
        
 

 
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Projekt: HUSINEC: KOMUNITNÍ ŠKOLA– SYMBOL ŽIVÉ OBCE, fáze I. 

 

P  R  O  J  E  K T  O  V  Ý 
„K o m u n i t n í   š k o l a  –  s y m b o l  ţ i v é  o b c e“ 

Z  P  R  A  V O  D  A  J 
Říjen 2010                                                                        ELEKTRONICKÁ A TIŠTĚNÁ FAKTA O PROJEKTU 

PROJEKTOVÉ VÝSTUPNÍ PRÁCE - KATALOGY 
Na naší základní škole jiţ druhým rokem fungují ţákovské fiktivní 
firmy. Jedná se o Reklamní agenturu Husinec, Cestovní kancelář Husi-
nec a Společenské sluţby Husinec. Spoluprací těchto firem byly vytvo-
řeny projektové výstupní práce 1-3. Cestovní kancelář připravila pro 

katalogy texty, Společenské sluţby se podílely především na Katalogu 
sluţeb a vše po grafické stránce zaštítila Reklamní agentura. Katalogy 
jsou doplněny výtvarnými pracemi ţáků naší školy. 

PODZIMNÍČKOVÁNÍ 

 
Ve dnech 12. – 14. října proběhlo projektové vyučování v 1. – 4. 
třídě s podzimní tématikou. Součástí projektu byla 12. 10. dopo-
lední vycházka okolím Husince, zaměřená na poznávání a sběr 
přírodnin. Ţáci 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 ţákovské práce skupinové i individu-
ální, např. koláţ z listů, housenky z listů, kouzelný strom, jeţci na 
podzim, skřítci Podzimníčci. Na konci projektu zhodnotili ţáci 
svou činnost v Hodnotícím listě, převáţně kladně. 
Z této příjemné práce nám zůstane mnoho fotografií, které nám 
tyto chvíle připomenou. 

Projektová práce číslo 1: Ţivot a podoba 

Mistra Jana Husa 
Tento katalog přibliţuje nejvýznamnější 
etapy a duchovní bohatství Husova ţivota. 

Z katalogu – Vzácné myšlenky a pravdy J. 
Husa: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se 
pravdě, drţ pravdu, braň pravdy aţ do smr-
ti.“ 

 

Projektová práce číslo 2: 

Památky a příroda 
Tento katalog je určen pro ná-
vštěvníky Husince a okolí. Kro-
mě nejvýznamnějších památek, 
jsou zde náměty na zajímavé 
vycházky a cesty v okolí Husin-
ce. 

 

Projektová práce číslo 3:Katalog slu-

ţeb 
Tento katalog určitě zpříjemní pobyt všem 
návštěvníkům a hostům Husince a okolí. 
Najdou zde např. seznamy, adresy a telefonní 
čísla sportovišť, hotelů, restaurací a penzio-
nů. Katalog nabízí i trasy za přírodními i 
turistickými zajímavostmi 

PLEŠNÉ JEZERO, KAMENNÉ MOŘE 
Plešné jezero je jedním z pěti ledovcových jezer na české straně 
Šumavy. Jezero je dlouhé  540 m a široké 150 m.  Maximální 
hloubka činí 18,3 m. Z jezera vytéká Jezerní potok, který se u 
Ţelnavy vlévá do Vltavy. 

Asi 200 metrů od hráze 
jezera se rozkládá 6 hekta-
rové kamenné moře ledov-
cového původu. V Plešném 
jezeře roste vzácná vodní 
rostlina šídlatka jezerní. Od 
roku 1791 slouţilo jezero k 
napájení Schwarzenberské-
ho plavebního kanálu. 

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_schkan.htm
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_schkan.htm


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

POZNÁVÁME  ŠUMAVU 
Plešné Jezero – Kamenné moře – Schwarzenberský  kanál – Jelení  

Vrchy 

Ráno jsme vyjeli od školy v půl osmé, směr Nová Pec. Cesta trvala 

asi tři čtvrtě hodiny. Kdyţ jsme dorazili do Nové Pece, dozvěděli 

jsme se, kudy půjdeme dál. První zastávka byla u Schwarzenberské-

ho plavebního  kanálu. Zde nám pan učitel Filip řekl několik zajíma-

vých informací. Například, ţe celková délka kanálu je 44 km. Kanál 

původně slouţil k dopravě kmenů pokácených stroů  nepřístupných 

částí Šumavy. V 60. letech přestal kanál slouţit svému účelu. Dnes 

jsou některé části Schwarzenberského kanálu rekonstruovány. My 

jsme mohli vidět alespoň část 11 km dlouhého úseku u Jeleních 

Vrchů. Po několika kilometrech jsme došli ke Kamennému moři. 

Pohled na obrovské kameny nás zcela uchvátil. Některé z nich byly 

veliké jako autobus. Dál jsme pokračovali po lesní cestě. Cesta byla 

namáhavá a vyčerpávající. Konečně se před námi objevilo Plešné 

jezero. U jezera jsme si povídali o tom, jak dříve vypadalo a co se 

změnilo. Nejhorší byly lesy zničené od kůrovce. Po malém občer-

stvení jsme vyrazili na Jelení Vrchy, kde jsme obdivovali krásy 

přírody. A tady byl konec naší dlouhé cesty Nasedli jsme do autobu-

su a vyjeli jsme zpět do Husince. Výlet se nám všem moc líbil.                                                                     

Ţáci 7.tř. 

Strom Husince 
Proběhla akce Strom Husince 

Vítězem (spíše vítězkou) se stala lípa srdčitá, která se nachází na 

rozcestí u kapličky u Laţišť. Ţáci naší školy připravili propagační 

materiály s kresbami a fotografiemi. 

Na toto téma ţáci píší úvahu. 

Nevydařený výlet na Povydří 
Pátého října jsme se společně s pátou a sedmou třídou vydali na 

poznávací výlet na Vydru. Vyjeli jsme ráno v osm hodin. Bohuţel 

jsme autobusem dojeli pouze na Nové Hutě – Pláně. Nikdo nechá-

pal, co se stalo. Pak nám pan řidič oznámil, ţe je závada na autobu-

su. Pak paní učitelka Filipová řekla: „ Nedá se nic dělat, musíme 

změnit plán. Nejdříve se vydáme na Nové Hutě. Tam se podíváte, 

kam pojedete příští rok na lyţařský výcvik.“ Kdyţ jsme se z Nových 

Hutí vrátili, autobus byl stále nepojízdný. Tak jsme si chvíli odpoči-

nuli a vydali jsme se na Zadov. Cestou jsme nacházeli různé rostli-

ny. Pan učitel Jungwirth nám k rostlinám řekl mnoho zajímavé-

ho.Kdyţ jsme se kolem poledne vrátili k autobusu, uţ bylo vše 

v pořádku a mohli jsme se vydat na cestu domů. Snad se nám výlet 

na Vydru příště podaří…….. 

Kateřina Majerová, 6.tř. 

Připravujeme na listopad……… 

 
V měsíci listopadu proběhne poznávací akce projektu „Šumavské 

bylinky“. Ţáci 5.,6. a 7. ročníku navštíví IC NPŠ v Kašperských 

Horách. Seznámí se s nejběţnějšími bylinami, zkusí je poznávat 

podle chuti, čichem i zrakem. Poučení získají i z hlediska zdravotní-

ho uţití, na jakou nemoc je ta či ona bylinka pouţívána. 

Škola připravuje nový kalendář 

 
Škola připravila nový kalendář na rok 2011. Kalendář je jiţ v tisku a 

je utvořen z vítězných prací ţáků ZŠ „Já a moje zdraví.“ 


