
 

Pírko 

 
Úvod 

 
Vítáme všechny v novém školním roce 2020/2021!  

Tento díl bude od ostatních zvláštní tím, že kvůli Koronaviru se 

zrušily všechny akce a výlety. Tím pádem tento díl bude trošku 

odlišný, budeme muset vynechat zážitky z výletů, ale i tak to bude 

moc zajímavé čtení... 

 

Básničky 
 

Ovečky pasou se samy, 

jehňátko drží se mámy. 

Okolo ovce se točí, 

ta z něho oči nespustí. 

 

 

 

 

Eva hledá míček, 

spadl do kytiček. 

Pomoz hledat Emilku, 

najdeme ji za chvilku. 

 

H. Pluhař 



Žáci psali slohové práce 

doma 

Co dobrého 

mě v životě 

potkalo? 
 

K. Majerová 

 

To nejlepší co mě v 

životě mohlo potkat je, 

že Vánoce mohu strávit 

se svou rodinou.  

Jako malá jsem Vánoce 

brala jen jako dárky, ale 

postupem času jsem 

zjistila, že je to mnohem 

víc... 

Jasně, dárky jsou fajn a 

co si budeme povídat... 

bez nich by to taky 

nebylo ono. Ale nemělo 

by to být to, pod čím si 

Vánoce představíme...  

Měli bychom si představit 

šťastnou rodinu 

pohromadě. Například 

jak peče cukroví, balí 

dárky, zdobí stromek, 

zpívá koledy a mnoho 

dalšího co se dělá jen o 

Vánocích. 

Ne každý má tu možnost 

slavit Vánoce s rodinou, 

protože ho v životě 

nepotkalo tolik pěkného. 

Takže bychom si 

měli vážit každých 

krásně strávených Vánoc 

s rodinou a svými 

blízkými,  

A celé té atmosféry, kdy 

stres jde stranou a 

můžeme si odpočinout u 

pohádek, zachumlaný v 

dece.  

S talířem cukroví a 

hrnkem kakaa a jen se 

bezstarostně ládovat.  

Doufám, že až budu 

velká, 

budu mít také velkou a 

šťastnou rodinu a přála 

bych všem, aby je v 

životě taky potkalo tolik 

pěkného jako mě. 

 

 

 



 

Tereza Kalinová 

Hmmm.... moje nejhezčí 

vzpomínka na tento rok, je výročí 

svatby mých prarodičů. Miluju, 

když teta peče, je to strašně 

dobrý. 

No, abych pravdu řekla, moc 

jsem nepomáhala, spíš jsme 

spolu s bratránkem 

ochutnávali..... Oslava se blížila 

každým dnem a já měla starosti 

se zkouškami na koncert. 

Myslím, že ve středu přijela má 

stará dobrá sestřenice Eva. Už 

má dvě děti, no jde vidět, že jsou 

po ní. 

Nastala sobota a ten den, kdy 

měla být oslava. Přijeli jsme a 

celé dopoledne uklízeli, vařili a 

vše  připravovali. Na oběd přijeli i  

příbuzní z Moravy. Po obědě, 

když se všichni najedli, tak jsme 

s bratránkem a jednou paní jeli 

na Lomec, kvůli poslední 

zkoušce než začne obřad. Okolo 

třetí hodiny odpoledne byl celý 

Lomeček plný lidí uvnitř i venku. 

Obřad začal a děda s babičkou 

vstoupili dovnitř. Dívala jsem se 

na ně zezhora a viděla, jak se 

děda směje. Po pronesení 

několika modliteb...... jsem přišla 

na řadu já.... Ta hodná paní mě 

doprovázela na kytaru a já 

zpívala píseň PROMĚNY od 

Čechomora. 

Poté jsme se vrátili zpět do 

Nestánic .... Děda s babičkou 

dostali spoustu dárků a hlavně 

strašně dobrý dort ..... Okolo 

šesté hodiny přišlo překvapení. 

Děda měl svého dědu, který 

kdysi zakládal Babouky.....Notak 

jsme pozvali celý sbor. Hráli až 

do desíti večer, byl to skvělý 

zážitek, všichni jsme byli 

pohromadě a hlavně babička s 

dědou byli šťastní. 

 

Pavla Pilsová 

Asi to nejlepší, co mě v 

životě potkalo, byl letošní 

letní tábor. Byli jsme až u 

Plzně. Cesta byla dlouhá, ale 

já jsem to nevnímala, 

protože jsem se moc těšila,  

až zase po roce uvidím svoje 

staré kamarády. 

První den bylo zataženo a 

všichni mlčeli, zkrátka jsme 

po dlouhém odloučení 

neměly moc o čem mluvit. 

Další čtyři dny pršelo, takže 



jsme museli celý den strávit  

pod střechou v jídelně. 

První tři dny bylo zataženo, 

takže jsme v jídelně pod 

střechou hrály různé aktivity 

a lépe jsme poznávaly nové 

účastníky tábora. 

 Až pátý den se udělalo 

hezky.  

Hráli jsme spoustu týmových 

her a měli jsme i stezku 

odvahy. 

Ani nedokážu popsat, kolik 

zážitků jsem tam zažila. To 

pouto, co jsem si se všemi 

vytvořila, je opravdu něco víc 

než přátelství. 

Všichni mi strašně moc chybí 

a utíká to strašně pomalu. 

Moc se těším, až je zase 

uvidím, snad to bude brzo. 

 

 

 

 

Justýna Vlčková 

  

V mém krátkém životě mě 

potkalo spoustu překrásných 

věcí. A díky mé výchově a mé 

osobnosti si uvědomuji , jaké 

mám štěstí. 

Potkala jsem maminku a tatínka, 

kteří mi dávají pocit bezpečí,  

lásku a vše, co si přeji, ale i oni 

jsou velmi rádi, že mě i s mojí 

sestrou mají. Protože mamince 

pomáhám v domácnosti.  Jsem 

ráda, že mi osud nadělil sestru, 

kterou mám neskutečně moc 

ráda, ikdyž si občas 

nerozumíme. 

Jsem ráda za své prarodiče a 

jednoho pradědu, který mi vždy 

vypráví o svém životě. O dobách, 

kdy byl mládý. Jsem ráda, že mi 

život umožnil poznat mojí 

prababičku, která mi umřela , 

když mi byly dva roky. A vím, že 

za vším dobrým,  co se mi děje , 

je právě ona. 

Život mi nadělil skvělé přátele , 

jak holky na CrabDancu,  tak i 

tady v Husinci. Mezi ně patří můj 

skvělý, nejlepší kamarád 

Dominik. Také má nejlepší 

kamarádka už od školy Anetka a 

má druhá kamarádka 

Adrianka.Tito lidé o mně ví úplně 



vše a mám v nich velkou 

oporu,důvěru a tito lidé ví, že 

jsem tu pro ně a vždy budu. 

Jak jsem už zmínila , děkuji a 

velmi si vážím, že mám tak 

skvělou maminku, která to se 

mnou myslí vždy dobře a já vím, 

že ikdyž jí někdy štvu , tak mě 

pořád miluje a je za mě moc 

ráda. Děkuji taky svému 

tatínkovi, který by pro jeho 

manželku a dvě dcery udělal 

maximum.A především děkuju 

sama sobě a mamce, která mě 

podporuje a věří mi.Také mě 

naučila se mít ráda a mít ráda i 

ostatní. 

Naše rodiče tu pro nás budou 

vždy,tak tu buďte i vy pro ně! A 

taky pro sebe, protože až vás 

opustí přátelé a rodiče budou 

staří a nebo už tu nebudou....tak 

tu budete sami. Tak se naučme 

tu být i sami pro sebe!!! 

A díky mé výchově a mé 

osobnosti si uvědomuji jaké mám 

štestí,že mám takovou 

rodinu,skvělé přátelé.Že se mi 

dostane takového vzdělání. 

 

 

 

 Co mě v životě pěkného 

potkalo 

Markéta Mrázová – 12 let 

V mém životě se stalo mnoho 

krásných věcí. Od mala jsem si 

přála kotě, ale rodiče mi to 

vymlouvali. Před prázdninami 

jsme byli na návštěvě u tety. 

Teta měla na zahradě koťata. Po 

dlouhém přemlouvání, rodiče 

souhlasili a jedno koťě jsem si 

vzala domů. Koťátku jsem dala 

jméno Mourinka, protože je 

tříbarevná. Nejdříve byla smutná 

a vystrašená. Stýskalo se jí po 

mámě kočce. Brzy si na mě 

zvykla, teď je přítulná a hravá. Je 

to mazel celé rodiny. Starám se 

o ni sama a jsem ráda, že ji 

mám. Když přijdu ze školy, sedí 

na terase a čeká na mě. S taťkou 

jsme vyrobili domeček. Mám z 

něj velikou radost, Mourince se v 

domečku  moc líbí. Mourinka má 

nového kamaráda. Je to černý 

kocour a jmenuje se Mikeš. Patří 

mojí babičce, chodí za 

Mourinkou na návštěvy. Často 

spolu dovádějí, někdy se i perou. 

Doufám, že bude stejně hravá a 

přítulná, až bude velká. Mám ji 

moc ráda a za nic bych ji 

nevyměnila. 

 

 



 

 

vyprávění ze slov  

Viki Čermáková  

Nezapomínejte na dárky  
 

 

Jednou takhle ráno jsem se probudila, 

převalovala se v posteli , a pak vstala. 

Bylo to normální ráno, až na to, že když 

jsem se koukla na kalendář , tak za tři dny 

byly Vánoce a já ještě pro rodinu neměla 

dárky. 

Ihned jsem běžela za mamkou a ta řekla, 

že mě vezme do města. 

Tak jsme si na rychlou snídani namazali 

vánočku s máslem a vyrazili jsme. 

Já si teda chtěla vzít ještě nějaké cukroví, 

ale to mi mamka zarazila,  protože 

nechtěla mít v autě nadrobeno.  

Cestu jsme měli trochu ztíženou, protože 

jak byla zima , tak bylo samozřejmě i 

náledí a k tomu ještě nějaký ty mraky se 

nám tam připletly, takže to bylo jako 

zdolávání hory. 

Když jsme tam tedy dorazili , vydali jsme 

se k  obchodům. 

Byly tam obchody , kde měly hračky, 

oblečení , a pak taky nějaká ta drogerie. 

Tam jsem jim teda něco vybrala, a pak 

jsme ještě jeli do potravin, kam jsme se 

potom museli vracet, protože jsme 

zapomněli koupit čokoládu a maso na 

řízky. 

Pak už jsme teda dorazili domů, trochu 

poklidili a do Vánoc už to bylo všechno v 

takové té vánoční pohodičce. 

V den Vánoc jsme ještě dobalili poslední 

dárky,  a jelikož snad po sto letech byl na 

Vánoce sníh , tak jsme si stihli dokonce 

postavit i toho sněhuláka 

 

 

Oikawa Tōru 

 
- Jedná se osmnáctiletého hráče 

volejbalu, který je jednou z 

podstatnějších postav v manze 

a anime Haikyuu. 

- Je to velmi talentovaný 

nahrávač na japonské střední 

škole Aoba Joshai, jenže ne vše 

jde jen kvůli talentu a proto 

poměrně často až moc trénuje 

což samozřejmě není zdravé. 

(Dá se říct, že je i extrémně 

hezký ale to už je něco 

jiného...🤡) 

- Další zajímavé informace se 

týkají už moc příběhu a tak vám 

jen řeknu to co ví každý jeho 

fanoušek… Jeho oblíbený 

pokrm je milk bread (počeštile 

mléčný chléb),který je v 

Japonsku poměrně častý a jeho 

osobní moto zní: Pokud to 

půjdeš uhodit, bij to , dokud se 

to nerozbije. 



 

 

Mistr stínu online  
Distanční výuka žáků v Husinci byla 

příjemně zpestřena v rámci hodin VV 

realizovanou nabídkou online 

vzdělávacího programu Národní galerie v 

Praze k právě probíhající výstavě 

Rembrandt- portrét člověka. Lektorky NG, 

které pořad připravily, dětem představily 

osobnost světového umělce, v prezentaci 

přiblížily některá jeho díla a velmi pěkným 

způsobem ukázaly jeho mistrovství práce 

se světlem a stínem. Technika šerosvitu 

nebude už pro online připojené žáky do 

programu neznámým pojmem. Sami si 

v následující části doma vytvářeli zátiší 

z oblíbených předmětů, které nasvítili 

lampičkou, baterkami, prosvěcovali 

barevné folie, PET lahve, vytvářeli 

zajímavé kompozice, ve kterých se 

uplatňovala hra barev, světla a stínů. Své 

práce vyfotili a odeslali vyučujícím. Nutno  

zdůraznit, že v tvoření bylo velmi patrné 

nadšení, zápal. Své kompozice si budou 

moci navzájem prohlédnout a porovnávat 

ve vytvořené prezentaci vyučujícími 

v následující online hodině. A řada 

zajímavých prací putovala s poděkováním 

paním lektorkám do Národní galerie. 

 

Ukázky výtvarných prací dětí 

v době distanční výuky, tvořily  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doma a posílaly: autoportréty, 

zátiší........ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

  



Anketa mezi žáky 
 

2. třída  

1) názor na on-line výuku ? 

dobrý,protože jsem tam nebyla 

 2) Nejoblíbenější učitel ? Pani učitelka 

Jungwirtová  

3) Kdo dává nejvíce testu ?Pani učitelka  

Nová  

4) Oblíbený předmět? Tělocvik  

5) Jaký je tvůj sen ? Být včelařkou 

 

3. třída  

1) oblíbený učitel ? Pani učitelka 

Atendornová  

2) Kdo dává nejvíce testů ? Pani učitelka 

Vaníčková  

3) Oblíbený předmět ? Čas, angličtina  

4) Jaký je váš sen ? Být policistkou nebo 

veterinářkou 

 

7. třída  

1) Jaký byl váš názor na on-line výuku 

? Bylo to dobré  

2) Jakého učitele máte nejraději? Pani 

učitelku Pojslovou 

3) Kdo dává nejvíce testů? Pani učitelka 

Martanová   

4) Oblíbený předmět ? Žádný  

5) Jaký je tvůj sen? Nevím  

6) Za jakým učitelem byste šli , kdyby 

jste měli nějaký problém? Za pani 

učitelkou Pojslovou 

 

8. třída  

1) názor na on-line výuku ? Špatný, 

seká se to, nikdo neměl zaplou kameru, 

až na jednoho člověka  

2) Oblíbený učitel ? Pani učitelka 

Tesařová  

3) Kdo dává nejvíce testů ? Pan učitel 

Jaroš, Jungvirt  

4) Oblíbený předmět ? Výtvarka  

5) Jaký je tvůj sen ? Být učitelka  

6) Za jakým učitelem byste šli , kdyby 

jste měli nějaký problém ? Za pani 

učitelkou Tesařovou 

 

 

9. trida  

1) názor na on-line výuku? Mám asi 

skoliózu , protože jsem celou výuku ležel v 

posteli, jsme ve stresu, protože na nás 

učitele řvou  

2) Oblíbený učitel? Pani učitelka 

Pojslová, Jungwirth, Čechová  

3) Oblíbený předmět ? Nemám , nic mě 

nebaví  

4) Jaký je tvůj sen ? Jít na novou školu  

5) Za jakým učitelem byste šli, kdyby 

jste měli nějaký problém? Za panem 

učitelem Jungwirtem nebo pani učitelkou 

Pojslovou,  

Vyzpovídali jsme i 

naše učitele 

Co by jste změnil/a na škole? 

 

1) Všechno  

2) Učebny, více prostoru  

3) Všechno  

4) Vnitřní zařízení  

5) Zmodernizovat vybavení 

Co se vám na škole líbí? 

 

1) zahrada  

2) Kuchyň  

3) Učitelky  

4) Budova a venkovní prostor  

5) Pedagogický kolektiv  

6) Šikovní studenti 

 

Jaký je váš názor na on-line výuku? 

 

1) výborný  

2) Náročný  

3) Nová zkušenost s technologií  

4) Hrůza  

5) Katastrofa  

6) Nelíbí se mi 

 



 

Jaká je vaše nejméně oblíbená třída? 

 

1) osmá  

2) sedmá  

3) Šestá  

4) Pátá  

5) Osmá  

6) Šestá 

 

 

Jaká je vaše nejvíce oblíbená třída? 

 

1) třetí třída  

2) Devátá  

3) Čtvrtá  

4) Devátá 

 

 

 

Jaká je vaše nejoblíbenější třída, kde se cítíteíte 

nejkomfortněji? 

 

1) třetí třída 

2) Devátá, protože se tam učí chemie...  

3) Osmá  

4) Čtvrtá  

5) Devátá 

 

 

Myslíte si, že je váš předmět důležitý pro život? 

 

1) rozhodně  

2) Samozřejmě  

3) Ano  

4) Určitě  

5) Jo 

 

 

Líbí se vám tady na škole? 

 

1) Ne 

Ne2) Ano jsem tu krátkou dobu a vyhovuje mi to  

3) Moc  

4) Ne  

5) Líbí  

6) Moc 

 

 

Jaký byl váš sen než jste se stal učitelem? 

 

1) hrát v kapele, se zpěvačkami 

 2) Doktorka  

3) Letec  

4) Herečka  

5) Můj sen byl být učitelkou, splnil se mi 

 

 

Cestujete raději po ČR nebo do zahraničí? 

 

1) Líbí se mi tady v ČR  

2) Radši jezdím do zahraničí  

3) K moři  

4) Zahraničí  

5) Obojí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlety 

 

 

Nakonec přece jen nějaký byl. Žáci z 1. stupně se vydali na Helfenburk. Počasí jim přálo a 

den si užili. 

Druhý stupeň už takové štěstí neměl. Vydali se uklízet odpad v okolí Husince. Cestu 

trochu zkazil déšť. 

 

 

Loučíme se s žáky 9. třídy. Čekají je noví kamarádi, nové zážitky. Přejeme jim , ať se jim 

líbí a jsou spokojení. Všem ostatním pak přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit 

v dalším / snad již normálním/ školním roce. 


