
PÍRKO 

Beseda o sexu 
 

Ve čtvrtek  26.5 jsme měli 

přednášku o sexu od 

Primární prevence Phénix, 

kde jsme si Zkoušeli nasadit 

kondom na robertka a 

dozvěděli jsme se nové 

informace o sexu. Skupina 

Phénix vznikla již roku  

2007,kdy získala potřebný 

„Certifikát odborné 

způsobilosti pro poskytování 

specifické primární prevence 

ve školní docházce, který 

projekt Primární prevence 

Phénix získal jako první 

projekt zřizovaný nestátní 

neziskovou organizací v 

jižních Čechách. Lektorský 

tým i nabízený program 

zaznamenal v průběhu let 

četné změny, nicméně 

spolupráce Phénixu se 

školami v prachatickém 

regionu je dobrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj ve vybíjené 

 

Letošní vybíjená nedopadla 

úplně nejlépe, protože jsme 

skončily druzí , ale i to se 

cení.  Pochválil bych žáky 

deváté třídy za jejich 

výbornou kávu, kterou 

vařili. Počasí bylo ideální a 

celkem hrálo 11 družstev.  



 

Výlet do Prahy 

Psala: Lada Koudelková-4.třída 

Odjíždíme v 6:30 hodin ráno od  školy. 

V Praze nás autobus vysadil u Národního 

technického muzea. Sedáme si na schody 

a čekáme, až učitelé zakoupí lístky. Byla 

tam auta, letadla ,vlaky, stíhačky, bicykly, 

věci do kuchyně, věci pro astronomy, obří 

turbína, stará závodní auta, atd…. 

Dále jsme se vydali na Petřín, někteří jeli 

lanovkou, ostatní šli pěšky. Zase jsme se 

rozdělili a někteří šli do zrcadlového 

bludiště a ostatní na rozhlednu 

Nakonec jsme šli na Pražský hrad. Před 

branou stáli vojáci, kteří se nesměli ani 

pohnout. Před katedrálou sv. Víta jsem 

zjistila , že nemám mobil, ale pak jsem ho 

našla. Byl v bundě, kterou jsem měla 

v autobuse. Výlet se mi moc líbil. 

 

Marek Mráz-4.třída 

V 6:30 hodin jsme odjížděli do Prahy. Jako 

první jsme navštívili Národní technické 

muzeum. Tam to bylo nádherné. Viděli 

jsme letadla z první a druhé světové války, 

staré automobily, motorky, kola, modely 

letadel a do konce jsme viděli český stíhací 

letoun. Potom jsme šli na Petřín. Když 

jsme vyšli nahoru, mohli jsme si vybrat. 

Buď rozhlednu nebo zrcadlové bludiště. Já 

jsem si vybral rozhlednu. Nahoře to byla 

sranda. Protože jsem strašil Maxe. Pak 

jsme šli dolů. Jako poslední jsme šli na 

Pražský hrad. Viděli jsme také katedrálu 

sv. Víta. 

Sport 

OVOV 

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů 

založili olympijští šampioni v desetiboji 

Robert Změlík a Roman Šebrle s cílem 

motivovat děti ke sportu. Školáci plní v 

rámci OVOV 9 disciplín. Okresního kola 

v Prachaticích se zúčastnilo i několik dětí 

z naší školy disciplíny pro okresní kola: 

medicinbal, švihadlo, kliky, trojskok 

z místa snožmo, běh na 1000m, nebo 

dribling a plavání. Nejúspěšnější byl Lukáš 

Heinzl ze 7. třídy, který zvítězil a postoupil 

do kola krajského. A tak se ve čtvrtek 26.5. 

za velmi teplého počasí vydal 

reprezentovat školu do ČB. Výsledkem 

bylo krásné 4. Místo .Za redakci mu 

gratulujeme. A děkujeme jeho mamince za 

tento příspěvek. 

 

Den dětí 

1.června si žáci devátého 

ročníku připravili pro děti 

prvního, druhého a třetího 

ročníku dětský den. Děti chodily 

postupně po ročníku a plnily 

úkoly na osmi stanovištích  

 



 

 

například: kvíz, cvičení na paměť a nebo 

třeba skákání v pytli. Za své výkony dostali 

odměny a nejlepší dostal medaili. Celý den 

se povedl a přálo nám i počasí. Myslíme, 

že dětsky den bavil jak děti tak i 

pořadatele. 

 

Peru 

Autor: Karel Turek 

Přijeli dva pánové a prezentovali nám Peru 

jiným způsobem než obvykle. Měli 

mikrofony a pouštěli nám videa, který 

natočili v Peru. Ukazovali nám obrázky, 

který vyfotily. Bylo to zajímavé. Dozvěděli 

jsme se mnoho  nových nformací. 

 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

buse nám náladu zkazil pan řidič, protož-
nás urazil a byl na nás nepříjemný. Po pří-
jezdu na zámek Ohrada jsme měli hodinu 
rozchod a možnost jít na prohlídku paro-
hů. Bohužel to nebylo nic pro holky, proto 
se deváťačky vydaly do Pohádkového pod-
zemí, které bylo skvělé. Voskové figuríny 
pohádkových postaviček, kouzelný čaro-
děj, optické klamy a otázky z pohádek a 
přírody. Poté jsme vyrazili směr zoo, kde 
jsme měli dvouhodinový rozchod. Nejvíce 
nás zaujala kuličková zmrzlina a krmení 
koz. Po zoo jsme jeli do Vodňan, do rybář-
ského centra, kde nám ukázali různé druhy 
ryb a někteří i chytili rybu do vlastních ru-
kou. Tato zastávka nás moc bavila. Celkově 
výlet hodnotíme spíše jako pro kluky, ale i 
my, holky, jsme si tam našli to, co nás do-
cela bavilo. 

 

Poděkování žáků 
9.tř. 
 

Děkujeme za všechny hodiny, které jsme 
tu prožili, za vaše nervy, které jste s námi 
měli a za to, že jste to s námi všichni vydr-
želi až do konce. Víme, že někdy to s námi 
nebylo úplně jednoduché. Vše skončí pře-
dáním vysvědčení na radnici. A všem přeji 
krásné prázdniny. 



 


