypracovaly testy o 
přikrmování ptáků.Výtvarně ztvárnily obrázky 
různých ptáků. Také vyhledávaly informace o 
ptačích druzích v encyklopediích, třídily ptáky na 
stěhovavé a trvale žijící u nás, zkoumaly jejich 
život v přírodě, hnízdění a výchovu mláďat. Na 
závěr vypracovaly hodnotící dotazník. 
 

 
 

Lucie Vacíková – 3. třída 

  
Poznáte opět známou osobnost ? 
 

             

Adélka Malcová – 3. třída 

 
 

 
Anketa v 6. třídě 

1. Jakou posloucháš hudbu? 
2. Jaká je tvá oblíbená barva? 
3. Jaké jídlo máš nejraději? 
4. Tvé oblíbené zvíře? 
5. Tvůj oblíbený předmět? 
6. Tvá oblíbená učitelka? 
7.   Tvé oblíbené oblečení? 
 
Klára Mikulová 
Rap – Eminem 
Oranžová a zelená 
Šunkafleky 
Želva 
Dějepis 
Zemanová a Čechová 
Džíny a košile 

      Katka Kolafová 
Nu- metal- s-core 
Černá 
Svíčková 
Pes 
Tv, informatika 



Jaroš 
Nahá 

                       Jana Koldová 
Rock 
Modrá 
Těstoviny se špenátem 
Pes, křeček 
Tv, matematika 
Čechová, Zemanová 
Džíny a triko 
 
Nejoblíbenější chlapci u žákyň 6. třídy 
 
1. místo – Karel Sýkora – 9. třída 
2. místo – Dominik Founě – 8. třída 
3. místo – Václav Tichý – 8. třída 

 
 
Při pracovním vyučování jsme si vyráběli 
náhrdelníky z korálků – žákyně 6. třídy 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympiáda v Anglickém jazyce 
Anežka Horáková 
 
Konala se dne 23.3. v Prachaticích v DDM. 
S Aničkou Hejnovou z 9. třídy jsme byly 
v kategorii 2A. Olympiáda se skládala ze třech 
částí. Jednou z nich byla konverzace – vytáhlo se 
téma, o kterém se pak mělo povídat před porotou. 
Další částí bylo tzv. Role- Plays, kdy jsme si 

vylosovali dvojici, se kterou jsme pak měli sehrát 
scénku.Poslední částí byl poslech, ten byl velmi 
těžký. Měli jsme do textu doplňovat slova, která 
slyšíme. Olympiáda skončila asi ve 13 hodin po 
vyhlášení výsledků. 
 

Rozhovor s panem učitelem 
Ludvíkem Filipem 
Karel Kovář – 9. třída 
 
Jak dlouho učíte? 
Od roku 1981, začínal jsem ve Vimperku, pak jsem 
učil 5 let ve Vlachově Březí , a pak jsem přišel do 
Husince. 
Co byste dělal, kdybyste nebyl učitel? 
Vím, že jsem se rozhodoval mezi stavební 
průmyslovkou a střední lesnickou školou. 
Baví Vás učit? 
Motivuje mne vždy nějaký kladný výsledek 
činnosti u žáka. Nemám rád, když se žák předem 
vzdává. 
Jaké jsou vaše zájmy? 
Běžecké lyžování, cyklistika, maluji obrazy, mám 
rád pobyt v přírodě. 
Co budete dělat o jarních prázdninách? 
Pojedu do Jizerských hor na běžky, těším se. 
Jaká byla vaše nejhorší poznámka? 
S kamarádem jsme rozbili okno, bylo to v 7. třídě.   
Opravy šly na naše náklady. 
 

 
Anežka Horáková – 8. třída 

 
I tentokrát děkujeme všem, kteří přispěli do tohoto čísla. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRANOSTIKYPRANOSTIKYPRANOSTIKYPRANOSTIKY    
Jan Gaier 

Na Hromnice o hodinu více 
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje 
O svaté Veronice bývá ještě sanice. 

Svatý Radko - na poli hladko. 
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří. 

O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 
 

Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!Ahoj kamarádi!    
Monika MikešováMonika MikešováMonika MikešováMonika Mikešová    
Dneska jsem se dozvěděla od naší paní učitelky 
Pojslové, že lidé znečišťují lesy. Myslím si, že je to 
škoda, protože na naší krásné Šumavě máme velmi 
krásné lesy. Je zbytečné, aby lidé dělali takové 
věci. Přece jenom je krásné si vyjít ven do přírody 
a čichnout si toho krásného a čistého 
vzduchu.Včera jsem se nudila, tak jsem vzala 
našeho pejska na procházku. Byla to nádhera utíkat 
a křičet přírodou.. V tu chvíli mi bylo opravdu 
krásně, ale najednou jsme šli temným lesem. 
Neměla jsem z toho moc dobrý pocit. A najednou 
se můj pejsek rozběhl za nějakou srnkou a já jsem 
tam zůstala sama v tom hustém a temném lese.. 

Pociťovala jsem na zádech mráz a začínala jsem se 
bát. Otočila jsem se a najednou jsem uviděla stopy 
od nějakého zvířete. Hned mě napadlo že to jsou 
stopy od mého pejska. Napadlo mě, že když půjdu 
po těch stopách ve sněhu tak mě dovedou k mému 
pejskovi. Šla jsem a najednou jsem došla k nějaké 
skládce, kde na mě číhalo nebezpečí. Bylo tam 
spousta nepořádku. Staré rozbité 
televize,ledničky,mrazáky  a počítače. Porozhlédla 
jsem se tam a pod  mezí jsem uviděla něco malého 
a chlupatého. V tu chvíli jsem si říkala jestli tam  
 
 
 
mám jít, ale na druhou stránku jsem si říkala co 
když to bude nějaké zlé zvíře? Nedalo mi to a šla 
jsem se tam podívat. Uviděla jsem tam malého 
králíčka. Který se bál spíš on mě než já jeho. ☺ 
Hned jsem si všimla že na sněhu jsou červené 
krvavé stopy a bylo mi jasné že je ten králíček 
nemocný. Sáhla jsem do kapsy a kapesníkem jsem 
se snažila mu tu bolavou nožičku ošetřit a zjistila 
jsem že tam měl střep z té strašné skládky.Nakonec 
všechno dobře dopadlo. Můj pejsek se vrátil a já 
jsem došla spokojeně domů. Ale doma mě vrtalo 



hlavou proč to  ti lidé dělají a znečišťují přírodu a 
její okolí. 
 
PS: Prosím nebuďte jako ostatní lidé kteří to dělají 
a znečišťují okolí.. 
 

Vtipy 
Miroslav Pavelka 
"Jak to, že jsi nebyl dva dny ve škole?" "Včera 
nám shořel dům." "A předevčírem?" "Předevčírem 
jsme ho vyklízeli." 
 
 
Ptá se učitelka při zkoušení žáka: "Proti komu 
bojovali husité?" Žák odpoví: "Proti Křižákům." 
Jiný žák se přihlásí a nesměle řekne: "A co jim ti 
pavouci udělali?" 
 
 

Absolventské práce 
Alžběta Férová 
V pátek  žáci devátých tříd obhajují své 
absolventské práce. 
Letošní práce jsou na téma Šumava. Například 
nerostné suroviny Šumavy, nebo rostliny na 
Šumavě.Většině prací chybí už jen drobné úpravy, 
některé jsou již hotové.Díky těmto pracím všichni 
poznají blíže svoje okolí a přírodu bez většího 
lidského zásahu.Doufám, že se nám všem práce 
povedou a případně se nám budou hodit i na 
střední školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kája Kovář a Filip Koritar při obhajobách svých 
prací 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přesmyčky 
Zvířata 

Jan Kolda a Jan Jursa 
 

pecoi 
bruz 

pvánia 
grty 

lomenchae 
fníled 
rpak 

henáksloc příšera 
 
 

 

Prázdniny 
Lenka Hodinová 

Prázdniny jsou prima věc, 
pojedeme na kopec. 

Z kopce dolů do rybníka, 
je tam přece velká štika. 

 
Já tam radši nepůjdu, 
nechci ztratit svačinu. 

Chleba, rajče, ředkvička 
k tomu trochu masíčka. 

 
Pojedeme radši k řece, 
to nám nevadí přece. 

 
U řeky je rákosí, 

maminka mě poprosí, 
abych jí ho natrhal, 



ale kamarád by mi ho vzal. 
 

Zápis 
Dne 18.2. proběhl i na naší škole zápis nových 
prvňáčků. Přišly děti z Husince, Lažišť, Pěčnova i 
Drslavic. Na některých byla znát příprava 
z mateřské školy.. Naopak děti, které mateřskou 
školu nenavštěvují často mívají horší přípravu. 
Nakonec bylo 8 žádostí o odklad školní docházky, 
až na další rok. Všechny děti si odnesly dárek od 
městského úřadu Husinec. 
 

Ptáci v Zimě 
 

Děti na prvním stupni společně vypracovaly testy o 
přikrmování ptáků.Výtvarně ztvárnily obrázky 
různých ptáků. Také vyhledávaly informace o 
ptačích druzích v encyklopediích, třídily ptáky na 
stěhovavé a trvale žijící u nás, zkoumaly jejich 
život v přírodě, hnízdění a výchovu mláďat. Na 
závěr vypracovaly hodnotící dotazník. 

 
Ptáci  - žáci 3. a  4. třídy 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Poznáte další ze známých osobností? 
 
 

 
 

Anketa v 6. třídě 
7. Jakou posloucháš hudbu? 
8. Jaká je tvá oblíbená barva? 



9. Jaké jídlo máš nejraději? 
10. Tvé oblíbené zvíře? 
11. Tvůj oblíbený předmět? 
12. Tvá oblíbená učitelka? 
7.   Tvé oblíbené oblečení? 
 
Klára Mikulová 
Rap – Eminem 
Oranžová a zelená 
Šunkafleky 
Želva 
Dějepis  
Zemanová a Čechová 
Džíny a košile 
 
Katka Kolafová 
Nu- metal- s-core 
Černá 
Svíčková 
Pes 
Tv, informatika 
Jaroš 
Nahá 
 
 
Jana Koldová 
Rock 
Modrá 
Těstoviny se špenátem 
Pes, křeček 
Tv, matematika 
Čechová, Zemanová 
Džíny a triko 
 
Nejoblíbenější chlapci u žákyň 6. třídy 
 
4. místo – Karel Sýkora – 9. třída 
5. místo – Dominik Founě – 8. třída 
6. místo – Václav Tichý – 8. třída 

 
 
Při pracovním vyučování jsme si vyráběli 
náhrdelníky z korálků – žákyně 6. třídy 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


