
Pírko květen-

červen 

 

Zdravotní soutěž 

Ve čtvrtek 9.5. v 8:00 hodin  jsme odjeli na soutěž do Prachatic. Tam jsme postoupili do 

krajského kola. Ve čtvrtek 30.5. v 7:10 hodin  nám jel autobus do Tábora. V 10:00 hodin  jsme 

přijeli ke Knížecímu rybníku a ke svačině jsme si dali párky. Poté byl nástup, určili jsme si 

pořadí a šli jsme na to. Na prvním stanovišti jsme měli to nejtěžší. Tři kluci se domlouvali na 

prodej marihuany a nějak se to zkomplikovalo. Jeden kluk pořezal druhého, třetí byl také 

pořezaný, lekl se a běžel za námi, jako obranu použil pistol a střelil do kluka s nožem. Hned 

jsme zavolali záchranku, ale zapomněli jsme na policii. Hned poté jsme běželi ošetřovat, ale 

zapomněli jsme na své bezpečí a neodebrali pistol a nůž. Na dalším stanovišti se dvě z nás 

svlékli a běželi do rybníka zachránit tonoucího. Bylo namáhavé vynést 80 kg člověka do 

kopce, ale zvládli jsme to. Začali jsme resuscitovat a zachránili ho. Jakmile jsme vše ošetřili, 

šli jsme na oběd. K obědu byl řízek s kaší. Pak jsme se fotili, cvičili až do vyhlášení a jeli domů. 

V autobuse jsme všichni usnuli. Byl to skvělý zážitek a moc jsme si to užili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den Dětí 

Den dětí se velmi povedl, všichni nás chválili a děti se pobavily. My jsme tam s kamarádem 

měli stanoviště, kde jsme nalévali pití a oni museli říct, co to je. Dokonce když to skončilo a 

čekali jsme na další třídu, tak se k nám vrátili druháci, tak jsme je občerstvili. 

 

 

 

 

 

 



CYKLISTICKÝ KURZ – 7. třída 

2.6. v neděli jsme přijeli na Kvildu do penzionu Pila. Na místo jsme dorazili okolo půl 2. 

odpoledne. Vedle našeho penzionu se nacházela hospoda Černý vlk. Čekali jsme do 2, než se 

všichni ubytovali.  

Jezdili jsme 2krát denně, za jednu cestu jsme ujeli cca 15km a za celý pobyt jsme najeli 

necelých 62km.  

Po obědě jsme mohli navštěvovat místní krám, který se nacházel kousek od penzionu. Po 

večeři jsme chodili na hřiště.  

V penzionu byla malá kuchyňka, ve které jsme snídali. Na obědy a večeře jsme chodili do 

hospody.  

1. den jsme jeli na rozhlednu po dlouhém kamenitém kopci, po náročném  výkonu jsme 

šli na zaslouženou večeři. Poté na hřiště,  kde jsme byli až do půl 8, pak jsme šli zpět na 

penzion, kde jsme se umyli a šli spát.  

2. den jsme jeli po cyklostezce až k hranicím. 

3. den jsme se probudili  okolo 7 . hodiny , umyli se a šli na snídani. Pak jsme si sbalili 

věci a šli na poslední projížďku. Jeli jsme po cyklostezce na Horskou Kvildu. Když jsme se 

vrátili, šli jsme na oběd,  a pak čekali na rodiče. 

Cyklistický kurz 5. třídy 

Myslím si, že se všem velmi líbilo. Ujeli spoustu kilometrů a počasí jim přálo. 

 

 

 

 



Den Země a návštěva rybárny v Husinci 

V pátek 17. května se celá naše škola zúčastnila Dne Země. Začalo to již ráno,  

kdy v 8:15 hodin vypukl ve škole poplach. Byl to pouze nácvik. Ale i přesto se všichni snažili 

dostat se ze školy co nejdříve. Během pár minut jsme se všichni shromáždili na školním hřišti. 

Všichni úspěšně dorazili.  

Poté jsme byli rozděleni podle jednotlivých tříd a vydali jsme se na úklid Husince a jeho okolí. 

My jsme byli ve skupině s 5. třídou. Ještě před samotným odchodem, jsme šli do školního 

altánku, kde pan učitel Jungwirth připravil pro žáky poznávačku rostlin. Poté jsme se vypravili 

na cestu. Šli jsme do dolního parku, ke splavu, přes Černý most a na Sirkovnu. Všichni jsme se 

snažili a za chvíli jsme měli skoro plný pytel odpadků. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli takto 

městu a přírodě pomoci. 

Na zpáteční cestě jsme šli na rybárnu, kde nás velmi mile přivítal pan Sucharda se svými 

pejsky. Pan Sucharda nás provedl celou rybárnou – ukázal nám líhně, sádky, a dokonce jsme 

si mohli nakrmit ryby. Exkurze na rybárně se nám velmi líbila. Tímto bychom také chtěli 

poděkovat panu Suchardovi za umožnění této exkurze, za cenné informace, které nám 

poskytl a také za naučné plakáty do školy, které nám daroval. Ještě jednou moc děkujeme.  

Poté jsme se vrátili do školy, kde na nás již čekal náš pan školník Slavík, který nám rozdělal 

oheň a my jsme si mohli opéci buřty. Později se k nám přidali i starší spolužáci. Všichni jsme 

si tento den velmi užili. 

Prohlídka hradu Rožmberk a návštěva Stezky korunami 

stromů 

V úterý 28.5. jsme se vypravili na náš školní výlet. Všichni jsme se velmi těšili, neboť na hradě 

Rožmberku většina z nás ještě nikdy nebyla. Celkem jeli žáci z těchto tříd: 4, 5, 6 a pár žáků 

jelo i ze 7. ročníku. Tento výlet byl velmi pěkný a všichni jsme si ho moc užili. Počasí nám 

přálo, tudíž jsme mohli na zpáteční cestě navštívit i Stezku korunami stromů na Lipně.  

Nejprve jsme jeli na hrad Rožmberk. Zde jsme měli komentovanou prohlídku hradu a také 

jsme si na nádvoří mohli koupit něco malého na památku. Rožmberk byl nádherný. 

Představovali jsme si, že bychom v některých místnostech mohli žít. Byly nádherně zařízené. 

Také jsme viděli opravovanou věž hradu a na ní historický jeřáb, který je poháněn lidmi.  

 Potom jsme se přesunuli na Lipno. Pod kopcem Kramolínem nám paní učitelky řekly, že 

lanovkou nepojedeme, a tak jsme museli ten hrozný kopec vyjít pěšky. Bylo to velmi 

náročné. Zvlášť, když nám nad hlavami jezdila lanovka. Po několika minutách jsem se dostali 

na vrchol, kde se nacházela rozhledna. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta první se šla s 

paní učitelkou podívat na rozhlednu a ta druhá skupina (ti žáci, kteří nechtěli jít na 



rozhlednu) zůstali s paní učitelkami na vyhlídce a svačili. Také jsme si šli koupit nějaké 

občerstvení a koukali se do krajiny. Viděli jsme také Království lesa.  

Já jsem se šel podívat na rozhlednu. Výhled to byl 

úžasný. Pani učitelky z té výšky vypadaly jako 

mravenci. Po celé trase stezky byly rozmístěné 

naučné tabule, kde bylo třeba napsáno, z kolika 

šroubů je stezka postavena. Kolik se použilo dřeva. 

Vždy jsme si to zkoušeli uhodnout.  

Potom jsme se vypravili zpět k autobusu. Cesta dolů 

nám již ubíhala mnohem rychleji. Dole na Lipně 

jsme dostali rozchod a mohli jsme si koupit něco k 

jídlu nebo na památku. 

Myslím si, že jsme si všichni tento výlet moc užili.  

Žáci 6. Ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malování na hedvábí 

Žáci prvního stupně měli možnost vyzkoušet si techniku  malby na hedvábí. Myslím, že 

většině dětí se povedly krásné výrobky, které mohly někomu darovat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1) 1. město se zavedeným elektrickým osvětlením 

2) Přehrada zadržující nejvíc vody 

3) Jaderná elektrárna na Moravě 

4) Značka hodinek vyráběných v Novém Městě nad Metují 

5) Nejvyšší hora Ždárských vrchů 

6) Vodní nádrž zásobující Husinec 

7) Nejvyšší hora Krušných hor 

8) Největší rybník Třeboňské pánve 

 

Zajímavost 

4. červenec vychází  3. Série seriálu Stranger Things. Tato série se bude odehrávat v létě 1980. V této 

sérii se bude nově otevírat obchod The starcount mall a koupaliště Hawkins. 

 

Noc kostelů 

Žáci 5. a 6.  ročníku ze zúčastnili husineckého dne kostelů. Rozdělili se do 3 skupin , které postupně 

navštívili  faru církve bratrské, Husův dům a kostel Povýšení svatého kříže. Žáci se dozvěděli nové 

informace, vyplňovali pracovní listy a dostali i dárky. 

 

 

 



Techmánie Plzeň 

7. 8. a 9. třída se vypravila do Plzně do Techmanie. Jelikož pan řidič bloudil, nestihli jsme 

úvodní promítání filmu. Poté jsme dostali vracenky a měli jsme rozchod po celém areálu 

techmánie a planetária. Každý si vybral to, co ho zajímalo. Nejvíce se líbila expozice o 

Titaniku.  Mezi 11. a 12.  hodinou zde proběhl ukázkový program s tekutým dusíkem. Viděli 

jsme , co vše jde s dusíkem dělat od kulinářských specialit až po odstraňování bradavic. 

V jednu hodinu jsme odjeli zpět do Husince. 

Hrad Kašperk 

Žáci z prvního stupně se vydali na školní výlet na hrad Kašperk. Hned 

po příchodu k hradu se vrhli ke stánku se suvenýry a nakoupili.Poté 

následovala improvizovaná prohlídka s netypickým průvodcem, ale 

dostali jsme se i do míst, kam se jinak nechodí. Výlet se nám líbil. 

 

Novinky ze školy  -       Bludiště opět žije  

Velké poděkování patří letošním deváťákům, kteří se pod vedením našeho pana školníka P. 

Slavíka, pustili v posledních školních dnech do práce a vybudovali pro své mladší spolužáky 

nové dřevěné bludiště na školní zahradě. Práce to byla velmi náročná, ale žáci se tohoto úkolu 

zhostili statečně a nové bludiště již stojí. Za což jim patří od všech veliké uznání a 

poděkování.  

Není důležité vyhrát, důležité je se zapojit  

V tomto duchu se nesl náš sportovní den, který proběhl 19. června v areálu školy pod 

vedením pana učitele O. Frencla. Pro žáky druhého stupně byly uspořádány různé turnaje a 

disciplíny, ve kterých si mohli změřit své síly navzájem. Cílem tohoto dne bylo, aby se 

všichni žáci zapojili a aby si tento den maximálně užili. Což se povedlo! Tímto bychom chtěli 

velmi poděkovat panu učiteli O. Frenclovi za výbornou organizaci celého dne.  



Žáci opět vyráží do terénu  

Již v květnu proběhl na naší škole ekologický den, kdy se všichni žáci se svými učiteli vydali 

za brány školy a pomohli s úklidem Husince a jeho okolí. Žáci se velmi aktivně zapojili do 

úklidu a projevili zájem tuto akci opět zopakovat. Velmi si vážíme jejich pomoci a máme 

ohromnou radost z toho, že našim žákům není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.  

Sportovní den 1. stupně 

Žáci od 1. do 5. třídy si opět mohli užít další sportovní den v areálu školy. Soutěžilo se na 

několika stanovištích. Jedni hráli turnaj ve fotbale, někdo ve vybíjené a ostatní soutěžili 

v družstvech a plnili rozličné disciplíny. Mimo jiné například sbírali vodu do kelímku, 

skládali věž z kostek, házeli kroužky na cíl a ještě další aktivity. Na všechny na závěr čekala 

zasloužená sladká odměna. 

 

 

 



 


