
 

 

 
 

Plešné jezero 
Třída 7., 8. a 9. 
Žáci 8. třídy 
Vyjeli jsme od školy v půl osmé a okolo deváté 
jsme byli v Nové Peci. Z Nové Pece jsme vyrazili 
na Plešné jezero, bylo to asi 7 km, dohromady 
jsme ušli okolo 15 km. Šli jsme podél 
Schwanzenberského kanálu, po kamenném 
moři. Na Plešném jezeře jsme si odpočinuli a 
vyrazili jsme na Jelení vrchy. Tam jsme viděli 
kapličku, u ní bylo krátké zastavení, a potom 
jsme došli k místu setkání s autobusem, kde 
jsme na něj chvíli čekali. Ke škole jsme dorazili 
ve tři . 
    Výlet se nám moc líbil. 
 

 
 

Exkurze na úřad práce 
8. třída 

Dne 5. října 2010 vyrazila 8. třída do 
Prachatic na Úřad práce. 

Na úřadě nás přivítala zaměstnankyně, 
která nám ukazovala některé střední a 
vysoké školy. 
Poté jsme se mohli ptát po oboru, na 
který chceme jít, a jak vysoké požadavky 
jsou na tuto práci. 
Moc se nám tam líbilo a nabízela nám, že 
se tam můžeme kdykoliv zastavit,  poptat  
se po nějaké práci a popovídat si o tom. 

 
Lenka Kovářová  

Rozhovor s panem učitelem 
Jarošem: 
Ptala se Markéta Friedbergerová 
Líbí se Vám naše škola?  
Ano, v životě bych ji neměnil.  
Jak vycházíte s učitelským sborem?  
Velice dobře.  
Jaké máte vztahy s žáky?  
Podle toho, jak přistupují k učivu. 
A nezlobí Vás, mají Vás rádi?  
Záleží na každém žákovi.  

Říjen 2010 



 

Je zde něco, co se Vám nelíbí, nebo co byste rád 
změnil?  
Vadí mi cizí děti na hřištích, nebo v areálu školy, 
ničí to tady. 
 
Co rád děláte ve volném čase?  
Rád sportuji, pracuji na chalupě,  
chodím do přírody a jsem členem ČTK 
Máte doma nějaké mazlíčky?  
Ano, kocoura Oliwera.  
Jaká jsou Vaše oblíbená jídla?  
Houskové knedlíky s omáčkami.  
Chutná Vám nabídka školní jídelny?  
Ne, v posledním roce zásadně ne.  
Líbí se Vám Husinec?  
Velice, jako město, lidé a příroda.  
Chtěl byste tady bydlet? 
Ano.  

Výlet na Vydru  

Tomáš Pánek -5. třída 
Jeli jsme na Vydru. Rozbil se nám autobus, a tak 
jsme skončili poblíž Nových Hutí. Šli jsme do 
místního obchůdku a doufali, že autobus opraví. 
Nestalo se, a proto jsme se nasvačili a vyrazili 
k lyžařskému můstku.Procházka byla pěkná. 
Nakonec jsme se vrátili k autobusu a odjeli zpět ke 
škole. 

Divadlo Karla Čapka z Hradce 
Králové 
 
20.října jsme mohli zhlédnout představení 
divadelníků z Hradce Králové. Pro první 
stupeň si připravili ukázky z  pohádek a pro 
druhý stupeň zahráli několik úryvků z 
 divadelních her. Například Chudý 
nemocný. 
 
Markéta Friedbergerová 
Dne 20.10. k nám přijeli 2 herci z divadla 
K.Čapka.Hráli nám různá představení od 
Karla Čapka a Jana Wericha.Představení 
bylo velice nudné, protože herci byli asi 
ještě nezkušení, proto se k nim někteří žáci 
obraceli zády, mluvili s kamarády a psali 
SMS. Původně jsme si mysleli, že přijedou 
ti 2 starší, se kterými byla velká legrace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPORT 
Přespolní běh ve Vimperku 
5.10. se naši žáci zúčastnili přespolního běhu , 
který se konal ve Vimperku . Nejlépe se umístil 
Mirek Pavelka – 13. místo a Filip Koritar – 19. 
místo. 
 
18.10. Okresní přebor v malé kopané 
naši starší žáci skončili na 2. místě 
 
25.10. Okresní přebor ve stolním tenise 
mladší žáci – 2. místo 
starší žáci – 4. místo 

 
Beseda a čtení se spisovatelem R. 
Kozákem 
,, A možná přijede i mašinka“ 
 
Žáci první třídy a děti z mateřské školy byli na 
besedě se známým spisovatelem v místní 
knihovně. Děti zaujalo povídání o 
mašinkách.Nejvíce se jim však líbilo skupinové 
recitování zvuků parní mašinky. 
 
 

Společné čtení 
Dne 4.10. se naše škola připojila k akci ke dni 
knihoven. V devět hodin se v každé třídě rozezněly 
čtenářské hlasy . Četli se ukázky z pohádek a 
příběhů o mašinkách.  

 



 

 
Exkurze na Povydří 
Druhý stupeň se vydal na další poznávací akci, 
tentokrát za krásami řeky Vydry. Počasí se jim 
vydařilo a podzimní vycházku si užili. Vrátili se 
příjemně znaveni a plni nových dojmů. 
 
 

 
 

 
Takhle pěkně píší žáci 2. třídy 

Přesmyčky 
Robin Dočkal 

Hledejte zvířata 
        Esp                        okrkdoly 

Okčka                   pioce 
Rasep                    faziar 
Rafal                     evl 
Raebcv                  osk 

 

 
Obrázek – 2.třída 
 

Podzimníčkování 
 
Ve dnech 12. – 14. října proběhlo projektové 
vyučování v 1. – 4. třídě s podzimní tématikou. 
Součástí projektu byla 12. 10. dopolední vycházka 
okolím Husince, zaměřená na poznávání a sběr 
přírodnin. Žáci přinesli ke krmelcům podzimní 
plody pro lesní zvěř. 
Další výuka probíhala v následujících dnech ve 
třídách. Náplní byly práce s přírodním materiálem, 
hádanky a luštění s tématikou podzimu a 
doplňování pracovních listů v jednotlivých 
předmětech. 
Výstupem byly žákovské práce skupinové i 
individuální, např. koláž z listů, housenky z listů, 
kouzelný strom, ježci na podzim, skřítci 
Podzimníčci. 
Na konci projektu zhodnotili žáci svou činnost 
v Hodnotícím listě, převážně kladně. 
Z této příjemné práce nám zůstane mnoho 
fotografií, které nám tyto chvíle připomenou. 

 



 

 

Adopce zvířat 
v ochranné stanici 
Chtěli byste pomoci zraněným zvířatům v naší 
záchranné stanici? Staňte se jejich adoptivními 
rodiči. Vyberte si z kolonky ZÁCHRANNÁ STANICE 
– ZVÍŘATA VE STANICI zvíře, které byste chtěli 
podpořit, pošlete částku na náš bankovní účet: 
17530251/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte 
kontakt na sebe (stačí jméno a e-mailová adresa) a 
zvíře, pro které bude částka věnována. Po obdržení 
vám pošleme potvrzení o adopci a oznámení, na jak 
dlouho jste se adoptivními rodiči stali. Pochopitelně 
je možné domluvit se i telefonicky. Pokud máte 
problémy s bankami, přijďte si adoptovat zvířátko 
osobně. Všichni jste ve stanici vítáni! 

Ceny adopce jednotlivých zvířat ve stanici jsou 
vypočtené na rok. Je však možno věnovat jakoukoliv 
částku, která pak bude přepočtena na délku adopce. 
 
Ceník zvířat na rok:             
Káně lesní ........................5 000 Kč     
Poštolka obecná.............3 000 Kč      
Krkavec velký..................5 000 Kč 
Volavka popelavá...........6 000 Kč 
Kuna skalní..................... 5 000 Kč 
Liška obecná...................7 000 Kč 
Fretka domácí................3 000 Kč 

Kavka obecná.................3 000 Kč 

 
Nakreslila Michaela Kováčová z 8. třídy. 

 
 

Projekt 8. třídy 
Žáci provedli statistiku třídění odpadů v obci 
Husinec. Zjišťovali v dotazníku, jak třídí 
jednotliví žáci odpad i doma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Připravila 8. třída, Jan Schindler, Markéta 
Friedbergerová, Dominik Hejhal.  Děkujeme za příspěvky

 


