
 

Divadlo na otáčivém hledišti 

v Týně nad Vltavou 

Žáci 4. třídy: V úterý  3.6. se žáci  1. stupně 

vydali do divadla. Představení bylo o paní 

Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a 

Fráňu. Máňa uměla hrát na harmoniku a Fráňa 

k tomu zpívala a tancovala. Potom se 

rozhodly, že už nebudou poslouchat a utekly 

do světa. Ve světě měly hlad a byla jim zima. 

Paní Krásihalda se je vydala hledat a opice 

mezitím našly  holčičku ,která jim dala 

bonbony. Nakonec se sešly v cirkuse a vrátily 

se domů. Po představení jsme šli do cukrárny 

na zmrzlinu, zbytek dětí šel do parku. Výlet se 

nám líbil. 

 

 

 

Sport 

Atletika 

Středa 4.6. Prachatice 

Eliška Pěstová – 2. místo – běh na 50 m, 

       1.  místo – skok daleký 370 cm 

Jan Kolář - 1. místo hod 42,26m 

Adam Mikeš – 1. místo – hod 49,98 m 

Petr Ťápal – 2. místo –hod 

Vybíjená 

Dne 16.5. 2014 se pořádalo v ZŠ Husinec 

okresní kolo ve vybíjené. Zúčastnilo se 10 

týmů. Týmy se rozdělily do třech skupin po 

třech a jedna skupina po čtyřech. Turnaj byl 

zahájen v 9.00 h. Našim žákům se dařilo 

náramně, ve skupině skončili na 1. místě a 

postoupili do top 3. Jejich soupeři byli Zlatá 

Stezka a Volary. Naši sportovci nenašli soupeře 

ani v top 3 a vyhráli celý turnaj ve vybíjené 

(Okresní kolo). Postoupili do krajského kola 

v Jindřichově Hradci, kde skončili na 5. místě. 

Zdravotní soutěž 

Okresní kolo  

Mladší žákyně – 2. místo 

Starší žákyně – 1. místo 

Krajské kolo – starší žákyně – 2. místo 

 

 
KVĚTEN-ČERVEN 2014 



Rybářské závody: 

Kristian Orság ze  6. třídy  vyhrál 1. místo, 

,,čas chytání byl dvě hodiny, nachytal 

jsem 2m a 2cm drobných rybek a dostal 

jsem dort“ 

 

Cykloturistický kurz 

7. třída  

25.5 - 30.5.  2014 

Ubytovaní jsme byli v penzionu u Pily, na 

Kvildě. Snídaně jsme měli v penzionu na 

způsob švédských stolů. Na oběd a večeři 

jsme chodili do restaurace u Černého 

Vlka. Pokoje byly čisté a útulné, měli jsme 

vlastní kuchyni, televizi a sociální zařízení. 

V neděli, pondělí a ve středu jsme jezdili 

na kole. Navštívili jsme například 

Prameny Vltavy, Bučinu, Modravu, 

Horskou Kvildu apod. Ve čtvrtek a pátek 

jsme na kola vůbec nesedli, protože bylo 

nepříznivé počasí. Volný čas jsme trávili 

na hřišti, v infocentru nebo v penzionu. 

V pátek jsme vyrazili na pěší pochod do 

Filipovy  hutě, při cestě dokonce i pršelo. 

Poté už pro nás postupně přijížděli rodiče 

a jeli jsme domů. BYL TO SKVĚLÝ TÝDEN! 

Výšlap na Boubín 

V pátek  9. větna jsme se vydali s prvňáky 

na vrchol Šumavy , který se nachází v 

Boubínském pralese. Na Kubově Huti nám 

autobus zastavil a my šli kolem nejvýše 

položené železniční zastávky směrem na 

rozhlednu. Cestou jsme viděli tzv. řopíky , 

které se stavěli za II. světové války. Počasí 

nám  ale nepřálo.. bylo zataženo, občas 

sprchlo a byla nám zima. Dostali jsme za 

úkol prvňákům pomáhat v cestě nahoru, 

ale oni byli tak stateční, že to zvládli sami 

(až na pár výjimek). Na rozhledně jsme 

viděli Šumavský Národní park a ostatní 

města.(např. Vimperk). Cesta nazpátek šla 

rychle a my jsme se za chvíli ocitli u 

autobusu a mohli jsme jet domů.  

 

 

 

 

 

Školní výlet 1. stupně 

Žáci z 1. 2. A 3. Třídy  byli ve čtvrtek 19.6. 

2014 na školním výletě v Selibově  v 

,, Pohádkové kovárně“. Zde se děti 

seznámily s mnoha postavičkami ze 



známých pohádek, vyluštily  hádanky, 

vybarvily sádrové odlitky a zahrály nám 

pohádku o Červené Karkulce, také 

hledaly poklad a navštívily osla. Dárky, 

nákupy a pěkné počasí zakončily  

příjemné dopoledne. 

 

 

 

 

Dramatický kroužek 

 

 

 

 

Secvičili  společně  velmi  pěkné 

představení. 



Výlet na Landštejn a do 

Slavonic 

Lukáš Balcer – 5. třída 

Dne 10. června 2014 vyrazila husinecká 

škola na hrad Landštejn a do Slavonického 

podzemí. Této exkurze se zúčastnila 4., 5., 

6. a 7. třída. 1. zastávkou se stal hrad 

Landštejn, který se obstojně zachoval 

z minulých století. Z nejvyšší věže je vidět 

daleké okolí , ve kterém převažují zelené 

kopce. Odtud jsme odjeli autobusem do 

Slavonic, kde se třídy rozdělily na dvě 

skupiny kvůli bezpečnosti při vstupu do 

podzemí. Slavonické podzemí je vyčištěno 

do délky 1400 metrů. Podzemí se nachází 

pod celým městem, avšak trasa vede 

pouze přes náměstí. Z výletu jsme se vrátili 

ve čtyři hodiny. Výlet byl dlouhý , ale 

z usmívajících se tváří žáků byla poznat 

spokojenost. 

Výlet po Západních 

Čechách  

Petr Kosmata – 9. třída 

V úterý 17.6.  jsme byli se školou na výletě 

na  Černém  a Čertovu jezeru. Šli jsme 

daleko a dlouho, cesta nebyla nic moc, ale 

když  jsme si povídali,  tak to šlo. Po 

procházce po jezerech jsme jeli na hrad 

Velhartice. Po hradě nás provedla paní 

průvodkyně. Nakonec jsme jeli do Klatov, 

kde jsme se sešli s naším kamarádem a kdo 

chtěl, mohl jít do katakomb  nebo se jen 

tak  projít  po Klatovech. Poté jsme měli 

zdlouhavou cestu domů.  

 

Poděkování  žáků  9. třídy 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, 

 27. červen není žádný státní svátek, ale 

pro nás je to velmi významný den, na který 

se těšíme nespočet dnů, tímto dnem končí 

jedna z etap našeho života a začíná nová. 

 Před devíti lety jsme byly malé a 

roztomilé děti a dnes jsme plní elánu, 

energie a chutí se pustit do života. Prvními 

třemi roky nás provázela paní učitelka 

Jiřina Procházková. Čtvrtou třídu nás měla 

na starosti paní učitelka Škopková, která 

nám dala kázeň a částečnou disciplínu. 

Nakonec jsme proklouzli do další třídy, 

kde na nás čekala paní učitelka Eva 

Zemanová, dnešní paní ředitelka, která nás 

opatrovala do osmého ročníku, poté se 

ujala postu ředitelky. V odpočinkovém 

posledním roku nás doprovázela usměvavá 

paní učitelka Renata Čechová. Tímto 

bychom chtěli poděkovat všem učitelům, 

kteří nás učili během těchto krásných 

devíti let, bez újmy na zdraví. Od dnešního 

dne nám zbydou jen vzpomínky na tuto 

školu a učitele. Na to, co se nám podařilo, 

co jsme vyvedli, na vás učitele, ke kterým 

jsme  byli  mockrát kritičtí a měli jsme 

pocit,  že toho po nás chcete moc, a že nás 

trápíte.  A teď chápeme, že to byla příprava 

na pokračování v životě. 

I my přejeme žákům z deváté třídy šťastné 

vykročení do dalších studijních let, které je 

následně čekají. 

 Také děkujeme všem , kteří po celý rok 

přispívali do našeho časopisu a přejeme 

všem krásné prázdniny plné sluníčka a 

skvělých zážitků. 

 



 

 

 

 

 


