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Máme doma budoucího prvňáčka
Měsíc leden je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nástup do první třídy je
jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte.
K zápisu na naší školu se dostavilo téměř 60 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků
se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly
geometrické tvary a barvy. Děti ukazovaly, co všechno již umí. Po splnění zápisu si
pak domů odnášely drobné dárečky a legotašky. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již
za sebou a za pár měsíců jim nastanou první "opravdové povinnosti". Přejme si,
ať se novým žákům v naší škole líbí.
Děkujeme, rodičům našich budoucích žáků, že zapsali své děti do naší školy a
vyjádřili tak důvěru v kvalitu vzdělávání na této základní škole.
pedagogové ZŠ v Týně nad Vltavou, Hlinecká

Bruslení ve Veselí nad Lužnicí
Na čtvrtek 19.12.2013 jsme nikdo nemohli dospat. První dvě hodiny jsme se měli normálně učit. Po vyučování jsme odešli
na Blanici, kde už na nás čekal autobus, který nás odvezl do Veselí nad Lužnicí, jeli jsme totiž bruslit na zimní stadion.
Po příjezdu na zimní stadion jsme se rozešli do šaten, kde jsme se přezuli do bruslí a mohli jsme vyrazit na led. Hodinu jsme
bruslili, hráli hokej a pak následovala přestávka na svačinu. Většina z nás neodolala a koupila si horkou čokoládu. Přestávka
trvala asi čtvrt hodiny a pak zpátky na led. Bruslili jsme ještě hodinu a pak jsme se přezuli z bruslí zpátky do bot. Moc se
nám nechtělo, ale nakonec jsme všichni zase seděli v autobuse na svých místech. Cesta byla krátká - netrvalo moc dlouho
a byli jsme zpátky na Blanici a pomalu se rozešli domů, nebo zpátky do školy na oběd. Tento den se velice vydařil a kromě
několika boulí a pádů se nikdo nezranil.

Mikuláš, andělé a čerti
5.12. 2013 ve čtvrtek navštívili třídy naší školy Mikuláš, andělé a čerti. Jako každý rok
byli v mikulášském průvodu žáci devátých tříd a jako vždy rozdávali buď radost, nebo … uhlí
- podle toho, jak se kdo choval. Tradiční rituály, na které se v tento den žáci obvykle těší,
doplnila letos „obzvláště vypečená“ kremrole – osolená a opepřená.

Jak vidíte, všem zúčastněným to mimořádně „slušelo“, takže mohli vyvolávat strach,
ale i utěšovat toho, kdo se čertů bál.

Pythagoriáda 2013/2014 školní kolo
___________________________________________________________________________

15 úloh = maximální možný počet bodů 15
5. třídy
místo

jméno

počet bodů třída

1.
2.-6.

Markéta Jindřichová
Jakub Blecha
Jan Hrůza
Filip Kanda
Eliška Šestauberová
Jana Teringlová
7.
Magdalena Rečková
8. - 10. Veronika Hrubá
Barbora Rutová
Kryštof Vaith

9
7
7
7
7
7
6
5
5
5

5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B

Letos se mezi úspěšné řešitele zařadila jen Markéta Jindřichová. Je to škoda, protože
v loňském roce úspěšných řešitelů bylo dvanáct (František Kupka, Sandra Báčková, Agáta
Kneslíková, Michaela Novotná, Jakub Paďourek, Dominik Dumbrovský, Jakub Hudeček,
Barbora Růžičková, Radek Šverma, Jiří Boček a Daniel Kubala.

6. třídy
místo
1.-2.
3.
4.
5.
6.-9.

10.

jméno
Dumbrovský Dominik
Novotná Michaela
Kubalová Pavlína
Kubala Daniel
Švecová Šárka
Čiperová Pavlína
Floriánová Eliška
Mareček Michal
Trnková Simona
Paďourek Jakub

počet bodů
9
9
7
6
5
4
4
4
4
3

třída
6.A
6.B
6.B
6.B
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.B

Ostatní žáci získali 2 a méně bodů.

7. třídy
místo jméno
1.
Karniš Jan
2.
Sýkorová Anna

počet bodů třída
6
7.A
3
7.A

Ostatní žáci získali 2 a méně bodů.
8. třídy
Všichni žáci získali 2 a méně bodů (příklady byly asi příliš obtížné ☺)

SAPERE – vědět, jak žít
________________________________________________________________________

Celostátní soutěž vyhlášená ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního stylu. Je součástí aktivit
evropské asociace SAPERE. Témata soutěže souvisejí se základními živinami v
potravě, zpracováním a uchováváním potravin, přípravou stravy, výživou i prevencí
proti nemocem. Hlavním posláním soutěže je uvědomění si odpovědnosti za vlastní
zdraví, prevence obezity, poruch příjmu potravy a problémů způsobených
nezdravým návyky.

Výsledky školního kola:
místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jméno
Ján Karniš
Jan Vacek
Kateřina Podhorová
Linda Šupitarová
Jakub Peterka
Zdeňěk Hess
Jiří Mráček
David Martínek
Simona Benešová
Radka Jánošíková

počet bodů
12
11
10
10
10
10
10
10
9
9

třída
7.A
9.A
9.B
8.B
7.A
9.B
9.B
9.A
7.A
8.B

O pořadí soutěžících rozhodoval nejenom počet bodů, ale i čas, za který test zvládli vypracovat.

Redakční rada se představuje
I v tomto čísle našeho časopisu vám představíme některé jeho redaktorky a redaktory,
kteří časopis vytvářejí. Stejně jako v loňském školním roce to jsou žáci 8. tříd. Rozhovory
s nimi vytvářeli jejich redakční kolegové.
Jméno: Roman Gábor
Znamení: váhy
Oblíbené barvy: černá, modrá, zelená
Oblíbená roční doba: léto
Zájmy: basketbal, počítač, box
Knížka nebo internet? Internet.
Rybník nebo moře? Moře.
Kočka nebo pes? Pes.
Oblíbené jídlo? Svíčková.
Holky nebo kluci? Holky.
Notebook nebo počítač? Počítač.
Ovoce nebo zelenina? Ovoce.
Mobil nebo počítač? Počítač.
Matematika nebo redakce? Redakce.
Město nebo vesnice? Město.

Jméno : Richard Bauer
Znamení : blíženec
Oblíbená barva : červená
Oblíbená roční doba : podzim
Zájmy : počítač, procházky
Knížka nebo Internet : internet
Rybník nebo moře : moře
Kočka nebo Pes : kočka
----------------------------------------------Notebook nebo Počítač : notebook
WoW nebo Diablo : Diablo
Oblíbený jídlo : lassange
Ovoce nebo Zelenina : ovoce
Oblíbený věk : 2525-40

Jméno: Linda Šupitarová
Znamení: panna
Oblíbená barva: zelená
Oblíbená roční doba: léto
Zájmy: koně, sport, hudba, moji mazlíčci…
Oblíbené zvíře: kočka
Knížka nebo internet? Internet.
Rybník nebo moře? Moře.
Simpsonovi nebo Futurama? Simpsonovi.
Pokoj nebo zahrada? Zahrada.
Ovoce nebo zelenina? Ovoce.

Jméno: Jana Svobodová
Znamení: Beran
Oblíbená barva: Žlutá,černá,bílá
Oblíbená roční doba: Léto
Zájmy: Koně, počítač, moji mazlíčci
Knížka nebo internet? Internet
Rybník nebo moře? Moře
Kočka nebo pes? Pes
Ovoce nebo zelenina? Ovoce
Hraný film nebo animovaný? Animovaný
film
Sukně nebo kalhoty? Kalhoty
Čokoláda nebo bonbony? Bonbony

VÁNOČNÍ EXKURZE V LINCI
___________________________________________________________________________
PRO ZPESTŘENÍ VÁM PŘINÁŠÍME DVA RŮZNÉ POHLEDY NAŠICH REDAKTORŮ – RICHARDA A ROSTI
NA STEJNOU AKCI.

Richard Bauer
Uskutečněno: 10.12.2013
Místo konání: Linec (Rakousko)
Akce: Prohlédnutí památek, volný pohyb po městě
Zúčastněné třídy: 8.AB + 9.AB + náhradníci z 7. tříd

Po zhruba 1,5 hodinové cestě přijíždíme do Lince. Všichni si myslí, že ihned po příjezdu
budeme mít rozchod, ale není to tak. S panem průvodcem obcházíme ještě pár památek
v Linci. Povětšinou jsou to kostely. Scházíme se na náměstí a domlouváme si 2 hodinový
rozchod. Všichni byli překvapení, že je to tak málo… No, nakonec to bylo až dost… Dále jsme
šli na informace pro mapy, abychom věděli, kde se pohybujeme a co by stálo za vidění.
Po skončení rozchodu jsme se vraceli do autobusu u Oberbank.
Výlet byl moc pěkný a počasí ušlo.

Rostislav Prokeš
10.12. 2013 v úterý se uskutečnil školní zájezd do rakouského Lince, kterého se zúčastnili
žáci 7.- 9. ročníku. Jet do Lince byl fakt zážitek, slyšeli jsme pravou němčinu, a přesto, že se
tento jazyk učíme ve škole, hodně žáků lineckým obyvatelům nerozumělo ani slůvko. I tak se
nám například podařilo nakoupit nějaké vánoční dárky pro naše blízké.
Když jsme dorazili do Lince, šli jsme navštívit staré kláštery a kostely. Hned po zhlédnutí
těchto architektonických památek jsme se vydali na trhy, kde prodávali spoustu hezkého, ale
zároveň předraženého zboží. Jen punč a výborný čaj zde zákazníky nepřišly draho. Nakonec
většina z nás, žáků naší školy, stejně skončila na jídle v MC Donaldu.
Při zpáteční cestě jsme zastavili u benzínky jako cestou do Lince a právě tady se nám
připomnělo to, čím byl vlastně Linec nejhezčí – ano byla to předvánoční – adventní
atmosféra, která zde dýchala na každém rohu. Právě na ni se budu těšit zas, jestli se do
tohoto malebného rakouského města opět podíváme.

Rostislav Prokeš

Návštěva SOŠ potvavinářské a ekologické
Dne 11.12. 2013 jsme navštívili Střední odbornou školu ve Veselí nad Lužnicí. Paní
učitelka vybrala z každé třídy tři - čtyři žáky, které trochu chemie baví a kteří jí
rozumějí.
Když jsme tam dojeli, vešli jsme do budovy , ve které byly umístěny řady židlí .
Když jsme se všichni usadili , přišla paní učitelka a vyprávěla nám o škole. Potom
následovalo krátké divadlo prezentované žáky školy. Bylo vtipné, ale přitom i vystihlo
přesně to, jak se máme chovat v laboratoři a celém areálu. Když paní učitelka skončila
s výkladem – byl každé škole přidělen průvodce, který měl za úkol nás se školou
seznámit. Prošli jsme spoustu učeben. První zastávka byla v učebně s mikroskopy a
mrtvými zvířaty, které jsme pod tím mikroskopem zkoumali. Další učebna, kterou
jsme navštívili, byla učebna počítačů. Bohužel žáci měli zrovna hodinu informatiky,
proto jsme si učebnu prohlédli jenom ode dveří.
Po přestávce jsme pokračovali do místnosti, ve které jsme mohli ochutnat školní
sýr a zúčastnili jsme se několika soutěží. Další naše cesta vedla do laboratoře. Rozdali
jsme si pláště a rozdělili jsme se do dvou skupin. Zde jsme si mohli např. postříbřit
zkumavku. Když jsme v laboratořích skončili, navštívili jsme nejzvláštnější část školy,
kde se nacházela zvířata. Žáci, kteří se o ně starají, nám o nich mnohé řekli. Nakonec
jsme si některé z nich mohli taky pochovat např. i hada nebo chameleona.
Mohu říct, že mně samotné se na této škole líbilo, a kdyby byla možnost, ráda bych
se tam ještě podívala.
Monika Hospodářská

Prosincové školní turnaje
__________________________________________________________________________

Volejbal
Dne 17.12.2013 se uskutečnil turnaj ve volejbale, který se konal ve velké tělocvičně.
Zúčastnili se ho žáci osmých a devátých tříd. Turnaj organizovala paní učitelka Jiřina
Koberová, které pomáhaly Šarlota Menšíková a Míša Hájíčková.
Na prvním místě byli žáci z 8.A, na druhém místě se umístil výběr 9.B a na krásném
třetím místě pak zástupci z 8.B. Většina žáků se na volejbale bavila a ti žáci, kteří se
volejbalu nezúčastnili, strávili celé tři hodiny na počítačích. Takže nakonec vyhráli všichni.

Turnaj v přehazované
Vánoční turnaj v přehazované se konal 12.12.2013 v tělocvičně naší základní školy. Zúčastnili se
ho žáci ze 6.A, 6.B a 7.A. Tato třída (7.A) byla rozdělena na dvě družstva. Turnaj vyhrálo družstvo 7. A.
ve složení Sýkorová, Plojhar, Wirt, Štětková, Schejbal a Karniš. Mělo sice stejný počet bodů jako tým
6.A, ale v jeho prospěch rozhodl lepší vzájemný zápas. Na třetím místě se pak umístil druhý tým 7.A. a
na 4. místě družstvo 6.B. Zápasy byly celou dobu velmi vyrovnané.

Jak se žije na Hlinkách …
___________________________________________________________________________
Naše škola se nachází na sídlišti Hlinecká, jež je obytnou zónou. Všichni si přejeme, aby
místo, ve kterém žijeme a ve kterém si hrají naše děti, bylo nejen bezpečné, ale také aby
nabízelo dostatek příležitostí k zábavě, sportu, hře a odpočinku jeho obyvatel. I na základě
úvah nad zvýšením vybavenosti a bezpečnosti tohoto místa vznikl nápad na revitalizaci části
našeho sídliště.
V rámci těchto aktivit došlo také ke vzájemné spolupráci naší školy, s Komisí pro
revitalizaci sídlišť, městkou policií, Gymnáziem Týn nad Vlt., ZŠ Malá Strana, MŠ Týn nad
Vlt. a NZDM Bongo. Jednou z aktivit, které z této spolupráce vzešly, je například i výtvarná
soutěž ŽIVOT NA SÍDLIŠTI MEZI AUTY, které se žáci mohou zúčastnit jako jednotlivci i jako
třídní kolektivy. Se soutěžními tématy se žáci mohou seznámit např. na nástěnce ve
výtvarné třídě.
Naše škola připravuje v rámci revitalizace 3 akce:
1. Na konci ledna proběhl kvíz, při němž žáci 3. - 5. ročníků oslovovali občany a kladli jim
otázky, které souvisejí s bezpečností v obytné zóně.
2. Malování školní terasy - proběhne ve spolupráci s Vltavotýnskou teplárenskou a. s. Ta
zajistí její nové oplechování a nové osázení zelení. Žáci naší školy pak společně s pedagogy
terasu zkrášlí malbami.
3. Den s integrovaným záchranným systémem. Při této akci se žáci setkají s hasiči,
záchranáři, policisty a psovody. V tento den proběhnou besedy, ukázky postupů práce těchto
jednotek a soutěže.

CO ZNAMENÁ TATO ZNAČKA?

1. Parkování pro automobily.
2. Stanice městské policie.
3. Obytná zóna.

CHODCI V OBYTNÉ ZÓNĚ?
1. Musí umožnit jízdu všem vozidlům.
2. Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s
právem přednosti v jízdě.
3. Nemusí brát ohled na pohyb vozidel.

ŘIDIČ SMÍ JET RYCHLOSTÍ ?
1. Nejvýše 30 km/h.
2. Nejvýše 20 km/h.
3. Nejvýše 40 km/h.

ŘIDIČ MŮŽE STÁT?
1. Na kraji silnice.
2. Na každém volném místě.
3. Na místech označených jako parkoviště.

HRY DĚTÍ JSOU POVOLENY?
1. Přímo v dopravním prostoru.
2. Pouze na chodníku.
3. Jen na hřišti a chodníku.

ŘIDIČ V PŘÍPADĚ NUTNOSTI?
1. Nemusí být ohleduplný k chodcům.
2. Musí být ohleduplný k dětem i k chodcům.
3. Musí být ohleduplný k dětem.
Pohlaví:
Řidič:
Bydliště:

muž
ano
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x
x
x
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jiná čtvrť,město

