
     Pírko 

 

Vítá vás 9. třída u nového časopisu Pírka pro rok 

2016/17. 

Když jsme přišli poprvé do školy po prázdninách, tak 

nás tady čekala rozkopaná škola, protože ve škole 

probíhala rekonstrukce a revize elektřiny. Díky tomu 

jsme získali 2 dny ředitelského volna. Po pár týdnech se 

škola vrátila do normálu. Máme vymalovanou celou 

školu a třídy novými barvami.                                                                          

Výlet na Karlštejn. 

Ráno 27. září jsme se sešli u školy chvíli před půl 

sedmou , a když už všichni dorazili, mohlo se vyrazit. 

Cesta byla dlouhá a každý se zabavoval jinak. Někdo si 

četl, někdo poslouchal písničky a jiní se bavili mezi 

sebou. 

Na Karlštejn jsme dorazili kolem deváté hodiny ranní. 

Na parkovišti stáli kromě našeho autobusu kočáry 

s koňmi, které vás mohli svézt až nahoru, skoro před 

bránu Karlštejna. Někteří žáci s radostí zainvestovali do 

této jízdy a už nám pomalu mizeli z očí. 

Pěší cestou na hrad bylo vidět plno obchodů se 

suvenýry, občerstvením, oblečením a mnoho dalších 

věcí. Když jsme vystoupali až na nádvoří hradu, chvíli 

jsme čekali na  prohlídku. Za chvíli přišla ochotná 

průvodkyně, se kterou jsme prošli základní okruh . 

Bylo to velmi zajímavé. 

Po prohlídce nám učitelé povolili hodinový rozchod po 

okolí hradu. Někteří z nás si došli na oběd, další si 

koupili suvenýry. A za hodinu všichni čekali zpět dole u 

autobusu, čekala nás cesta do  Koněpruských jeskyní, 

kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. První hned 

vyrazila na prohlídku , druhá za chvíli po ní. V jeskyni 

nám ukázali druhy krápníků- stalagnit, stalagtit, 

stalagnát. U východu jeskyně jsme viděli 

penězokazeckou dílnu. Když jsme vyšli z jeskyní 

uchvátil nás  výhled na kamenolom, kde jsme neodolali 

a všichni se  fotili. Náš spolužák Vítek Oulický zde 

našel nejjedovatějšího pavouka v Čechách , který u 

jeskyň žije. 

Cestou zpět jsme se ještě zastavili na benzínové pumpě 

a zakoupili nanuky. 

Tento první výlet v tomto  školním roce se nám všem 

velmi líbil a rádi bychom si podobný zážitek brzy 

zopakovali. 

Jitka Maunová. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet do Třeboně  
Pavla Pilsová, Karolína Majerová, Lenka Čužnová, Aneta 

Vaněčková,Marek Mráz, Sabina Remiášová – žáci 5. 

třídy 

V 9:00 hodin ráno, společně se spolužáky ze 4. a 6. 

Třídy,  jsme se vydali do Třeboně. Těšili jsme se na 

prohlídku třeboňského zámku, jejíž součástí byla 

návštěva zámecké kuchyně, jídelny, pracovny a ložnice. 

Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací o 

dřívějším životě na zámku. Pak jsme měli krátkou 

svačinku na náměstí u kašny a po ní jsme navštívili 

dům Štěpánka Netolického, známého zakladatele 

jihočeských rybníků. Třeba rybník Ruda, Malý a Velký  

Tisý……Součástí domu byla i expozice fotografií 

cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, 

kteří procestovali celou zeměkouli Tatrou 87. Když 

jsme si vše prohlédli, měli jsme velký rozchod. Než 

jsme odjeli ještě jsme se zastavili na hrázi rybníka Svět. 

Poté už jsme jeli domů. Výlet se nám moc líbil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Danou 

Kubíčkovou 

 

1) Kde bydlíte ? 

- Bydlím ve Vimperku , dojíždím autem 

2)Líbí se vám na naší škole? 

- Ano, je velmi pěkná z venku i zevnitř a je tu příjemná 

atmosféra 

3)Používáte při výuce počítač? 

- Zatím ne, ale chtěla bych,  jelikož jsem tady nová , tak 

jsem ještě nedostala počítač 

4)Používáte sociální síťě ? 

-Ne, sociálním síťím se příčím, používám jen e-mail 

5)Čemu se věnujete ve volném čase? 

- 12 let jsem dělala mažoretky, a vedu dramatický 

kroužek 

 

 6)Co vyučujete ? 

     Učím všechno 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s 
prvňáky 



Františka Cmuntová a Lucie Vacíková 
 

Otázky: 1. Co se ti nejvíc líbí ve škole? 

              2. Je to lepší ve škole, nebo ve školce? 

              3. S čím si doma nejraději hraješ? 

Michalka: český jazyk, ve škole, s panenkami 

Martínek: český jazyk, ve škole, s legem 

Toník: tělocvik, ve škole, s legem 

Víťa: tělocvik, ve škole, s malýma motorkama 

Karolínka: výtvarná výchova, škola, s panenkami 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam chtějí naši deváťáci 

Františka Cmuntová - cukrářka ČB 

Václav Čužna - strojní průmysl ČB 

Sabina Jurenková - cestovní ruch ČB 

Jakub Heinzl – trivis Vodňany 

 Lukáš Hejhal – 3D grafika Pelhřimov 

Jakub Kolář – pedagogická škola, kuchař 



Veronika Krýchová – kuchařka, zemědělská škola 

Ondřej Malec – trivis Vodňany 

Adéla Malecová – gymnázium Strakonice 

Pavla Mikulová – Cestovní ruch ČB 

Kristián Orság – autolakýrník ČB 

Michal Truhlář – autoelektrikář ČB 

Lucie Vacíková – trivis, gymnázium 

Markéta Zíková – Zdravotní škola ČB 

Jitka Maunová – střední umělecká škola Volyně 

(umělěcký obor) 

Jiří Otevřel – instalatér, automechanik Vimperk 

Práce žáků z 1. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s Eliškou Novotnou 

Jak se vám líbí ve škole? je to super , s kolegy mám 

přátelský vztah 

Jaká třída je nejlepší ? 9.třída je super , ale líbí se 

mi všechny 

Jakou školu máte vystudovanou? Střední školu 

pedagogickou v Prachaticích , pak   češtinu a 

angličtinu pro 2.stupeň na Pedagogické  fakultě 

v ČB 

Kde bydlíte?  Ve Vimperku a dojíždím autobusem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem žákům, kteří přispěli do 

tohoto čísla a hlavně redaktorům Ondřeji 

Malecovi, Jiřímu Otevřelovi a  Jakubu 

Heinzlovi. 

 


