
  
 

Exkurze na Povydří 
 
Dominik Vaněk  
 
 
 
Vydra je jedno z nejkrásnějších míst na Šumavě. Jako přírodní 
útvar je velmi fascinující a obdivuhodný. Za svůj (krátký ☺) 
život jsem ji navštívil už několikrát. S rodinou, s kamarády, se 
školou. 
 Pokaždé mě ta túra nadchla. Je to opravdu kouzelné místo a 
na každého působí, ať je sebevíc zatvrzený proti pochodům, 
blahodárně. Při své poslední návštěvě tohoto místa jsem se 
vyzbrojil fotoaparátem a dal jsem se do akce. 
 S mým přesvědčením, že i lidé trpící astigmatismem (porucha 
zraku) dokáží nafotit krásné fotky, jsem se důkladně poradil a 
nechal poučit od kamarádky (- amatérského, však nadějného 
fotografa), co a jak. Řádně poučen a pokárán, ať na foťák 
‘‘dávám bacha“ jsem se vydal po proudu stylem‚ co krok, to 
blik“. Člověk by nevěřil, co dokáže vytvořit, když se bude jen 
dobře koukat.  
Kolik skrytých možností má jeden kamen z mnoha úhlů. A 
víte, kolik je na Vydře kamenů? A dřeva? A malých 
kvetoucích rostlinek? 
 Zkrátka a dobře jsem se vžil do role fotografa a zaznamenal 
spoustu rysů šumavské krásy. Byla to obohacující zkušenost. 
 Snad budu mít ještě možnost (dobré podmínky typu: světlo, 
nálada má, nálada foťáku…, dobré oko a hlavně spousta 
povzbuzujících řečí: ‚To dáš! 
 ,‚Pane bože, ne tak zblízka“ ‚, dej tam makro“……… 
 
 
Petr Miklas 
Když jsme jeli na řeku Vydru,  tak jsem si myslel, že to bude 
nuda. To jsem se zmýlil, protože když jsme šli 7 kilometrů, 
tak  to bylo velice zábavné, protože jsme šli ve předu čtyři a 
byla sranda. Byli jsme zprvu na Antýglu a odtud jsme šli 3.5 
km k Turnerově chatě.Celou cestu zpět jsme si povídali 
s panem učitelem Jungvirtem. Tento výlet se mi tedy velice 
líbil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Květen 2010 



Opět jsme mohli zhlédnout divadelní představení 
dvou herců z Hradce Králového. Tentokrát si pro 
nás připravili dramatizaci různých her. Nejvíce se 
líbila ukázka ze hry Zdravý a nemocný a Sluha 
dvou pánů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smutek 
Co je to vlastně smutek?! Každý z nás si 
představuje smutek úplně jinak, také každý z nás 
smutek jinak vnímá. Všichni také máme k smutku 
úplně jiný důvod. Někomu stačí i málo, ať špatná 
známka ve škole nebo spory s kamarády. Ale 
někdo, kdo má velké problémy doma, s rodiči, 
nemá kamarády a nikdo ho nebere tak, jak by si 
přál. Jistě není nic příjemného jít do školy, sedět 
sám v lavici a o přestávkách se s nikým nebavit, 
zatímco ostatní se baví se spolužáky...Nebo třeba 
doma s rodiči žít v hádkách, ať už se hádají s vámi a 
nebo mezi sebou.Rozhodně to není nic příjemného. 
Smutek také každý řeší jinak. Někdo se uzavře sám 
do sebe a s ostatními nekomunikuje. Někdo se na 
všechny kaboní a ostatním kamarádům dává jasně 
najevo,  že je smutný. A na nás ostatních, jejich 
kamarádech, přátelích a rodičích je, abychom se jim 
snažili ze všech sil se ze smutku dostat a co nejdříve 
je rozveselit. 
 
ČAS 
Jordana Pechová - 9.třída 
 
Čas, je jak tekoucí voda,  
plyne, běží…no, není ho škoda? 
Čas nemá zábran, nezná hranice, 
s životem, smrtí , zdraví se. 
Čas je neutrální,  
hrát si s ním není k mání, 
nerozlišuje dobré a špatné, 

hrát si s ním, není nic platné. 
 

 
Rosťa Kadlec – 5.třída 
 
 
 
Žáci 4. třídy měli za úkol dokončit příběh 
v učebnici. 

 

JARO                                              



JARO 
Přilétlo jaro zdaleka 
a maminka se leká, 

že synek ve škole neuspěje, 
když sluníčko tak dlouho hřeje. 

 
Také jiných povinností je vždy dost, 

musí se na hřiště chodit 
a kytkám na zahrádce pro radost, 

vodu z daleké studně nosit. 
 
 

PRÁZDNINY 
 

Už se těším na prázdniny, 
budem chodit na maliny, 

                    odpoledne k vodě 
                     a budu v pohodě. 

 
Zaprší-li nevadí, 

houby se nám také hodí. 
Mamka udělá bramboračku, 

a půjde hned na dračku. 
 

 
Okresní turnaj ve vybíjené 
 
Počasí nám tentokrát nepřálo. Turnaj se hrál poprvé 
v celé dlouholeté historii za deště a pouze na dvou 
hřištích s asfaltovým povrchem. I přesto však 
přijelo devět družstev, které se nezalekly počasí a 
bojovaly. S kluzkým povrchem a mokrým míčem si 
nejlépe poradili naši domácí a obhájili prvenství. 
Celkové pořadí: 

1. ZŠ Husinec 
2. ZŠ Národní Prachatice 
3. ZŠ Smetanova Vimperk 
4. ZŠ Čkyně 
5. ZŠ Volary 
6. ZŠ Vlachovo Březí 
7. ZŠ Zlatá stezka 
8. ZŠ Šumavské Hoštice 
9. ZŠ Vracov 
10. ZŠ T.G.M. Vimperk 

Naše družstvo postoupilo do krajského kola do 
Jindřichova Hradce, kde opět zvítězilo a čeká je 
kolo republikové. Všem moc gratulujeme a přejeme 
i nadále mnoho úspěchů. Velké poděkování  patří i 
jejich trenérkám Mirce Attendornové a Vlastě 
Filipové. 

 

 

                     



 

Adéla Malcová – 2.třída 

Exkurze do Temelína 

Ondra KoneOndra KoneOndra KoneOndra Konečnýnýnýný    

Výlet začal u školy v Husinci kam pro 
nás přijel autobus. Vyrazili jsme 
směrem na České Budějovice. Před 
Budějovicemi jsme odbočili na 
TEMELÍN. Když jsme přijeli 
k Temelínu tak jsme šli do 
informačního centra kde nás uvítala 
paní průvodkyně a pověděla nám něco o 
této elektrárně. Pak jsme se přesunuli 
do muzea věnovanému jaderné 
elektrárně Temelín.  

  
Ilja – 1. třída 

 
 

Příští rok 
 Ať v novém roce slunce ti svítí. 

Ať na jaře zas rozkvete kvítí. 
V létě si zas užívej, 

A zármutek nemívej. 
Podzim bude školní čas, 
Kdy do škol rozdělí nás. 
Zima bude jako perlička. 

Tak bílá a čistá jako vločka maličká. 

Jihočeský zvonek 

 
Evelína Hettnerová získala v krajském kole 2. 
místo. Gratulujeme. 


