
  

Lenka Kovářová 

Prázdniny jsou za dveřmi, dny léta, plavání, 

radosti a zábavy jsou tady. Jezdíme na různé 

tábory, na kola, dovolené s rodiči nebo i bez 

rodičů,  chodíme s kamarády na plovárny …... 

O prázdninách rostou kytičky, kvetou stromy a 

rostou jejich plody, jahody, borůvky, ovoce, 

zelenina a houby. Na prázdniny se všichni 

hrozně moc těšíme, každý si zasloužíme 

odpočinek od školy a práce. 

Prázdniny 

Martina Zíková a Klára 

Kůsová 

Slunce září, 

prázdniny očekávám, 

uvidíme se zas v září, 

školo jediná. 

 

Slunce, plavky, koupaliště, 

přátelé a zábava. 

Uvidíme  se zas příště, 

škola přestává. 

 

Těší se i učitelé, 

už nás mají taky dost. 

Užijem si prázdniny celé, 

 jsou  přece pro radost. 

Anketa: Kam se chystáte 

na prázdniny 

Dominik Hejhal:  Prázdniny strávím s rodiči na 

zahradě. 

Ondra Vašura: O prázdninách budu pracovat. 

Dominik Founě:  Budu na dovolené. 

Leontina Hettnerová:  Prázdniny strávím na 

koupališti Hulák. 

Lenka Kovářová:  Budu na táboře a na 

soustředění na Blaníku. 

Výlet na Poledník 

Míša Kováčová a Jan 

Schindler 

20. 6. 2011 jela 7., 8. a 9. třída na 

celodenní výlet. Nejprve jsme měli jet 

v 7 hod ráno, ale řidič to špatně 

pochopil, a tak jsme jeli až v 7:45. Když 

jsme dojeli na parkoviště Slunečná,vydali  

jsme se na Prášilské jezero. Když jsme 

tam došli, dali jsme si svačinu. Po 

odpočinku jsme šli  kousek zpátky, a 

potom na poledník. Byla to docela dlouhá 

cesta, ale zato moc hezká. Když jsme 
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došli na Poledník, vylezli jsme si  na 

rozhlednu, která měří 1315 m. n. m. 

Z rozhledny byl krásný výhled do údolí. 

Když si všichni užili výhledu, nakoupili 

suvenýry a občerstvení, šli jsme zpátky 

k autobusu. Tam nám pan učitel řekl, že 

už na Modravu nepůjdeme, ale zastavíme 

se v Kašperských Horách. Ve městě jsme 

měli rozchod 45 minut ,  a poté jsme se 

vrátili zpátky do školy. Byl to moc hezký 

výlet a všem se moc líbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze Kašperské Hory 

2.,3.,4. Třída 

,, Na návštěvě u krtka“ jsme byli v lese 

v Kašperských Horách. Poznali jsme krtčí 

domácnost, složení půdy a jejích obyvatel, 

pomocí Becherovy  lupy a klíčů k určování 

druhů hmyzu.To se nám moc líbilo. Už se 

těšíme na další školní rok, až se do 

Kašperských Hor vrátíme. 

 

Školní výlet do Týna nad 

Vltavou   

1.- 3. Třída 

6.6. jsme odjeli na výlet do Týna nad 

Vltavou. Nejdříve jsme navštívili 

stanici Pomoc přírodě, kde jsme se 

seznámili se životem v Pravěku.Ve 

venkovní expozici jsme poznali 

různé druhy borovic z celého  světa. 

Po obědě jsme se vrátili do školy. 



Vtipy 

Ondra Vašura – 8. třída 

Pepíku, proč nekreslíš tatínka? 

Protože nemám plešatou pastelku. 

Paní učitelka vysvětluje třídě: "Říkáme, že 

kráva se otelila, kočka okotila. Řekne někdo 

další příklad?" 

Pepík se hlásí: "Prosím, žralok se ožral!" 

ÚSMĚV 

Martina Zíková 

Jak kdysi povídal pan Werich Jan 

a jistě přišel na to sám,  

úsměv je svátek obličeje. 

Úsměvem žije svět a celý, 

usmívá se každý , alespoň málo 

Myslím, že kdybychom chtěli,  

,,Úsměv na tváři“ heslem by se stalo. 

Kéž by se každý kvítek na mě smál, 

kéž by každý úsměvem hory tvořil, 

Ale to není možné, říká svět,  

úsměv je pro snílky a moderní člověk již ví,  

že úsměv,  či smích,  je cosi přežitého,  

Něco, co již zesnulo a upadlo do knih. 

Jak mi chybí tenhle smích ! 

Svět odsoudil smích a nahradil jej- 

Posměchem. 

 

Výlet na Povydří 

4.,5. a 6. třída Klára Mikulová - 6. třída 

Ráno v 8 hodin byl odjezd od školy. 

Autobusem jsme jeli na Povydří. Naši starší 

spolužáci se vydali na Poledník. 

Šli jsme cestou podél řeky Vydry asi 7 km. 

Zastavili jsme se u Čeňkovy pily a 

Smetanových smrků. Nasedli jsme do 

autobusu a vyrazili. Směr byl: rozhledna. 

Vystoupali jsme k rozhledně a dozvěděli se , že 

rozhledna je zavřena. Rozhodli jsme se jet 

zpátky do Sušice. V Sušici jsme šli na náměstí , 

a tam jsme měli hodinový rozchod. Po 

rozchodu jsme nasedli do autobusu a 

spokojeně se vrátili zpět do Husince. 

            Vizionář 

Dne 27.6. si připravila 5. třída 

hru od    Cimermana Vizionář.  

 

 



Našich devět let na základní 

škole – 9. třída 

Naše léta na základní škole se mi zdála celkem 

 zajímavá. Myslím, že jsme se toho spoustu  

naučili, samozřejmě i to,  jak se máme chovat.  

Když jsme byli ještě malí,   jezdili jsme na  

různé výlety a také na plavání. Ve vyšších  

ročnících jsme dokonce absolvovali dvoudenní  

výlety, které  organizoval  pan  ředitel. Moje 

 třída je  pro mne nejlepší z této školy. Je to  

dobrá parta lidí,  která drží při sobě. Ale někdy  

se hádáme, ale to k našemu kolektivu patří.  

Myslím , že se všichni těšíme, až odejdeme na  

střední školy, ale bude se nám stýskat, i když  

to někteří  lidé nepřiznají. 

Ano, souhlasím , že se nám bude stýskat, 

protože už nikdy nebudeme opět malí 

vystrašení prv ňáci, kteří neumí psát ani 

počítat. My už budeme jen vystrašení prváci, 

kteří neví, co mají od života čekat a neví nic o 

své budoucnosti.  Naše dětská léta jsou u 

konce  a teď nás čekají další důležité části 

našeho života.  Zvládli jsme to . Základní škola 

je veliká část života každého z nás,  určitě na ni 

budeme vzpomínat, na spoustu příjemných 

chvil,  které jsme tam prožili, ale i na ty špatné, 

ty se taky najdou. Určitě si základní školu 

užívejte , protože na ni budete  vzpomínat  

ještě hodně dlouho! 

 

Obrázky od Michaely  Kováčové z 8.třídy. 

Přejeme všem krásné prázdniny 

!!!!!!!!!!!!!

 


