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ZŠ Hlinecká - Výlet do Vodňan 
    

                      Dne 24.10.2013 ráno  jsme se všichni – žáci 7. i 8.tříd sešli u Blanice. Netrvalo dlouho  

              a objevili se i poslední opozdilci. A mohli jsme vyrazit. Po pár minutách jízdy autobusem  

              jsme dorazili do areálu Střední rybářské školy ve Vodňanech, kde už na nás čekali dva průvodci.    

              Rozdělili jsme se do dvou skupin, každou měl na starosti jeden průvodce. Jedna skupina se vydala  

              směrem k rybám a druhá k rakům. U raků jsme se ještě jednou rozdělili na dvě skupiny, jedna  

              šla prozkoumat raky k venkovním nádržím a druhá se vydala prohlédnout si malé rybičky  

              k vnitřním nádržím. Poté se obě skupiny sešly v malé místnosti s interaktivní tabulí, kde jsme se   

              prostřednictvím prezentace dozvídali mnoho věcí o jeseterech, jejich životu a rozmnožování.  

              Následovala malá svačinka - bageta a koláček.  

              Při cestě zpět k hlavním budovám rybářské školy jsme narazili na druhou skupinu, která se právě   

              chystala jít po nás na raky. Po krátké přestávce nás čekala další přednáška. Měli jsme si možnost  

             prohlédnout téměř přesné napodobeniny ryb. A jako třešnička na dortu byla ukázka tarantulí  

             a jiných pavouků. Nakonec jsme se opět všichni sešli u autobusu, ale čekala nás ještě jedna  

             zastávka v Krokodýlí farmě v Protivíně.  

                   Bylo to něco neuvěřitelného vidět takhle z blízka živého krokodýla či aligátora.  

             Ale nejzajímavější bylo asi jejich krmení.  

                   Protože nás však tlačil čas, nastoupili jsme do autobusu a vyrazili směrem k Týnu nad Vltavou.  

             Po chvíli jsme dorazili zpět k Blanici, kde jsme se rozloučili a každý se po náročném výletě vydal  

             domů. Ale všichni jsme se opět další den sešli ve svých třídách a dělili jsme se o úžasné  

             vzpomínky, které jsme si odnesli z tohoto výletu. ☺ 

 

             Jana Svobodová, 8. B   

 

 

 



 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

 

            Ve středu 13.11.2013 se uskutečnil pod záštitou starosty města florbalový turnaj. Tento turnaj se  

         konal ve sportovní hale, kam v tento den dorazily tyto školy: ZŠ v Týně nad Vltavou, Hlinecká;  

         ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana; ZŠ Ševětín; ZŠ Chrášťany a Gymnázium Týn nad Vltavou. Zápasy se  

         odehrály ve dvou kategoriích - mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně. V 1. kategorii za nás nastoupili hráči  

         Schejbal Radek, Němec Petr, Koklar Jiří, Wirth Jan, Dumbrovský Dominik, Mareček Michal, Kubata Daniel,  

         Růžička Miroslav a Komrska Ladislav. Tito sportovci vyhráli všechny zápasy, na které nastoupili. Sportovci     

         z kategorie starší žáci a žákyně už takové štěstí neměli. Mluvíme o žácích: Gebelt Derek, Kerekanič Lukáš,  

         Vacek Jan, Hubinák Marek, Liška Jan, Trnka Tomáš, Novotný Adam, Šedivý Martin, Schmeller Michal a Šonka   

        Dominik, kteří nešťastně prohráli jen v jediném zápase a to se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana. Toto utkání,  

        ve kterém jsme měli výraznou převahu a které skončilo výsledkem 1 :2, nás bohužel odsunulo  

        do boje o 3. místo. 

 

         A tady už máme výsledné pořadí: 

         Mladší kategorie: 

         1. ZŠ v Týně nad Vltavou, Hlinecká 

         2. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana; tým A 

         3. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana; tým B 

         Starší kategorie: 

         1. Gymnázium Týn nad Vltavou 

         2. Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 

         3. ZŠ v Týně nad Vltavou, Hlinecká 

 

              

 

 

 



 

    Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevření 

 

                 V září jsme čtenáře informovali o budování oranžové učebny na ZŠ Hlinecká. Jen pro připomenutí  

           uvedu v krátkosti základní informace.  Škola zažádala o finanční příspěvek společnost NADACI ČEZ,  

           žádosti bylo vyhověno a na konci května 2013 proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami. NADACE ČEZ  

           poskytla škole grant v podobě finančního příspěvku.  Příspěvek byl určen k realizaci dlouho vysněné  

          „multifunkční učebny přírodních věd“. O hlavních prázdninách byla odstartována realizace tohoto projektu.  

          Na škole se budovala učebna fyziky, probíhaly práce zednické, instalatérské, natěračské, elektrikářské a jiné,  

          do školy byly dodávány nové učební pomůcky a přístroje, učebna fyziky získávala nový vzhled. Realizace  

          „multifunkční učebny“ je v současné době téměř u konce, schází už jen poslední úpravy. Učební pomůcky  

          už mají svá místa a čekají na slavnostní zahájení svého provozu.  Budou žákům sloužit k demonstraci  

          různých přírodovědných jevů, v praktických experimentech si žáci ověří získané teoretické poznatky.  

          A o jaké pomůcky se jedná? Například experimentální systém PASCO, senzory pohybu, světla, úrovně hluku,  

          senzory tlaku, napětí, teploty apod.  Ke znázornění optických jevů bude sloužit laserová geometrická optika,  

          žáci budou moci vidět zblízka pomocí mikroskopu s elektronickým okulárem. Hoffmannův přístroj bude  

          žáky provázet v hodinách chemie, kdy budou zkoumat elektrolýzu vody, využijí i digitální ph metr.   

          Ve fyzice pak žáci budou využívat digitální měřící přístroje, magnety a vodiče.  Věřím, že se žákům výuka  

          s pomocí výše uvedených „technických zázraků“ bude líbit a oranžovou učebnu tak budou využívat  

          žáci z 2. ale i 1. stupně.   

 

          Hodně úspěchů, milí žáci!                   Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy    

 

          

 

 



 

Redakční rada se představuje 
 

                V jednotlivých číslech našeho časopisu vám budeme představovat jeho redaktorky  

          a redaktory, kteří časopis vytvářejí. Stejně jako v loňském školním roce vytvářejí náš    

          školní časopis žáci 8. tříd. Dnes se vám představí dvě děvčata a tři chlapci.  

          Rozhovory s nimi vytvářeli jejich redakční kolegové. 

 

 

Monika Hospodářská 

 

 

     Znamení: blíženec 

     Oblíbená barva: fialová, růžová 

     Oblíbená roční doba: léto  

     Zájmy: hra na flétnu , volejbal,  

     nakupování, badminton 

     Knížka nebo internet? Internet. 

     Rybník nebo moře? Moře.  

     Kočka nebo pes? Pes.  

     Barva vlasů : blond 

     Barva očí: modrá 

     Oblíbený zpěvák: Justin Bieber 

     Oblíbené jídlo: segedínský guláš 

     Oblíbené pití: sprite, pomerančový džus 

 

 

 

 

 

 

 



 

Šarlota Menšíková 

 

         Znamení: ryby 

         Oblíbená barva: zelená 

         Oblíbená roční doba: jaro 

         Zájmy: počítač a spaní  

        Knížka nebo internet? Internet. 

        Rybník nebo moře? Rybník. 

        Kočka nebo pes? Kočka. 

        Holky nebo kluky? Kluky. 

        Ovoce nebo zelenina? Ovoce. 

        Horor nebo romantika? Romantika. 

        Oblíbený film:  Někdo to rád blond 

        Film nebo seriál: seriál 

        Oblíbený seriál: Vampire diaries 

        Nejlepší kamarádka: Tereza a Eva  

 

Michal Stejskal 

 

       Znamení: váhy  

       Oblíbená barva: zelená 

       Oblíbená roční doba: léto 

       Zájmy: fotbal 

       Knížka nebo internet? Internet.  

       Rybník nebo moře? Moře. 

       Kočka nebo pes? Pes. 

       Oblíbené pití: Big Shock 

       Oblíbené jídlo: řízky se salátem 

       Barva vlasů: tmavá blond  

       Barva očí: modrozelená  

       Nejlepší kamarád: Vasil, Monika 

       Vzor: Neymar da Silva Santos Junior 

 

 

  



 

Filip Šejba 

 

      Znamení: beran  

      Oblíbená barva: červená  

      Oblíbená roční doba: léto  

      Oblíbená rasa psa: zlatý retrívr  

      Zájmy: baseball  

      Knížka nebo Internet? Internet.   

      Rybník nebo Moře? Moře.  

      Kočka nebo Pes? Pes.  

      Oblíbená kapela: One Direction 

      Dovolená nebo výlet? Výlet.  

      ZOO nebo Příroda? ZOO  

      Sen nebo realita? Sen. 

 

 

 

Rostislav Prokeš 

 
        Znamení: kozoroh                                                       

        Oblíbené barvy: červená, modrá, černá 

        Oblíbená roční doba: léto 

        Oblíbené jídlo : china 

        Zájmy: basketbal, tanec, počítač 

        Knížka nebo internet? Internet. 

        Rybník nebo moře? Moře. 

        Kočka nebo pes? Pes. 

        Holky nebo kluci? Holky. 

        Ovoce nebo zelenina ? Ovoce. 

        LOL nebo Aion ? Aion. 

        Mobil nebo tablet? Mobil. 

        S4 nebo iPhone 5 ? S4. 

       Shakira nebo Ryhanna? Ryhanna.  

       Hra SAW nebo Resident Evil ? Resident Evil. 

 

 

 



 

        Temelínská atomiáda 

                 Tato sportovní a vědomostní soutěž pro žáky základních škol se pomalu stává tradicí. Proč je tato    
           akce tak oblíbená? Možná proto, že spojuje zábavné sportovní disciplíny s vědomostní částí, ale    
           možná také proto, že se jí pokaždé zúčastní sportovní profesionálové – a někteří z nich jsou  
           opravdové sportovní hvězdy. Víte třeba, že Zuzka Hejnová, běžkyně na čtyři sta metrů přes překážky,    
           letos na světových kolbištích ani jednou neprohrála a stala se mistryní světa, vítězkou atletické    
           diamantové ligy a nejlepší evropskou atletkou? 
                  Letos patrony jednotlivých soutěžních týmu byli olympijské vítězky Mirka Knapková (veslování)  
           a Kateřina Neumannová (běh na lyžích), již zmiňovaná Zuzka Hejnová, volejbalista Michal Sukuba  
           a cyklokrosaři Ondřej Bambula a Michael Boroš. 
                 A v jakých disciplínách se vlastně soutěžilo? Byl to skok přes jadernou tyč, rozbíjení atomu,  
            plížení se pod vedením a také týmové soutěže - jaderné lyžování a zdolání jaderné věže. Na dva žáky  
            z každého sedmičlenného týmu pak v prostorách infocentra jaderné elektrárny čekala vědomostní  
            soutěž, kde správně zodpovězené otázky určily tajenku, jejímž heslem bylo: „Jsme jeden tým.“ 
               A jakými výsledky vlastně letošní Temelínská atomiáda skončila? Ale to už asi všichni dobře víme.  
            Vyhrála naše škola – respektive naši reprezentanti, žáci 5. tříd, jejichž skvělého výsledku si hodně  
            vážíme. Nikolas, Filip, František, Jakub, Veronika, Markéta a Šárka pro naši školu také vybojovali  
            finanční odměnu ve výši 35 tisíc korun, která podle vyjádření paní ředitelky Hájkové bude využita  
            na nákup sportovního vybavení do naší tělocvičny. 
                 Děkujeme tedy týmu JE Temelín, který celou akci po léta připravuje, a přejeme letošním  
             čtvrťáků hodně štěstí a hlavně zábavy při soutěžení na příštím – již 10. ročníku Temelínské 
             atomiády. 
 
 

           Výsledky 9. ročníku Temelínské atomiády, sportovní část 

           1. MÍSTO – ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou (25 000 Kč), patron Ondřej Bambula 

           2. MÍSTO – ZŠ Malá Strana Týn nad Vltavou (20 000 Kč), patronka Zuzana Hejnová 

           3. MÍSTO – ZŠ Dříteň (15 000 Kč), patron Michael Boroš 

           4. MÍSTO – ZŠ Temelín (10 000 Kč), patron Michal Sukuba 

           5. MÍSTO – ZŠ Neznašov (6 000 Kč), patronka Kateřina Neumanová 

           6. MÍSTO – ZŠ Olešník (4 000 Kč), patronka Mirka Knapková 

           Výsledky 9. ročníku Temelínské atomiády, vědomostní soutěž 

           1. MÍSTO - ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou (10 000 Kč) 

           2. MÍSTO – ZŠ Temelín (6 000 Kč) 

           3. MÍSTO – ZŠ Neznašov (4 000 Kč) 

 

 



 

 

 
zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/12651.html 

 

 

 
zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z-jadernych-elektraren/12651.html 

 

 

 



 

Umělecké okénko 

                 Při hodině výtvarné výchovy jsme se věnovali ilustraci básně Lesní studánka  

             od Josefa Václava Sládka.  

Znám křišťálovou studánku, 

kde nejhlubší je les, 

tam roste tmavé kapradí 

a vůkol rudý vřes. 
 

Tam ptáci, laně chodí pít, 

pod javorový kmen, 

ti ptáci za dne bílého, 

ty laně v noci jen. 
 

Když usnou lesy hluboké 

a kolem ticho jest, 

a nebesa i studánka 

jsou plny zlatých hvězd. 

 

                Tuto ilustraci jsme vytvářeli pomocí grafické techniky, pro kterou se vžilo označení –  

           suchá jehla. Námět jsme nejprve zpracovali tužkou na papír a pak jsme ho pomocí  

           kružítka vyryli na fólii. To zabralo poměrně dost času. Následně jsme na fólii nanesli  

           barvu a vytiskli v lisu. Posuďte sami, jak se nám výkresy povedly. 

 

 
Jourová Monika 



 

Pavla Mastráková 


