
ZPRAVODAJ PÍRKO ZŠ HUSINEC 
Vítá vás 9. třída v zimním časopisu PÍRKO za měsíc listopad a prosinec  

 

Výlety a akce: 

Burza škol Prachatice 7.11.2017 

Dne 7.11.2017 byla 9. třída základní školy 
Mistra Jana Husa v Prachaticích v Národním 
domě, kde se konala burza škol. Bylo zde 
zastoupeno okolo 15 ti škol z jižních Čech. Na 
každém stanovišti čekali studenti, kteří se 
snažili prezentovat svou školu a podávat nám 
informace o určitém oboru. Součástí 
programu byla i módní přehlídka a judo ze 
střední veřejnoprávní školy TRIVIS Vodňany. 
Každý jsme se ptali na základní informace o 
oboru, který chceme studovat a zjistili jsme 
vše důležité, co jsme chtěli vědět. Po 
prohlídce jsme se se třídou a pani učitelkou 
vrátili do Husince, kde jsme navštívili Městský 
úřad a výstavu  Járy Cimrmana. Náš dopolední 
výlet se nám velmi líbil. 

-Napsal J.Jiráň, A.Mikeš, J.Stráský 

 

 

Výstaviště v Českých Budějovicích 

Dne 23.11.2017 byla devátá, osmá a sedmá 

třída na výstavišti v Českých Budějovicích. Celé 

dopoledne jsme měli rozchod po areálu, kde 

jsme dostali možnost dozvědět se  informace 

ohledně středních škol z jižních Čech a škol,  

které nás zajímají. Mohli jsme zde potkat jak 

umělecké, tak i průmyslové a sociální obory. 

Pro sedmou třídu to bylo jen seznámení se se 

základními informacemi.  Osmá třída už se 

více zajímala o informace jako  například : jaký 

musí mít průměr a co z této školy mohou mít 

a jaké vlastně budou mít vyučení. A pro nás 

devátou třídu už to bylo skoro poslední 

rozhodnutí a získání posledních potřebných  

informací. Poté , co jsme obešli celý areál ,  

tak jsme se uchýlili ke stánkům s 

občerstveními a stánku s balónky nafouklými 

héliem. 

 

 



 

 

Návštěva Úřadu práce 

v Prachaticích: 

Dne 15.11.2017 jsme se sešli na husineckém 

autobusovém nádraží v 8 hodin. Poté,  co 

jsme dojeli do Prachatic, tak jsme se přemístili 

na Úřad práce, tam nás přivítala milá paní. Po 

krásném přivítání a usazení, nám nastínila 

výběr prací na trhu. Snažila se poradit těm, 

kteří povolání a směr do budoucna neměli 

vybrané. Představila nám zaměstnání, které 

jsou v tomto i v ostatních krajích hledané. 

Řekla nám jaká je nezaměstnanost v ČR, a 

dozvěděli jsme se, že nezaměstnanost je 

velice nízká. Po náročném výkladu jsme si 

mohli na počítači vyzkoušet test, který nám 

vyhledal podle našich odpovědí a zájmů,  co je 

pro nás vhodné. Pokud jsme chtěli, paní nám 

vytiskla vyhodnocení testu, kde bylo napsané 

povolání , na které bychom se hodili. Po  

ukončení návštěvy  Úřadu práce jsme dostali 

rozchod.  Většina třídy se přemístila do 

vyhlášeného prachatického Kebab Housu. V 

půl 12 jsme se měli všichni sejít na 

autobusové zastávce  a vrátit se na poslední 

vyučovací hodinu zpět do naší školy . Ve škole 

na nás čekali pánové, kteří za námi přijeli 

z Obchodní akademie z Českých Budějovic, 

kteří nám nakonec poskytli informace o jejich 

škole. Celý den se nám líbil, protože byl velmi 

zajímavý. 

-Napsala  D.Grillingerová 

 

 

Práce žáků 3. třídy 

 

 



O výcviku vodících psů 

 Vodící pes je pro slepého člověka 

velice důležitým pomocníkem. Pomáhá 

mu s každodenními činnostmi a 

potřebami. Pes se stará o slepce a 

slepec zase o něj. Tomuto vztahu by se 

dalo říkat symbióza. 

K výcviku se nejlépe hodí zlatý retrívr, 

jelikož je to velice inteligentní 

plemeno. Kokršpaněl se dá použít jako 

náhrada , ale narovinu, kdo by se vláčel 

s tak malým psem. Výcvik psa trvá rok 

a během toho se má naučit kolem 31 

povelů. Mezi tyto povely patří 

například: Doleva, vpravo, vyveď, 

madlo, pult  atd…    

 Po výcviku psa ho dostane onen slepec  

do vlastnictví. Pes stojí přibližně 250 

tisíc korun , ale pracovní úřad je 

schopen zaplatit  90% z celkové částky 

a  slepec si zaplatí jen  zbylých 10%.        

Společnost Mathylda je však schopna 

slepcům   i  zbylých 10%.  Při předání 

psa slepci  se  jeho trenér pár dnů 

zabydlí  blízko majitele ,  kdyby  nastaly 

nějaké  potíže. 

Napsal: Jáchym Stráský                   

Spoluautoři: Lukáš Peleška, Honza 

Hubáček 

Čert , Mikuláš a Anděl 
 
Opět se úkolu zhostili žáci z deváté 

třídy a myslím, že se jim to velmi 

povedlo. 

 

 
 
I naše milé pani kuchařky byly jako 
čertice kouzelné 
 

 
Práce našich prvňáčků 

 



 
Básničky: 
Sníh 

Venku zní tak pěkná píseň 
za okny už roste plíseň, 
Děti ve sněhu skotačí. 
Přece nemůže to být lepší. 
„Děti domů“, volá maminka, 
už rozehřívá kamínka. 
„Nesu vám to 
horké kakao“. 
Snad se vám v tom 
sněhu 
něco nestalo. 
-Edita Adensamová 

Vánoce                                             

Vánoce,  z toho mě studí ruce, 

ale je to krásné, 
nemám rád Mikuláše, 
bojím se čerta. 
Já nechci do pekla, 
ale maminka mě ochrání 
jestli ne, tak se zblázním. 
-Max Košina 

Krásné Vánoce a celý rok 2018 Vám všem 

přejí žáci  9. třídy 

 

 

Vánoční den ve škole 

Lukáš Heinzl – 9. třída 

Děti ze všech tříd si užily  dárečkové hodiny. 

Také jsme si všichni zazpívali nejznámější 

koledy, a pak nás ve slavnostně prostřené 

jídelně přivítali slavnostně oblečení žáci 9. 

ročníku . Jak už je naší každoroční tradicí , a 

tak jsme si společně s nimi užili krásné vánoční 

stolování. Pak jsme si všichni popřáli krásné 

Vánoce a vydali se domů na prázdniny. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


