
 

 

Vzpomínka na prázdniny 

Richard Čermák – 6. třída 

Zuzanka 

Začátek prázdnin nám 

začal netradičně. Moje 

maminka při cestě do práce 

našla polomrtvé mládě 

straky.Mláďátko bylo malé, 

prochladlé, hladové a 

poraněné. V práci ho 

zahřívala a krmila 

mouchami. Poté ho donesla 

domů. Mládě jsme ubytovali 

v kleci, kde jsme mu udělali 

pelíšek. Mládě bylo velmi 

malinké a nevěděli jsme , 

jestli přežije. Krmili jsme ho 

moučnými červy, brouky, 

žížalami, mouchami a také 

mu velmi chutnaly kočičí 

konzervy. Mládě dobře jedlo 

a rychle rostlo. Brzy jsme ho 

začali pouštět z klece ven. 

Protože nemělo dorostlé peří 

na ocásku, nemohlo ještě 

létat. Tak za námi po celém 

bytě i terase jenom skákalo. 

Brzy si mládě ochočilo 

všechna naše zvířata. Ikdyž 

jsme nevěděli,  jestli je to 

holka nebo kluk , dali jsme 

mu jméno Zuzanka. Zuzanka 

se již naučila létat, ale stále 

se drží u našeho domu. Létá i 

k sousedům, kteří si ji oblíbili 

a krmí ji stejně jako my. 

Jsme rádi, že jsme zachránili 

život jednomu zvířátku. 

 

 
Září – Říjen 2015 



KAM MÍŘÍ ŽÁCI DEVÁTÉ TŘÍDY 

TEĎ?  A KDE NAKONEC SKONČÍ 

UVIDÍTE V ZAVĚREČNÉM ČÍSLE 

TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU 

Pavla Grigorová 

V. Böhmová- Gymnázium Strakonice 

Š. Mráz-Střední škola lesnická Písek 

Š. Pluhař- Střední průmyslová škola  Volyně 

M. Kovář- Střední škola lesnická Písek 

V. Běleš-Střední průmyslová škola a odborná 

škola řemesel a služeb  Strakonice 

P. Machovec-Střední zemědělská škola  Písek 

E. Kůsová- Střední škola obchodní  České 

Budějovice 

P. Grigorová- Střední zdravotnická škola  

České Budějovice 

Z. Hodinová- Střední odborná škola 

veterinární, mechanická a zahradnická  České 

Budějovice 

E. Bernardová-- Střední odborná škola 

veterinární, mechanická a zahradnická  České 

Budějovice 

J. Beck-Střední průmyslová škola automobilní 

a technická  České Budějovice 

M. Domín- Střední škola cestovního ruchu  

České Budějovice 

M. Korbačka- Střední průmyslová škola  

Volyně 

K. Turek- Střední průmyslová škola a odborná 

škola řemesel a služeb  Strakonice 

T. Binder- Střední průmyslová škola strojní a 

elektrotechnická  České Budějovice 

M. Koudelka- Střední odborné učiliště  

Vimperk 

 

Žáci 1.třídy tvořili krásné sovy 

 

Zeptala jsem se žáků, kteří přestoupili 

ze Zlaté stezky k nám do Husince. 

Eliška Kůsová 

1, Jak se jmenuješ a kolik ti je?A: 

Jirka Beck, 14 letB: Jan Kysela, 15let 

2, Jak se ti tady líbí?A: Je to tu 

pěkné.B: Nevím , zatím to tu 

poznávám. 

3, Máš tu kamarády?A: Nejvíce se 

kamarádím s Vaškem, který chodí do 

stejné třídy.B: Zatím žádné nemám. 

4, Jak by ses charakterizoval?A: 

Nevím, mám rád rybaření, tak asi 

klidnost.B:Nevím. 

5, Na jaké škole se ti víc líbilo?A: Na 

téhle. Je to tu super.B: Asi tady, ale 

nevím. 



6,Jeký je tvůj oblíbený předmět?A: 

Mám rád informatiku.B:Mám rád 

informatiku 

Žáci 2. třídy 

 

Lucka Prášková – 6. třída 

Zeptaly jsme se několika učitelek 

druhého stupně na pár otázek. 

Verča  Bohmová 

1.Čím jste chtěla být, když jste byla 

malá? 

P.uč. Štěpánková: „Učitelka to 

rozhodně nebyla (smích), chtěla jsem 

být překladatelkou. Ale později jsem 

zjistila, že by mě práce s dětmi bavila 

a využiji v ní i jazyky.“ 

P.uč. Filipová: „Baletkou, učitelkou 

nebo letuškou.“ 

P.uč. Pojslová :„Učitelkou… nebo 

ošetřovatelkou v zoo.“ 

2. Co děláte ráda ve volném čase? 

P.uč. Štěpánková: „Ráda sportuji, 

jezdím na kole a na motorce.“ 

P.uč. Filipová: „Sportuji, čtu anglické 

knížky a ráda trávím čas se svými 

vnoučaty.“ 

P.uč. Pojslová: „ Sportuji- nejraději 

mám jízdu na kole a plavání.“ 

3. Nejoblíbenější barva a jídlo? 

P.uč. Štěpánková: „ Mou 

nejoblíbenější barvou je červená a 

jídlo… pizza.“ 

P.uč. Filipová: „Nemám jednu 

nejoblíbenější barvu, mám ráda 

všechny jasné barvy. Moc mi chutná 

česká kuchyně… A nugátové 

buchtičky s krémem z naší školní 

jídelny! (smích)“ 

P.uč. Pojslová: „Mám ráda modrou 

barvu… a jídlo?.... Asi ovocné 

knedlíky 



Žáci 1. třídy 

Tomáš Binder,  Matěj Korbačka  

Nebuďte rasisti …. Buďte jako panda … 

černobílý asiat  

Víte že … 

Víte, že když byl v roce 2013 z letadla 

vykázán slepý muž, protože měl s 

sebou asistenčního psa, vystoupili s 

ním z letadla na protest i všichni 

pasažéři? 

Víte, že mozek není schopen pracovat 

na plno před desátou hodinou ranní 

(škola tedy začíná příliš brzy)? 

Víte, že inteligentní lidé přemýšlejí 

rychleji, a proto mají písmo méně 

upravené? 

Víte, že nová studie ukázala, že pokud 

budete dělat domácí úkoly z 

matematiky, bude to mít vážně jen 

minimální vliv na vaše vědomosti 

nebo známky? 

Víte, že když jste si s někým opravdu 

blízcí, slyšíte při čtení zpráv od něj 

nebo ní jeho či její hlas? 

Zuzka Hodinová, Verča Böhmová 

Přesmyčky na města 

Apířž-                          Sloo- 

Ndlýno-                       Kpiegn- 

Hrapa-                         Dridma- 

Kowahsninot-             Síbralia- 

Rnlíbe-                        Otoki- 

Eliška Bernardová 

 

ANKETA 

Využívané sociální sítě žáky 9. 

třídy 

Facebook:   14    

Twitter:   4 

Instagram:     8 

Twitch:    8 

Youtube:   17 

Seznam:          

Gmail:   10 

Snapchat:     7      

Skype:   11 



BESEDA 

Vývoj hudebních nástrojů od 

Pravěku po současnost 

Povídání se dětem velmi líbilo a dozvěděli se 

spoustu zajímavých věcí o netradičních 

hudebních nástrojích. 

 

 

Exkurze Trnkova zahrada v  Písku 

Žáci prvního stupně se vypravili 

do Trnkovy zahrady v Písku a zde 

se vyřádili v mraveništi. 

 

 

 

Exkurze Praha 

Žáci z druhého stupně se vydali do 

Prahy, kde navštívili planetárium, 

technické muzeum a při cestě 



zpět ještě památník Vojny u 

Příbrami. Podrobnosti vám 

přineseme v následujícím čísle 

našeho časopisu. Těšte se. 

Nový nápojový automat ve školní 

jídelně 

Dnem 15.9.2015 byl instalován ve školní jídelně 

profesionální nápojový box, který slouží pouze pro nápoj 

po obědě.  Obsluha přístroje je maximálně jednoduchá, 

rychlá, přesná a hygienicky nezávadná. Konzument má 

možnost volby mezi čtyřmi ovocnými příchutěmi značky 

REDMAX, anebo čistou, zdravotně nezávadnou vodou. 

Tento box bude v provozu pouze 2 dny v týdnu. 

Obsahem boxu jsou různé maxivitamínové 

nízkoenergetické nápoje obohacené o skupinu B, které 

prospívají dětem. Všechny sirupy řady REDMAX jsou 

certifikovány Státním zdravotním ústavem České 

republiky. Informace můžete získat na www.bonno.cz.  

Exkurze České Budějovice 

Vzdělání a řemeslo 

I v letošním roce měli možnost žáci 8. a 9. 

třídy navštívit veletrh škol. Mohli si 

prohlédnout jednotlivé ukázky učebních oborů 

a  středních škol, které se veletrhu účastnili. 

 Můj mediální portrét 

Bernardová Eliška 

Mými nejoblíbenějšími zpěvačkami 

a zpěváky jsou např. Katy Perry, 

Birdy, Zara Larrson, Calvin 

Harris,… 

Mezi mé nejoblíbenější filmy patří 

Hvězdy nám nepřáli, Zaříkávač koní, 

Phar Lap, Secratariat, Warm horse a 

mnoha dalších. 

Nejoblíbenější časopisy jsou TOP 

DÍVKY a JEZDECTVÍ. 

Používám notebook značky ASUS a 

mobil 

značky SAMSUNG. 

Mezi mé oblíbené koníčky patří 

hraní na kytaru, zpívání a jízda na 

koni. 

Yamaha virago XV 125 moje 

oblíbená motorka 

 

Yamaha virago 125 patří do kategorie 

Chopper / cruiser. Výkon 11K (8kw), 125 

ccm. 

Chlazeni - vzduchem, má 5 rychlostni 

převodovku, primární a sekundární převod 

– řetěz. 



Přední brzdy – jednokotoučová, zadní 

brzda bubnová, objem nádrže 9.5 l, 

rezerva 2.6 l, 

Spotřeba 3.5 l/100 km, max. rychlost 110 

km/h 

Suchá hmotnost je 139 kg, poměr 

hmotnosti/výkonu: 0,0791 k/kg, výška 

sedla je 685 mm 

Cena za nový: 126 000 Kč, cena za ojetinu 

23 000 – 40 000 Kč 

Míra Kovář 

Příběh od písmene B – Tomáš 

Binder 

Bobřík Břetislav brouzdá po břehu se svojí 

bobřicí Bárou. Břetislav se rozhodne obejmout 

bobřici Báru, protože  ji miluje. V březnu se 

Břetislav rozhodne požádat Báru o ruku. 

A najednou bobřík zbadá bobřici Báru s jiným 

bobrem! Břetislav se rozhodne, že toho bobra 

zbije!  

 Břetislav vzletí a uslyší Báru. ,,Břéťo , neblbni ! 

Bob je jenom můj bratr“  Ale bylo už pozdě. 

Bobr Břetislav toho lituje. 

A najednou bobr Břetislav potká Boba. 

Břetislav se v breku zeptá Boba, jak to přežil.  

Břetislav se Bobovi omluvil, vybudoval Bobovi 

nový barák a brzy se s Bárou vzali. 

A ten den se z bobra  Boba a Břetislava stali 

dobří kamarádi a brzy se i Bob oženil. 

Toto číslo připravili žáci 9. třídy , hlavními 

redaktory byli Jiří Beck a Milan Koudelka. 

Děkujeme všem za příspěvky. 

 

 

 


