
 

Pírko 
 

         Milí čtenáři,  

je tady třetí vydání našeho školního časopisu. V tomto vydání se dočtete o akcích, které 

proběhly v období leden - únor - březen. Doufáme, že si čtení našeho časopisu zase užijete.  

 

         V lednu se příliš akcí ještě nekonalo. Nejdůležitější pro nás v lednu bylo dokončení a 

obhajoba absolventských prací, na kterých jsme poctivě pracovali již od září. Každý si mohl 

zvolit téma, které ho zajímá. Témata to byla opravdu rozmanitá a zajímavá. Přesvědčte se 

sami:   

 

 

1. Historie psychologie 

2. Původ a využití koně v životě 

3. Druhá světová válka 

4. Sekty 

5. Diktátoři 

6. Život a dílo Boženy Němcové 

7. Austrálie 

8. Národní parky světa 

9. Kanada 

10. Kynologie 

11. Poruchy příjmu potravy 

12. Zemědělství ČR 

13. Historie chirurgie 

14. Královna Viktorie 

15. Rasismus 

 

         Všichni jsme své absolventské práce úspěšně obhájili, což nás všechny velmi potěšilo a 

potěšilo to také naše vyučující, kteří nás velmi chválili a naši tvrdou práci ocenili.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Karneval v Husinci 
 

          V únoru jsme uspořádali pro první třídu karneval. Hrály se hry, tancovalo se a byla i 

prohlídka karnevalových masek, které byly opravdu nádherné. Mohli jsme vidět krále, piráta, 

kovboje, princeznu, vílu, draka a mnoho dalších krásných masek. My jsme měli vyrobené 

tradiční škrabošky. Poté měli i ostatní žáci z celého prvního stupně maškarní bál, který jim 

připravili jejich paní učitelky a paní asistentky. Opět se tancovalo a hrály se hry. Všichni si 

karneval náležitě užili - malí i dospělí. 

      
 

     
 



      
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Projektové dny 

       Dne 11. 3. se na naší škole konal matematický projektový den pro druhý stupeň. Pan 

učitel Čermák si pro všechny žáky připravil zajímavou matematickou přednášku, kde se nám 

snažil vysvětlit základy matematiky zábavnou formou. Přednáška nás velmi zaujala a byla pro 

nás velkým přínosem. 

 

       V pondělí dne 14. 3. se konala první část přednášky o astrologii v deváté třídě. Tímto 

velmi děkujeme slečně Friedbergerové za její ochotu a velmi zajímavý výklad. Ještě nás čeká 

další přednáška a prohlídka hvězdárny v Husinci, na kterou se velmi těšíme. 

 

Husinec vítězí 

       Velké uznání a gratulace patří našim skvělým basketbalistům (ze 6. a 7. třídy), kteří pod 

vedením paní učitelky Roučkové vyhráli 1. místo okrskového kola v basketbalu. Soutěž se 

konala v Prachaticích. Přestože naši basketbalisté měli silné soupeře, s přehledem vyhráli 

všechny zápasy v okresním kole. Svůj triumf náležitě oslavili – byli pozváni na kebab paní 

učitelkou. Oslava se velmi povedla. Chlapci postupují do krajského kola a my jim všichni 

moc držíme palce.  

     A naši chlapci byli opět velmi úspěšní i v okresním kole, kde obhájili krásné druhé místo. 

Hoši, děkujeme! Velké poděkování patří i paní učitelce Roučkové za její přípravu našich 

sportovců. Opět se konala oslava, tentokrát sladká.  

     Na basketbal jeli i kluci a holky z 8. a 9. třídy. Všichni se velmi snažili a vybojovali krásné 

3. a 4. místo. Všem patří velká gratulace! 

    



    

 

Zimní olympijské hry byly i na naší škole 

        Nejen Čína se může pochlubit tím, že letos hostila sportovce z celého světa. Na naší 

škole probíhala soutěž o nejlepší pozvánky na zimní olympijské hry.  

Této výtvarné soutěže se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy a 

porotci byli všichni žáci z prvního stupně. Porotci 

vybírali 3 nejzajímavější plakáty, které zvaly na ZOH. 

A jejich rozhodování rozhodně nebylo vůbec 

jednoduché, neboť naši malí výtvarníci se velmi snažili. 

No řekněte sami.  

 

           

 

 

 

 



Vítání jara 

         Dne 23. března si DEVÁŤÁCI připravili zábavný jarní den pro prvňáčky. Jelikož již 

bylo krásné počasí, tak jsme mohli být venku. Hráli jsme různé hry a opékali jsme na školní 

zahradě buřty. Celý den se nesl v krásné jarní náladě a všichni jsme si to náležitě užili. Bylo 

to super! 

  

   

   

 

 

 



Jarní anketa 

          Jaro je již tady a my jsme si připravili anketu – jak se naši spolužáci těší na jaro. Ankety 

se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně. 

         A zde jsou jejich odpovědi: 

Otázka: Máte rádi jaro? A proč? 

 

1. třída 

Jooo! Protože rostou jablíčka a květiny.  

Protože květiny krásně voní! 

Můžu se koupat v bazénu. 

Protože, prostě! 

 

2. třída 

Protože po něm přijde léto. 

Protože se rodí mláďata a je hezky! 

 

3. třída 

Jo! Protože jsou kytičky a taťka má svátek! 

Protože mám narozeniny. 

Ne, mám radši zimu. 

 

4. třída 

Jo, protože můžu být s holkama dlouho venku! 

Protože je hezky a můžu se koupat. 

Chodím na koupaliště a můžu ven! 

 

5. třída 

JO, protože je teplo a rostou kytky. 

 

6. třída  

Jo! 

Jo, protože svítí Slunce. 

 

7. třída 

Ne, léto je lepší. 

Jo, je teplo. 

 

8. třída  

Ne. 

Jo, je teplo. 

9. třída 

Ano, protože rostou hezké kytičky. 

Joo, je teplo. 

 

 Sborovna 

Ano, všechno se po temné zimě probouzí a všechno je veselé. Mám moc ráda jaro, zima už 

konečně skončila, dlouho je večer vidět, svítí sluníčko a těším se na Velikonoce. 



Jaro očima žáků  

Ukázka výtvarných prací žáků z prvního stupně.  

 

 



   



 

 

Pečeme s DEVÁŤÁKY 

      Zde jsme si pro Vás připravili námi vyzkoušený recept na domácí věnečky, které jsme 

pekli během našich pracovních činností. Doufáme, že Vám budou chutnat tak, jako nám. 

Přejeme Vám mnoho zdaru při Vašem pečení. ☺ 

Věnečky 

Příprava: 

-2 skleničky vody se svaří s 1 skleničkou oleje a špetkou soli, když se vše vaří přidáme 20 dkg 

hladké mouky, odstavíme z plotny a mícháme do hladka. Pak ještě chvilku propaříme na 

plotně. Dáme dobře vychladnout. Do vychladlého těsta dáme 5 celých vajec a dobře 

promícháme. Poté stříkáme na plech 2x nad sebou a pečeme v troubě na 250℃. Po 17 min. 

jsou pečené do růžova (jinak troubu neotvírat, věnečky by splaskly), po vychladnutí rozkrojit 

a naplnit. 

 

Náplň: 

-½ litru mléka, 2 vanilkové pudinky 11 dkg cukru, 1 vanilkový lusk, 12,5 dkg másla, trochu 

rumu pro dospělé. 

V mléku uvařit pudinky a vanilkový cukr, nechat dobře vychladnout. 

Poté přidat máslo, cukr, rum a ušlehat. Do vyšlehaného dát vychladlý pudink a opět zašlehat. 

Krém nanášíme na naše věnečky, které dozdobíme moučkovým cukrem. 

 



Slovo redakce závěrem 

        Pro toto vydání je to od nás již vše. Chtěli bychom Vám všem popřát krásné a pohodové 

jaro. A také Vám všem přejeme krásné Velikonoce. 

 

 

 

Šéfredaktorkami tohoto vydání jsou: Markéta Hynková, Kristýna Nosková a Klára 

Kanalošová. 

 

 


