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Slovo na úvod 
Určitě se všichni těšíte na prázdniny. V září se 

tu všichni zase sejdete, povíte si zážitky z 

prázdnin a dovolených. Zavzpomínáte na 

průšvihy a zážitky, které jste o prázdninách 

prožívali s jinými kamarády. Prvňáčci už si 

pomalu připravují novou „výbavičku“ do 1. 

třídy, jako si připravujeme my, deváťáci, do 1. 

ročníku na střední školu.  

Tímto číslem se s Vámi také jako deváťáci 

loučíme. Doufáme, že Vám budeme trochu 

chybět a v dobrém na nás budete myslet. 

Zbývá nám ještě několik dní, které si společně 

užijeme a zažijeme plno nových zážitků se 

svými třídami. Budeme mít všichni napilno, 

abychom to všechno stihli a užili si to co 

nejvíce.  

Milí čtenáři. Asi teď budu znít jako paní 

učitelka, kterou tak neradi posloucháme, když 

vyslovím tu ohranou větu: „Dávejte na sebe o 

prázdninách pozor, ať se Vám nic nestane.‘‘  

                                                   

Kateřina Smolová 

 

Akce na měsíc červen 2015 

 
Plánované akce na měsíc červen 2015 - na co 

se můžeme ještě do prázdnin těšit a co nás 

nemine? ☺ 

Zde v našem Pírku se vše dozvíte ☺ 

 

I.st. 

Dne 22. 6. 2015 se bude konat výchovně 

vzdělávací akce pro  1.-9. ročník  v Českém 

Krumlově (divadelní představení Baron Prášil, 

otáčivé hlediště). Dne 23. 6. proběhne akce 

pro 1.-9. ročník s názvem Projektový den s 

účastí HZS Prachatice - ochrana člověka za 

mimořádných událostí, obrana země, první 

pomoc ...  24. 6. 2015 navštívíme promítání o 

historii Husince. Dne 25. - 26. 6. 2015  nás 

čeká úklid tříd, kabinetů, odevzdání učebnic, 

příprava na prázdninovou údržbu. 26. 6. 2015 

nás nemine Divadelní představení Hradec 

Králové (Písnička pro draka). Dne 29. 6. 2015 

proběhne Sportovní den a konečně 30. 6. 

2015 zakončení školního roku 2014-2015, 

předání vysvědčení.

  

II.st. 

 

Dne 18. 6. 2015 se bude konat vzdělávací 

program – Brazílie pro 7. a 9. ročník, 

22. 6. 2015 Výchovně vzdělávací akce 1.-9.- 
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Český Krumlov, divadelní představení Baron 

Prášil, otáčivé hlediště. 

23. 6. 2015 Projektový den s účastí HZS 

Prachatice - ochrana člověka za 

mimořádných událostí, obrana země, první 

pomoc. 

24. 6. 2015 Promítání - historie Husince. 

25. 6. 2015 Vzdělávací program (beseda) - 

Brazílie, 6. a 8. Ročník. 

26. 6. 2015 Divadelní představení Hradec 

Králové, 2. stupeň - Divadlo nekouše. 29. 6. 

2015 Sportovní den 

30. 6. 2015 Zakončení školního roku 2014-

2015, předání vysvědčení 

 

 

Anglické divadlo 
V pátek (15.5) jsme se v kulturním domě v 

Husinci zúčastnili divadla vedeného v anglickém 

jazyce. „Herci“ v tomto představení prováděli 

průzkum pro Evropskou unii na téma, jak jsou na 

tom děti na základních školách s dovednostmi v 

anglickém jazyce. Divadelní hra s hlavními 

postavami mimozemšťanů se zdála spíše pro 

malé děti, stejně jako průzkum dovedností, které 

mají děti ovládat již od 5. třídy. Myslím si, že pro 

starší ročníky mohlo být představení zajímavější 

a náročnější. Divadla se zúčastnili žáci 6-9. třídy a 

také sem pěšky dorazila 6.- 8. třída z Vlachova 

Březí. Ve hře se jednalo o mimozemšťana a dva 

agenty, kteří hledajíc mimozemské děti zakotvili 

v Husinci. Nakonec vyzkoušeli několik dětí ze 

skládání anglických vět, z jednoho agenta se 

vyklubal další mimozemšťan a odletěli s dětmi, 

které na planetě Zemi hledali.  

 

 

 

 

 

                                            

OVOV 
OVOV, neboli celým názvem Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů, se konal dne 

28.dubna  v Prachaticích na Národní škole, 

původně se měl konat na Tatranu, ale počasí 

nám to nedovolilo. Ovov je soutěž, kterou založili 

Robert Změlík a Roman Šebrle. Soutěží se v rámci 

krajského kola v jiných disciplínách než v kole 

okresním. Soutěže se účastnili 4 žáci naší školy: 

Veronika Böhmová, Zuzka Hodinová, Jan Kolář a 

Tereza Kolářová. Nejprve jsme přijeli do 

Prachatic a došli na Národní školu, kde nám 

rozhodčí rozdělili, v jakém pořadí budeme 

disciplíny plnit. Nejprve jsme vyrazili na běh na 

60 metrů. Běh se běžel na umělé trávě a jelikož 

venku pršelo, nebylo to moc příjemné. Další na 

řadě byl trojskok, potom následoval hod 

medicimbálem za hlavu a dále skok přes 

švihadlo. Přes švihadlo se skáče dvě minuty a 

přeskoky se po půl minutě mění na jiné. Po skoku 

následovaly kliky, které se také prováděly dvě 

minuty. Po klikách se všichni soutěžící sešli 

v tělocvičně a hlásili hlavnímu rozhodčímu, jakou 

disciplínu si vybrali. Poslední disciplínu si mohl 

totiž vybrat každý sám a na výběr byl běh na 

1000 metrů nebo dribling. Dívky si vybraly 

dribling a Honzík běh na 1000 metrů. Byl to velmi 

náročný den a všichni se moc snažili. A výsledky? 

Na druhém místě skončili Honza Kolář a Tereza 

Kolářová, kteří postupují do krajského kola do 

Tábora, které se koná 28.května 2015.        

                                 Tereza Kolářová. 
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Významné dny  

historie 

Konec druhé světové války v Evropě 
(8. květen) 

Poměrně pozoruhodný je osud posledního vůdce 

Třetí říše, říšského prezidenta Karla Dönitze. Ten 

po kapitulaci 8. května stále pobýval v sídle své 

nově sestavené vlády ve Flensburgu a měl 

představu, že tato vláda bude moci řídit osud 

poválečného Německa. I když nacisté 

kapitulovali, on podepisoval papíry a tvářil se, že 

je stále u moci. Až 23. května do Flensburgu 

přijeli spojenci a celou vládu zatkli. Dönitz pak 

stanul před Norimberským tribunálem a byl 

odsouzen na 10 let vězení, které si odpykal ve 

Spandau v Západním Berlíně. 1. října 1956 byl 

propuštěn. Odešel do malé vesnice Aumühle ve 

Šlesvicku-Holštýnsku a v ústraní napsal dvě knihy 

pamětí. Jen výjimečně se sešel s americkými 

sběrateli německé námořní historie. Zemřel na 

infarkt myokardu na Štědrý den roku 1980. 

 

 

 

 

 

Den, kdy byly vypáleny Ležáky (24. 

červen) 
Tragický příběh ležáckého údolí, které v roce 

1942 pykalo za pomoc výsadkářům z Británie. 

Zajímavost: nacistická důslednost naštěstí nebyla 

stoprocentní. Ležácký mlýn, ve kterém se 

schovával parašutista s vysílačkou, totiž - na 

rozdíl od zbylých domů v údolí - katastrálně patřil 

k mnohem větší obci Dachov. Nacisté se nakonec 

"spokojili" s vyhlazením Ležáků a dachovští 

přežili.  

 
                                        Marek Panni 

 

 

 

 

Soutěž mladých zdravotníků 

14. května 2015 se konalo v Prachaticích v areálu 

Domu dětí a mládeže každoroční okresní kolo 

Soutěže mladých zdravotníků. Opět se zúčastnily 

i týmy mladších a starších žáků z Husince. Zranění 

byla velmi pečlivě namaskovaná a vedoucí 



 

 

Květen – červen 2015 

soutěže pro nás k řešení připravili běžné situace, 

které nás mohou potkat v reálném životě. Rádi 

jsme si prožili náš sedmý a zároveň poslední 

zážitek z této soutěže a dokonce postoupili do 

kola krajského! 

 

Pořadí II. stupně 

1. ZŠ Husinec 

2. Gymnázium Prachatice 

3. MS ČČK Prachatice 

4. ZŠ Zdíkov I. 

5. ZŠ Stachy 

6. ZŠ Šumavské Hoštice 

7. ZŠ Prachatice, Vodňanská 

8. ZŠ Zdíkov II. 

9. ZŠ Vacov 

10. ZŠ TGM, Vimperk 

11. ZŠ Smetanova, Vimperk 

12. ZŠ Čkyně 

Krajské kolo ve Strakonicích 

Krajské kolo bylo však, dle očekávání, mnohem 

těžší než kolo okresní. Krajské kolo se konalo ve 

Strakonicích. Do Strakonic jsme dorazili v půl 10. 

Snědli jsme svačinu a zahájení bylo kolem až 11. 

hodiny. Jako první nás uchvátily zábavné 

disciplíny, které nebyly bodované, ale velmi nás 

pobavily. Například jsme si mohli vyzkoušet chůzi 

na chůdách, hod granátem, jízdu na koloběžce 

nebo střelbu z pistole. Po dokončení zábavné 

soutěže jsme šli konečně ošetřovat zraněné. Po 

prvním stanovišti, kde nás čekal bezdech a 

tepenné krvácení, jsme přestávali věřit, že se 

vůbec umístíme, protože jsme získali velký počet 

trestných bodů. Další stanoviště nás nestálo 

mnoho trestných bodů, ale i tak jsme nebyli 

nadšené. Po druhém stanovišti nás ještě čekalo 

pět dalších stanovišť. Nakonec přišlo vyhlášení. 

Naše družstvo se k našemu nadšení umístilo na 

druhém místě, i když jsme v to ani nedoufaly. 

Moc děkujeme paní vychovatelce Jiřině 

Dvořákové. 

 

 

 

 

Soutěž malých zdravotníků 
Připravili jsme si pro vás rozhovor s 

účastníky soutěže malých zdravotníků. 

 

Kolik družstev se zúčastnilo? 

-Celkem se zúčastnilo 8 družstev 

Jaký byl průběh soutěže? 

-Nástup ->disciplíny->svačina -> závěr 

Na jakém místě jste se umístili? 

-Umístili jsme se na třetím místě. 

Naučili jste se něco nového? 

-Bohužel jsme se nic nového nenaučili. 

Co byste na soutěži změnili? 

-Ze všeho nejraději bychom změnili 

rozhodčí. 
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Jakou cenu jste vyhráli? 

-Vyhráli jsme školní pomůcky a láhev na 

pití. 

Výzkum provedli Marek Panni, Jiří Zimmerhanzl 

 

Víte, že.. ? 
1. Víte, že pokud v noci chrápete, nezdají se 

vám žádné sny? 

2. Víte, že v průběhu 10 minut po probuzení 

zapomeneme přes 90% našich snů? 

3. Víte, že i slepí lidé mají sny? 

4. Víte, že v češtině je slovo NE 107. 

nejpoužívanější slovo a slovo ANO  381. 

nejpoužívanější?              

 

 

 

 

5. Víte, že největší problém dnešní společnosti je 

ten, že chytří lidé o sobě pochybují, kdežto 

hloupí lidé si jsou sami sebou jistí? 

6. Víte, že 2 nejstarší kočky světa se dožily 38 a 

34 let? Obě je vlastnila jedna majitelka a držely 

přísnou dietu. 

7. Víte, že slovo password 

už není celosvětově 

nejpoužívanějším heslem? 

 

 

 

8. Víte, že 

na 

severozápadě Kanady je povoleno mít SPZ ve 

tvaru ledního medvěda? 

9. Víte, že slovo Nike je ve skutečnosti řecká 

bohyně vítězství? 

10. Víte, že hustota zalidnění v New Yorku je více 

než 26 000 obyvatel na kilometr čtvereční?  

 

Adam Dušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ na výstavě trofejí 

v kulturním domě 
 

 

Dne 6. 5. 2015 se v kulturním domě v Husinci konala 

výstava mysliveckých trofejí. Ani žáci z naší školy tam 

nemohli chybět. Přítomní páni myslivci nám nejprve 

přednesli krátkou přednášku o zvířatech a například i 

o tom, jak se bránit před klíšťaty, a potom jsme si 

mohli začít prohlížet vystavené myslivecké trofeje. 

Opravdu se bylo na co dívat. V životě jsem neviděla 

tolik trofejí pohromadě. Viděli jsme například srnce, 

který měl směšnou „paruku“ na hlavě, ale dozvěděli 

jsme se, že to nebyla paruka, ale nemoc. Výstava se 

nám líbila a dozvěděli jsme se spoustu nových 

informací. 

 

1. 123456 

2. password 

3.  12345678 

1. A 

2. SE 

3.  V 
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Školní bulvár! 
Ani v posledním čísle Pírka nemůže chybět 

stránka věnovaná osobnostem naší školy. 

V souvislosti se závěrem školního roku jsme si 

nemohli nechat ujít příležitost rozdat také my 

několik vysvědčení, abychom tak doplnili 

vysvědčení věnovaná naším milým paním 

učitelkám a pánům učitelům z pololetí. Tady je 

máte! 
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Zábavná stránka 

 

Hádanky 

1. Na palouce, modré louce 

Pasou se tam zlaté ovce, 

V noci se tam pasou, ve dne 

Neuhlídáš ani jedné. 

Co je to? 

 

2. Běží, běží, běží had, 

Vždycky vpřed a nikdy vzad. 

Ocas v horách nahoře,  

Hlavou míří do moře.  

Co je to? 

 

3. Nohy dlouhé. 

Zobák klapavý. 

O něm žáby se žabáky 

Horory si vypráví. 

 

4. Zdvojené jako náušničky 

je nosí dívky na uších. 

Špaček a kos je labužnicky 

kradou sadařům po koších. 

 

5. Svítí, plane, šlehá, pálí, 

svíjí se jak had. 

Do závoje dým ho halí. 

Dřevo mlsá rád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lucerna do černa 

na nebi svítí, 

aby tma dotěrná 

přestala býti. 

Nechce, aby noc tmavá 

byla jak černá káva. 

Kdo je to? 

 

 

Přesmyčky (letní téma) 
1,otlé 

2,rpnnyzádi                

3,věydsčveín 

4,oevldnáo 

5,ořme 

6,otaledl 

7,lvka 

 

 

 

 

     Ben Fér 

 

 

 

 

 

 

Správná řešení: 
(1,Hvězdy 2,řeka  3,čáp  4,třešně  5,oheň  6,měsíc)  

(1,léto  2,prázdniny  3,vysvědčení  4,dovolená  5,moře, 6,letadlo  

7,vlak) 
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Školní výlet 2015 

 

Závěr školního roku neodmyslitelně patří 

výletům, exkurzí a dalším zajímavým akcím 22.6. 

všechny ročníky čekal výlet do Českého 

Krumlova, a to na divadelní představení na 

otáčivém hledišti. Baron Prášil nás všechny 

pobavil a dokonce nám vyšlo i obstojné počasí, 

v což ještě poránu málokdo věřil. Při prohlídce 

města jsme si nakoupili leccos na zub a třeba i 

pěkné dárečky pro rodiče a kamarády. Výlet jsme 

si moc užili a už teď se těšíme zase na nějaký 

další!  

     6.tř. 

 

Šesťáci Vás zdraví ze zámecké zahrady  

 

 

 

 

 

Konec školního roku 2014-15 

 

Všechno jednou končí, i tento 

školní rok.  Čeká nás ještě 

vysvědčení, které, jak doufáme, 

splní vaše očekávání. Také toto 

číslo Pírka je poslední  v tomto 

školním roce, proto bych rád 

poděkoval za všechny vaše letošní 

úspěchy, kterých nebylo málo, za 

všechny vaše výtvory a vaši píli při učení. Příští 

rok se můžete těšit na to, že náš časopis 

převezmou noví deváťáci a zase bude vypadat 

trošku jinak. Doufáme, že se Vám náš styl líbil!  

 

Za celou redakci Tomáš Pánek 

 
 

 

 

 

 

 

 Redakce Pírka přeje 

všem svým čtenářům 

krásné prázdniny a léto 

plné pěkných zážitků a 

slunných dnů! 

 


