
Pírko 

    Leden – únor 2020 
Exkurze do Rohde & Schwarz 

Devátá třída byla v lednu – na exkurzi v závodě ve Vimperku Rohde & Schwarz. 

V lobby si je vyzvedla jedna paní , která je zavedla do místnosti ,  ve  které jim řekla,  co se v Rohde & 

Schwarz vyrábí,  například TV nebo rádio. Jakmile  se dozvěděli nějaké informace, tak si je vyzvedl 

jeden pán, který je provedl snad po celé budově, viděli, jak se tam pracuje a když si to prošli,  tak si to 

mohli i vyzkoušet.  Vyzkoušeli si například pájení, šroubovaní nebo sestavování součástek. Nakonec, 

když si všechno vyzkoušeli, tak se vrátili a měli pro ně připravený kvíz s různými cenami.

 

 

Sportovní den 
Dne 29.1 se konal sportovní den pro 1. stupeň, který uspořádala 9. třída. 

Žáci  měli možnost si vyzkoušet 9 disciplín, mezi ně patřilo třeba houpání se na kruzích nebo kopání 

na branku. Pokud děti splnily aspoň 3 disciplíny, dostaly sladkou odměnu. 



4. třída jezdí na plavání do 

prachatického bazénu 

 

S doprovodem paní učitelky  Dejmkové a pana 

učitele Jungwirtha 

Tento týden byli  poprvé a ještě 9x pojedou. 

 

Výchovný koncert: 

Dne 10. 2. , čili hned po prázdninách,  přijela 

skupina BRASSTET. Hráli velmi dobře známé 

písně. S sebou přivezli žesťové , dechové nástroje, 

na které hráli sami, 

a rumbakoule, 

dřívka, triangl, 

které půjčili dětěm. 



 

Matematická a fyzická soutěž ve Vimperku 

27.2. se ve Vimperku utkaly školy z okolí 

Vimperka. Každou školu zastupovala trojice žáků a 

celou soutěž vyhráli žáci ze Zdíkova. 

Husinecká trojice se umístila na 3. místě a může 

být k vidění napravo ve fotce výše.    



Tajenka pro chytré  
 

 

 

Anketa v 9. třídě/ ve třídě je pouhých 9 žáků/ 

Patří ananas na pizzu? 

Ano: 3 

Ne: 4 

 

Gride 

Gride je Prachatická grindcorová kapela o čtyřech členech, kteří sdělují 

zprávu o společenských problémech za použití IQ snižovacích riffů a 

nekončících blastbeatů a perfektních vokálů. Například jejich split s Mrtvou 

budoucností z roku 1991 je perfektní strávení 20 minut, neboť zde zaslechnete 

jejich největší hity jako jsou: Manipulace, Amnézie a Arogance moci. Kapela 

nedávno prošla změnou,  při které se vyměnil zpěvák a basista. Kapela dodnes 



pokračuje v koncertování po Evropě a vydávání hudby. V roce  2019  vyšlo EP 

Hluboká Temná Modř. 

 

  

Básničky – 7. třída 

Škola 

Škola , ta je hodná, 

ale také dobrá. 

K životu se bude hodit. 

 

Bez ní bychom nebyli, 

špatné věci přebyly. 

Vstávat se nám vůbec nechce, 

naučíme se to lehce. 

 

 

 

Kocourek 

Kocourku můj milý, 

Jsi  moc hezký. 

Mám tě ráda, 

tak jako kamaráda. 

 

Potěšení moje jsi ty, 

stejně tak i štěstí. 

Bez tebe nemůžu být, 

            ani dobrý život žít. 

 

 


