
zpravodaj PÍ RKO zš  Hušinec 

Vítá vás 9. třída u nového časopisu Pírka pro rok 2017/18. 

             Výlety a akce: 

Zámek Vimperk (3. 4. 5. třída) 

Zámek Vimperk je původně raně gotický 

hrad přestavěný na zámek. Zakladatelem 

hradu byl pravděpodobně panovník ve 

Zvíkovském purkrabí Purkart z Janovic. 

V roce 1494 hrad zdědil rod Malovců 

z Chýnova, kteří o něj přišli za účast na 

stavovském povstání proti králi 

Ferdinandu 1. Staveniště hradu mělo ve 

své 1. fázi oválný 

půdorys a bylo od 

zbytku návrší 

odděleno 

mohutným 

příkopem. Od 19. 

století zámek sloužil 

jako byty a 

kanceláře. Byly tam 3 zahrady a v jedné 

bylo zahradní divadlo. Zámek by měl být 

brzy zrekonstruován.  Výlet  se nám velice 

líbil a také nás okouzlili krásné zahrady 

zámku. 

Veronika Samková, Zuzka Jínová- 5. Třída 

 

 

Černé a Čertovo jezero, Klatovy (6.7. 

a 9. třída  

25. září 2017 jeli žáci druhého stupně naší 

školy do NP Šumava na Černé a Čertovo 

jezero. Po dlouhé cestě na Černé jezero, 

které nabízí nádherný pohled na 

nedotčenou krajinu, byl už jen obrovský 

výstup na Malý Špičák  a mírný sestup na 

Čertovo jezero, ze kterého jsme přes 

sjezdovky došli k autobusu, který nás 

odvezl do Klatov. Město je známé 

katakombami, kde jsme měli rozchod. Díky 

pěknému počasí se celá akce vydařila.  

Kryštof Attendorf- 9.třída 

 

 

             



Nicholas Winton  

Dne 26.9.2017  se naše devátá třída 

rozhodla jet na besedu Nicholase 

Wintona. Do Prachatic jsme jeli linkovým 

autobusem s panem učitelem 

Jungwirthem. Autobus nám od hlavního 

nádraží jel v 7:30hodin. V Prachaticích 

jsme byli před osmou, šli jsme na náměstí 

do nově otevřeného divadla, kde jsme jako 

nejstarší ročník ze všech ostatních škol byli 

posazeni na balkón, takže jsme měli 

výhled na celé pódium shora. Počkali jsme 

na příchod ostatních škol z Prachatic a 

beseda začala. 

 Prvně nás tam uvítal postarší pán. Řekl, 

jak se máme chovat a co nás vlastně čeká. 

Poté nám pustil film. Ve filmu byly nové i 

staré natočené snímky. Celý film byl o 

Nicholasovi Wintonovi, který zachránil 

tisíce dětí. Dozvěděli jsme se, jak vlastně 

všechno bylo. Byly tam příběhy o tom, jak 

se vypravovaly vlaky plné dětí, které  se 

staraly jeden o druhého. Dvanáctiletý 

hoch dostal na starosti roční miminko, a 

takových dětí tam bylo více. Nejmladšími  

cestovateli  byla  dvouměsíční  dvojčata. 

Vlastně tam byl celý postup o tom, jak vše 

šlo za sebou. Tisíci lidem to zachránilo 

život a nikdo nevěděl, kdo byl ten hrdina. 

Až po několika letech, kdy si Nikolas vedl 

svůj vlastní život, tak jeho manželka našla 

na půdě staré dokumenty s jeho prací. Tím 

se to dostalo do světa. Nicholasova 

manželka ho dovedla do televizní show, 

kde se sešlo přes dvě stě jeho 

zachráněných dětí. Od té doby se po 

celém světě hledají další (dnes staří lidé) 

Nicholasovy děti. 

 Po skončení filmu jsme měli možnost klást 

otázky.  Za mne to byla určitě povedená 

beseda a těším se na další.  

                          Kateřina Čermáková- 9.třída 

 

 

        

 Den s obnovitelnými zdroji na VOŠ a SPŠ 

Volyně (9.třída) 

Dne 3. října 2017 v 8:00 hodin na nás čekal 

autobus před školou, jako dozor byl pan 

učitel  Jungwirth. Poté, co jsme se všichni 

shromáždili, nastoupili jsme do čekajícího 

autobusu u školy. Autobus nastartoval a 

vyjeli jsme, až jsme dorazili na VOŠ a SPŠ 

do Volyně. Když jsme přijeli, hned jsme se 

přemístili do auly, kde započala beseda na 

téma obnovitelných zdrojů, zde nám na 

plátně promítali spoustu zajímavých věci, 

které byly v ekologickém duchu. Rozdělili 

nás na dvě skupiny holky a kluci. Poté nám 

ukázali skener a s pomocí jednoho 

spolužáka z naší třídy oskenovali na 3D 

model jeho obličeje na plátno v aule. 

Dostali jsme úkol, ve kterém jsme měli v 

místnosti nalézt obrázky a určit na nich 

symbol. Některé jsme našli, ale poté nám 

řekli, že některé nejsou vidět pomocí 

lidského oka, takže nám je ukázali 

dalekohledem. Poté jsme se přemístili 

před aulu, kde na nás čekala paní, která 



nás provedla po škole a vyprávěla nám o 

ní. 

Po cestě do  dílen  nám zadali další část 

soutěže, která spočívala v poskládání 

krychle  s tetrisových částí. Mohli jsme 

vyhrát dřevěné klíčenky a jako hlavní cenu 

mini cestovní tetris, vyrobený žáky této 

střední školy. Jako jediný vyhrál hlavní 

cenu Lukáš Peleška. Pak jsme se přesunuli 

dál, kde nám před očima pomocí stroje 

paní vyrobila stojánek na školní potřeby. 

Na závěr prohlídky byla poslední soutěž o 

klíčenky a flash disky. Na počítači jsme 

měli otázky s ekologickou tématikou. 

Učitelé této školy to odstartovali a pouze 

jen Veronika Kunová a Lukáš Heinzl vyhráli 

klíčenku a flash disk, ale všichni dostali 

pravítka se svým jménem a brožurku o 

jejich škole se souhrnným učivem 

základních znalostí. Poté jsme se přesunuli 

opět do auly, kde nám představili  všechny 

obory, které nabízí jejich škola. Z auly jsme 

vyrazili do nedaleké školní jídelny, kde 

jsme měli k obědu svíčkovou omáčku s 

plátkem masa a houskovým knedlíkem. 

Bylo to moc dobré. Po obědě jsme šli ven, 

kde nám ukázali v jedné venkovní hale 

stroj. Ukázali nám na stroji řezbu půl litru a 

nachystali si pro nás pár úkolů. Postavit věž 

a sestrojit stoličku. Za odměnu jsme dostali 

stojánek na školní  pomůcky, dvě stoličky a 

dva půllitry. Po těchto aktivitách a darech 

jsme se vydali zpět . A tímto  skončil  náš 

den s obnovitelnými zdroji na VOŠ a SPŠ 

Volyně.        Daniela Grillingerová-9.třída 

 

 

 

Přesmyčky: 

Zvířata: 

KYPTASKOP  = 

CHEMLEONA  = 

FENLÍD  = 

KUŇTÁČ  = 

NAPAD  = 

 VDĚDEM  = 

                  Honza Hubáček-9.třída 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor:    Angelika Tešar ova  : 

1)Kde bydlíte ?             

Prachatice 

2)Líbí se vám na téhle škole ?       

Ano, líbí se mi moc na této škole. 

3)Čemu se věnujete ve volném čase ? 

Jízda na kole, lyžování, čtení a 

procházky v přírodě. 

4)Jakou třídu máte nejradši ?    

Všechny. 

5)Jakou základní,střední a vysokou 

školu máte vystudovanou ?         

Základní škola : Základní škola 

Prachatice, Zlatá stezka , Střední 

škola :Gymnázium, Prachatice,                                          

Vysoká škola : Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích Pedagogická 

fakulta                                              

Západočeská fakulta v Plzni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondr ej Frencl

1)Kde bydlíte ?                                 

Volyně 

2)Líbí se vám na téhle škole ?                      

Ano 

3)Čemu se věnujete ve volném čase ? 

Komiks a psaní. 

4)Jakou třídu máte nejraději  ?           

Hodnou. 

5)Jakou základní, střední a vysokou 

školu máte vystudovanou ?             

Základní škola Volyně       

VOŠ a SPŠ Volyně                   

Pedagogická fakulta ČB     

 
Aktivity našich žáků 

http://www.zlatastezka.cz/
http://www.zlatastezka.cz/


Celorepublikový bodovací turnaj ve 

stolním tenise 

      V Praze v moderní hale v Brodského 

ulici se v sobotu 9. 9. 2017 uskutečnil 

celorepublikový turnaj  

ve stolním tenise.  

    Na programu byly dvouhry a čtyřhry 

dorostenců a dorostenek, kde bylo možno 

vidět strhující zápasy celé české 

mládežnické reprezentace. Nakonec si 

prvenství ve dvouhrách zaslouženě odvezli 

Jan Valenta z Kladna a Anežka Ilčíková z 

Hodonína.  

Ve čtyřhrách zvítězili Michal Blinka 

z Liberce a Filip Vybíral z Ostravy.  Ve 

čtyřhře dorostenek uspěly Tereza 

Pytlíková z Vlašimi a Gabriela Štěpánová 

z Havířova.                                                      

Lukáš Heinzl(9.třída) 

 

             

 

Měsíc září a říjen se s vámi 

loučí. Hezké podzimní 

prázdniny. 

                                                                            

 

Požární útok 

-16. 9. 2017 byla ukončena Prachatická 

hasičská liga v Prachatických kasárnách 

-kategorie byli muži, ženy, děti starší, děti 

mladší 

- družstva se skládají ze sedmi členů 

-potřebné nářadí: 

1)2x hadice A (savice) 

2)2x hadice B 

3)4xhadice C 

 4)sací koš 

 5)požární stříkačka 

  6)základna 

   7)káď (nádrž) 

   8)přetlakový ventil(přetlakáč) 

    9)hadicový rozdělovač (troják) 

  10)2x proudnice                                        

  11)2x terče (sklopky nebo nástřikové 

terče)    

 

 

 

 

 

 

Veronika Kunová, Daniela Grillingerová, 

Lenka Grunská, Nikola Horelicová 



 

Vydra- vodní dáma 

20. října žáci 1., 2. a 3. ročníku vyrazili 

do jednoho z nejkrásnějších míst 

šumavské podzimní přírody na Povydří. 

Díky báječným mladým průvodcům 

z Národního parku Šumava poznali 

nejatraktivnější část dravé řeky Vydry od 

Antýglu až k Čeňkově Pile. Během téměř 

šestikilometrové procházky po naučné 

stezce v první zóně ochrany národního 

parku děti obdivovaly obří hrnce vymleté v 

žulových balvanech, mezi kterými si 

horská říčka razí cestu, a s nadšením se 

zapojovaly do poutavých herních činností, 

pomocí kterých nahlédly do života vydry 

říční. Zjistily, čím se živí, jak je 

přizpůsobena životu ve vodě, čím je 

pokryto její tělo nebo jaké má příbuzné… 

Byl to skutečně vydařený den končícího 

babího léta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


