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Jan Kolda 

 Co nám letos přinese ? Vlastně asi nic 
nového . Školu už dobře známe a známe se 
i mezi sebou, nejsme již tak vyjukaní jako 
naši noví spolužáci z 1. třídy, které jsme 
mezi sebe rádi přivítali. 
Zase začnou každodenní povinnosti – 
učení, psaní poznámek, zkoušení, referáty 
a čekají nás i různé exkurze. Takže  nic 
nového, ale přece , bude to našich 
posledních 10 měsíců v této škole. Začne 
rozhodování o tom, co po odchodu . 
Zdá se, že to je ještě daleko – deset měsíců 
je dlouhá doba, ale co potom …. 
A tak se začínáme trochu těšit, trochu mít 
obavy… 
Ale jsme zatím všichni spolu, a tak 
doufám, že si poslední měsíce užijeme, 
nejenom učením , ale i společnými 
chvilkami se 
spolužáky a kamarády. Proto s chutí do 
dalšího školního roku 2010/2011 

 
Zase škola 
Jan Kolda 

Před školu ráno pomalu jdu, 
zase je září,zas je to tu. 

Snad letos známky budou lepší 
snad úkoly budou snažší, 

snad se s klukama nebudu prát, 
snad volejbal budeme hrát. 

Určitě ale znám, 
že poslední rok už mám,  

že tenhle rok devátý, 
musí být více vysmátý, 
že dospělost už blíží se, 

že odpovědnost dostaví se. 
Školní rok poslední začíná žít, 
učitelé,chci lepším žákem být.

Stavba naší zahrady 
Filip Koritar – 9. t řída 
Jak určitě všichni víte, naše školní zahrada 
je ve výstavbě . Začíná s rekonstrukcí, no 
ono už se vlastně začalo.Vyrostlo na ní 
např. posezení k vyučování 
přírodovědných věd atd. Dále tam bylo 
postaveno bludiště a zahrádka s různými 
rostlinami k poznávání.Plánované je také 
jezírko.Další objekty se ještě plánují a 
budou postaveny postupem doby. 

 
 
 

 

Pírko Září 2010 



Srovnání škol 
Běta Férová – 9. třída 
Ještě minulý rok jsem navštěvovala školu 
v Horní Suché. 
Chodila jsem tam od první třídy, takže 
přechod nebyl jednoduchý. 
Když srovnám tyto dvě školy, přijde mi, že 
škola  v Husinci je na vyšší úrovni,  a to 
nejen v učení, ale je to znát i na chování 
žáků a paní učitelek a pánů učitelů. 
Škola v Horní Suché také byla větší, každý 
ročník byl na škole dvakrát.Také vybavení 
školy bylo modernější. 
I když škola v Horní Suché se více 
zapojovala do různých akcí,  myslím, že 
moje současná škola mě na střední školy 
připraví lépe. 
A nakonec děkuji všem z této školy, kdo 
mi pomáhali a pomáhají všechno dohonit a 
dobře zapadnout.  
 

Boubín 
Lenka Hodinová – 9. třída 

V 8 hodin jsme vyjeli od školy. Jeli jsme 
asi 1 hodinu na Kubovu Huť. Z Kubovy 

Hutě jsme šli na Boubín. Bylo to asi 5 km. 
Když jsme došli k rozhledně, tak jsme 
vylezli nahoru, ale nebylo nic vidět, 

protože byla mlha. Nahoře jsme se ještě 
nasvačili a šli jsme k Boubínskému jezírku. 
Bylo to 8 km. Jezírko bylo hezké. Pak jsme 
šli k autobusu a jeli zpět ke škole. Pan řidič 

byl tak hodný a Lažišťákům zastavil 
v Žárovné odkud jsme šli ještě 2 km pěšky.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Naše Budoucnost 
Anička Hejnová – 9. třída 
Devátá třída.V téhle třídě by už měl 
každý vědět, čím by chtěl v budoucnu být. 
Jestli doktorem nebo třeba tesařem. To 
vše jsou důležitá zaměstnání, bez kterých 
bychom se neobešli. U nás ve třídě se 
většinou ještě rozhodujeme, ale už velmi 
brzo budeme posílat přihlášky na střední 
školy. Hodně z nás už se těší, až budou na 
jiných školách studovat své vysněné 
obory, ale všichni si uvědomujeme, že 
opouštíme něco, co nám všem bude chybět 
a kam už se nikdy nevrátíme. Sem jsme 
přišli jako malé, vystrašené děti a 
odejdeme jako chytrá a nebojácná 
mládež. Po několika letech se sem 
podíváme a budeme vzpomínat, jak jsme 
se tady učili, společně se smáli anebo se 



hádali. Teď před sebou máme celý život a 
rozhodující rok. 
 

 
Chorvatština 

Markéta Friedbergerová 
Byla jsem v Chorvatsku a připravila jsem 

si pro Vás krátký kurz. 

Ahoj-Halo 
Dobré ráno-Dobro jutro 
Dobrý den-Dobar dan 
Dobrou noc-Laku noc´ 

Jak se jmenuješ?-Kako se 
zovete? 

Kolik je ti let?-Koliko imaš 
godina? 

Kde bydlíš?-Golje živěte. 
Jak se máš?-Kako ste? 

Mam se dobře?-Imam dobou 
Jdu do moře-Idem na more 

Ano-Da 
Ne-Ne 

Kostel-cukva 
 

Vtípky…. 
 Pan učitel píše na tabuli vzorec HO2 a ptá 

se podřimujícího Petra,  co je to za 
vzorec? -Petr koktá:,,Pane učiteli, mám 
to na jazyku". -Tak to honem vyplivni , 

protože to je kyselina. 
 

 Do školy přijde nová učitelka, předstoupí 
před žáky a povídá:  
Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, aby jsme se 
k sobě chovali jako kamarádi." 
Jeden žák ji vezme za slovo a když ji druhý 
den potká, tak na ni zakřičí: 
"Nááázdar, Evo!" 
Ta se naštve a povídá: "Napíšeš 50x 
učitelce se ve škole netyká." 
A on další den přijde a přinese to napsané 
100x 
Učitelka se diví: "Jak to, říkala jsem 50x, 

proč jsi to napsal 100x?" 
A žák na to: "Aby si měla radost, Evo." 
 
 
 Tati, přeložili mě do zvláštní školy. 
Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 
 
 Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když 
zabijete jednu, kolik jich tam zbude? 
Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí. 

Perličky ze žákovských knížek 

Bez dovolení demoluje zařízení 
tělocvičny. 

Jirka háže mokrý míč do oken, které 
byly zrovna otevřené. 

Má nohy mimo školní budovu. 

Nakláněla se z okna, i když nevypadla. 

Opakovaně prdí při hodině, prosím o 
vyvětrání učebny. 

Při tělocviku kopnul do míče! 

Říká, že jsem stará bába a je mi přitom 
jenom 56. 

Směje se jako vorvaň, čímž úmyslně ruší 
hodinu! 

Štěká v hodině. 

Žák vyskočil z okna se slovy: "Jsem 
superman". 

Přesmyčky 
Školní věci 

 
 getnam 
ugam 
 butale 

Šz nisuhec 
 bančeu 

 



Rozhledna na Boubíně 
Žáci 4. třídy 
 
Dne 9. září 2010 se vydali žáci 4., 5. a 7. 
třídy naší základní školy na jednu ze 
šumavských rozhleden. Vycházeli jsme 
z parkoviště na Kubově Huti, míjeli 
nejvýše položenou vlakovou zastávku 
v Čechách a kolem vojenského betonového 
bunkru jsme začali výstup na Boubín. 
Počasí nám nepřálo, ale nepršelo. Naštěstí 
pro nás na rozhledně nainstalovali 
ukazatele okolních vrcholů. To, co jsme 
nespatřili, jsme si mohli alespoň představit. 
Zpátky k autobusu to šlo samo. Velkou 
radost děti měly z možnosti nakoupit si 
drobnosti v místním obchůdku 
s řemeslnými výrobky. 
                                                                                            

Loučení s létem 2010 žáků 
1. a 4. třídy 
Miroslava Attendornová 
Žáci 4. třídy si pro své nové spolužáky 
připravili akci, při které se měli navzájem 
lépe poznat, něco nového se dozvědět a 
hlavně si společně zahrát spoustu her. 
S pomocí vyrobených karet se symboly 
léta a počátečními písmeny jsme se 
společně vrátili k uplynulým prázdninám. 
Při společné práci na kresbě obrysů rukou 
a jejich vzájemné přibližování či 
překrývání se propojila symbolicky 
technická stránka kresby se stránkou 
lidskou. Vždyť klidné setkání rukou je 
znamením přátelství. Další aktivity jako 
Kompot a štafetové hry už byly jen 
radostnou tečkou na závěr. 
                                                                                                  
 

 

Exkurze Povydří 
Žáci prvního stupně si užili krásné přírody 
okolo řeky Vydry. Měli možnost poznávat 
cestou různé přírodniny a vyzkoušet si své 
fyzické schopnosti. Všichni si to užili a 
vrátili se příjemně znaveni 
 

 
                 Škola 

Velká je to budova, 
Celá plná tříd, 

Kdopak to tam uhání, 
Aby v září ožil s ní. 
Jsou to přece děti, 

Hlavní články školy. 
Její hlavou není nikdo jiný, 

Než náš pan ředitel. 
Učitelský sbor samí vtip a fór. 

Znalosti nám vštěpují, 
Písemky nám diktují. 
Učíme se všichni rádi, 

Já i moji kamarádi. 
Školník všechno opraví, 
Každý z nás ho pozdraví. 
Uklízečky po nás smýčí, 

S koštětem a hadrem jen to fičí. 
Kuchařky v kuchyni vládnou, 

Nám jejich dobrá jídla v puse sládnou. 
         

Vzdělávání a řemeslo  
I letošní rok jsme se vypravili do 

Českých Budějovic . Měli jsme možnost 
inspirovat se náplní výuky různých 

učilišť a škol. Studenti zde předváděli, 
co se naučili. 


