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Školní časopis pro vás letos připravují:  

     Simona Benešová, Anita Danihelová, Karolína Koubková, Jan Minařík, Jaroslav Pachol, 

Veronika Píchová, Marie Stará, Michaela Štětková, Jan Wirth, Radim Fiala, Michal Hrubý a 

Filip Šejba; na jeho vzniku se také podílejí učitelé ZŠ 

Za vydávání časopisu odpovídá: Mgr. V. Kainzinger 

Vydává: ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 

 

Veselé Vánoce a hodně štěstí 

v novém roce Vám přejí 

redaktoři školního časopisu. 

 

                                                                         

                                                                      Foto: V.K. 

 

 

 



Redakční rada se představuje: 

     V letošním školním roce, jak už víte, se obměnil tvůrčí tým našeho 

školního časopisu. Na stránkách našeho periodika vám je postupně 

představujeme. V tomto čísle to jsou Karolína Koubková, Michaela 

Štětková, Veronika Píchová a Radim Fiala. 

 

Karolína Koubková 

 

Oblíbené roční období: léto 

Znamení: Beran 

Oblíbený film: Flicka 2 

Oblíbený předmět: německý jazyk 

Oblíbený seriál: Svatby v Benátkách 

Oblíbená knížka: Alexa, cvičitelka 

koní 

Kočka nebo pes? Pes. 

Ovoce nebo zelenina? Ovoce. 

Moře nebo oceán? Moře. 

Jak trávíš svůj volný čas? Jízdou  

na koni a četbou knížek. 

                                                                                               Připravila Marie Stará. 

 

 

 

 



Michaela Štětková 

 

Moře nebo rybník?  Rybník. 

Oblíbené jídlo?  Čínské jídlo. 

Pes nebo kočka?  Kočka. 

Sen nebo realita?  Sen. 

Máš domácího mazlíčka?  Ano. 

Kluci nebo škola?  Kluci. 

 

 

 

Veronika Píchová 

 

Léto nebo zima?  Léto. 

Knížka nebo film? Film. 

Moře nebo rybník? Moře. 

Oblíbené jídlo? Smažený sýr. 

Oblíbený film?  Love  a  Hvězdy 

nám nepřály. 

Oblíbená knížka?  Hvězdy nám 

nepřály. 

Pes nebo kočka?  Pes.  

 

 

                                                                        Děvčat se ptala Simona Benešová. 

 

 

 

 

 

 

 



Radim Fiala 

 

(Radim tentokrát odpovídal na témata 

spojená s Vánocemi.) 

Máš rád zimu? Ano 

 Zdobíš stromeček? Občas. 

Jaký máš nejradši druh cukroví?  

Vosí hnízdo. 

Míváte na Vánoce kapra? Ano. 

Zpíváte doma koledy? Ne. 

Dodržujete vánoční tradice? Ano 

 Jaké například? Pouštění lodiček. 

Živý nebo umělý stromeček? Živý. 

 Jaký dárek by sis nejvíc přál? 

Motorku.  

                                                                                         Připravil Jan Minařík. 

 

Dobře si odpočinu při hře na klavír 
 

V tomto čísle pro vás Anita Danihelová připravila rozhovor s paní učitelkou 

Babkovou. 

Na jaké střední škole jste, paní učitelko, studovala? 

Na gymnáziu v Týně nad Vltavou. 

Jaké učíte předměty a jaké máte nejraději? 

Učím matematiku, občanskou výchovu, hudební výchovu a tělocvik. Nejraději 

mám matematiku a ráda učím TV. 

 

 



Jak dlouho učíte na této škole? 

Na ZŠ Hlinecká jsem nastoupila hned po vysoké škole. Nejdřív jsem učila na 1. 

stupni a teď učím asi 6. rokem na 2. stupni. 

Co vás vedlo k učení? 

Baví mě pomáhat dětem, poznávat žáky a jejich pohled na svět, objevovat nové 

věci. 

Na co jste si hrála jako malá? 

Nejčastěji na princeznu nebo zpěvačku, později na zvěrolékařku a učitelku. 

Máte s žáky přátelský vztah? 

Myslím, že s většinou žáků ano. 

Líbí se vám na naší škole? 

Ano, ráda zde učím. 

Máte mezi učiteli přátele? 

Ano, s většinou učitelů mám přátelský vztah. 

Jak relaxujete po těžkém dni v práci? 

Nejraději relaxuji při sportu (jízda na kole, zumba, kolečkové brusle). Dobře si 

odpočinu také při hře na klavír nebo na procházce s naším pejskem. 

Anita Danihelová 
 

 

Foto: Jan Wirth 



Dejme zelenou technickým oborům! 
 

     V rámci dlouholeté spolupráce s Centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí se naše škola  

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká stala jednou ze čtyř základních škol, jimž byla nabídnuta účast 

na projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“. Jedná se o souhrn velmi 

zajímavých a přínosných aktivit, které mají v žácích druhého stupně základních škol probudit 

zájem o technické obory. Postupně se uskutečňují exkurze žáků v interaktivních expozicích 

jako je například Techmania Plzeň, iQ LANDIA Liberec, Národní technické muzeum Praha, 

exkurze k zaměstnavatelům, probíhají kroužky a výuka žáků ZŠ na střední škole, pro všechny 

účastníky zcela zdarma. Zatím se sice uskutečnila jen část plánovaných aktivit, ale už teď 

můžeme říci, že se projekt setkal s obrovským zájmem ze strany žáků a nepochybně přispěje 

k většímu zájmu o studium technických oborů. 

              Mgr. Jana Čtvrtníková 

        

 

Foto: školní fotobanka 

 

Modernizace žákovské školní dílny  

  

     Na naší škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu „Škola pro 

všechny“ učí také technickým činnostem. Výuka tohoto předmětu probíhá 

ve školní dílně, která po více jak dvacetiletém užívání zestárla včetně 

dílenského vybavení.  

     Myšlenka modernizace žákovské školní dílny se zrodila asi před rokem, 

kdy škola podala žádost o grant v rámci 27. výzvy ROP NUTUS, Jihozápad, 



naší žádosti však nebylo vyhověno. Potřeba zlepšení stavu školní dílny a 

jejího vybavení nás vedla k rozhodnutí podat žádost o „Modernizaci 

žákovské školní dílny“ opětovně. V červenci tohoto roku jsme využili 34. 

výzvy a částečně upravený projekt včetně žádosti podali na ROP. Naše 

rozhodnutí se vyplatilo. Na konci listopadu obdržela škola kladné vyjádření o 

podpoře našeho projektu. Celkové náklady projektu jsou 1.134 249 Kč, 

způsobilé výdaje činí 791 689 Kč, nezpůsobilé výdaje jsou stavební úpravy. 

Díky souhlasu zřizovatele naší školy města Týn nad Vltavou budou stavební 

úpravy ve výši 342 562 Kč hrazeny z rozpočtu města. Realizací projektu se 

zvýší kvalita vzdělávání technických činností žáků školy, dojde k návaznosti 

s již realizovaným projektem OPVK 1.1, jehož klíčovými aktivitami byly rozvoj 

kariérního poradenství a mimo jiné i zlepšení podmínek pro výuku 

technických oborů. Modernizací žákovské dílny se zlepší praktické 

dovednosti žáků, žáci získají zkušenosti s technickými činnostmi a pozitivní 

vztah k práci. Modernizací dílny se jistě zvýší kvalita výuky, technické 

činnosti se tak stanou pro žáky atraktivnějším předmětem, který v budoucnu 

ovlivní uplatnění našich žáků na trhu práce.  

     Věřme, že projekt „Modernizace žákovské školní dílny“ bude přínosem 

nejen pro naši školu a žáky, ale i pro město a celý mikroregion.   

              Mgr. Zdena Hájková 

       

    

Na ZŠ Hlinecká se sportovní soutěže rozběhly plným proudem 

 

     Z nového školního roku utekly teprve 3 měsíce, ale sportovního zápolení mají za 

sebou žáci již hodně. Základem jsou mezitřídní turnaje konané vždy každé 2 měsíce, 

do kterých se mohou zapojit všichni žáci třídy se sportovním duchem. Ne každý 

později reprezentuje v meziškolních soutěžích, ale sportovní klání mezi třídami, 

poznání atmosféry zápasů v hale nebo v naší tělocvičně si nechá ujít málokdo.  

     Uskutečnil se již turnaj ve futsale v mladší i starší kategorii. V nejbližších dnech 

budeme pořádat turnaj ve florbale, postupně v dalších měsících přijde na řadu 

košíková a atletika. Zároveň tyto soutěže slouží také jako nominační turnaje pro 

meziškolní soutěže, dále pak mohou mladí sportovci rozvíjet svůj um v kroužcích 



florbalu a košíkové. Zájem by byl i o kroužek malé kopané. Ještě než přejdeme na 

meziškolní měření sil sehrávají se vybrané skupiny mladších a starších žáků 

v modelovaných utkáních na naší škole. Z meziškolních turnajů máme za sebou 

tradiční Coca-Cola Školský pohár, základní a 1. kolo, což je celostátní soutěž žáků ZŠ 

v kopané. V základním kole, konaném na našem zmenšeném hřišti, jsme porazili obě 

bechyňské školy a tím postoupili do 1. kola v Lomnici nad Lužnicí. Již tento postup 

považujeme za úspěch, protože v těchto kolech bývají úspěšné školy s jedinou ZŠ 

v místě (Lomnice nad Lužnicí, Chýnov, Hluboká nad Vltavou), kde celé žákovské týmy 

zdejších klubů reprezentují školu a navíc zde hrají i žáci ze 2 nejlepších jihočeských 

fotbalových klubů Dynamo ČB, MAS Táborsko, přičemž v Týně se o fotbalisty dělí 3 

školy. Ale i zde preferujeme onu masovost, neboť pro většinu chlapců to byly první 

zápasy v životě, hrané v dresu na regulérním hřišti a řízené delegovanými rozhodčími.  

Z patnáctičlenného kádru máme pouze 4 registrované hráče. Dalším sportem, kde se 

naše škola prezentuje je florbal. Ve dnech 25. až 28. listopadu se v ČB konalo okresní 

finále starších žáků a žákyň. Je nutno připomenout, že florbal je matně se rozvíjející 

sport s největším nárůstem členské základny v celé ČR. Také v Jihočeském kraji se 

florbal hraje na všech školách, proto také od pondělka do čtvrtka se hrály skupiny a 

vítězové postoupili do pátečního finále. Děvčata je třeba pochválit za bojovný výkon 

ve skupině, chlapce za vítězství ve skupině a celkové 3. místo v okresu Č. Budějovice. 

K úspěšnému vystoupení určitě přispělo 2. místo na turnaji O pohár starosty Týna nad 

Vltavou, které se konalo v městské hale.  

     Do konce letošního roku musíme ještě zvládnout 3 utkání skupiny Jihočeské divize 

futsalu st. žáků za účasti hráčů Písku, Třeboně a Dubného.  Sportovního dění je na 

naší škole hodně a v podobném duchu budeme pokračovat i v roce 2015.  

        Mgr. Josef Mikeska 

 

Foto: školní fotobanka 



Okresní finále ve volejbalu – starší dívky 

     Dne 3. 12. se uskutečnilo okresní finále ve volejbale, které tentokrát 

organizovala ZŠ Oskara Nedbala v Českých Budějovicích.  

     Po příjezdu jsme odehrály 1. zápas se ZŠ L. Kuby a zápas na dva sety jsme 

vyhrály. Další zápas jsme odehrály ze ZŠ Malá Strana, se kterou jsme první set 

prohrály, druhý set byl sice vyrovnaný, ale štěstí nám nakonec přálo i v tomto 

setu, a proto jsme jeho koncovku také opanovaly.  

     O finále jsme si zahrály ze ZŠ Rudolfova. Tentokrát štěstí přálo druhé straně -  

naše soupeřky vyhrály oba dva sety. Ale turnaj ještě nekončil, protože jsme 

měly hrát o 3. místo opět se ZŠ Oskara Nedbala. Bohužel oba sety jsme 

prohrály. Nakonec jsme tedy skončily na 4. místě, domů jsme však odjížděly 

s úsměvem na tváři.  

 

Veronika Píchová, Simona Benešová  

 

 

Foto: školní fotobanka 
 

Naše reprezentantky (zleva): Bára Podzimková, Simona Benešová, Veronika Píchová, 

Michaela Štětková, Monika Jourová, Radka Jánošíková, Anna Grohmannová 

a Lucie Boháčová. 



Škola zařídí – kraj zaplatí 

 

     Dne 25. 9. 2014 jsme s žáky osmých a devátých tříd uspořádali exkurzi do 

Prahy. První zastávka byla v Národním zemědělském muzeu s velmi pěkně 

připravenou expozicí o recyklaci odpadních hmot. Součástí exkurze byla také 

návštěva Petřína s prohlídkou zrcadlového bludiště a Štefánikovy hvězdárny. 

Tam studenty nejvíce upoutala ukázka největšího dalekohledu v ČR a přednáška 

o vesmíru. Velká část nákladů na exkurzi byla hrazena z grantu „Škola zařídí – 

kraj zaplatí“ KÚ České Budějovice, zaměřeného na výchovu a vzdělávání mladé 

generace v oblasti nakládání s odpady. Pro žáky byla exkurze velmi zajímavá a 

všem se v Praze velmi líbilo.  

        Ing. Zdena Valková 

 

 

Foto: školní fotobanka 

      Škola volá!          
 

     Čas běží jako voda a z našich prvňáčků jsou dnes již ,,ostřílení“ školáci. Zvykli si na 

školní prostředí i na nové povinnosti. Prostřednictvím hravých a poutavých forem 

výuky získali mnoho důležitých znalostí a dovedností. Zahájení školní docházky je 



bezesporu nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.  Řadu předškoláků již brzy čeká 

zápis do 1. třídy a v září ten velký slavnostní den. Rodiče tak začínají řešit důležité 

otázky. Jak bude výuka probíhat? Bude moje dítě spokojené? Zvládneme to?  

     Rády bychom rodičům pomohly odstranit nebo alespoň zmírnit jejich obavy, a 

proto jsme pro ně a jejich děti připravily řadu projektů. Jako tradičně proběhne „ Den 

otevřených dveří“, kdy se děti se svojí paní učitelkou z MŠ přijdou podívat do 1. tříd a 

prožijí si tak svojí první vyučovací hodinu. V projektu „ Vyučování nanečisto“ budou 

mít děti se svými rodiči možnost seznámit se se školním prostředím, 

zábavnými metodami výuky s využitím moderních počítačových technologií. 

Vyučování proběhne v 1. třídě a také ve třídách, kde vyučují budoucí paní učitelky 

prvňáků. Rodiče se mohou zeptat na cokoliv, co je k výuce či škole zajímá. Stejnou 

možnost budou mít i na informační schůzce, která proběhne v mateřských školách - 

v MŠ Hlinecká 15. 12. a v MŠ Dewetterova 16. 12. 2014 vždy od 15.30 hod. 

     Vážení rodiče, rádi vás kdykoli naší školou provedeme a budoucího školáčka 

přivítáme. Pro svého prvňáčka si můžete vybrat školu bez ohledu na trvalé bydliště tj. 

spádovou oblast.     

     Doufáme, že se předškoláci budou do naší školy těšit - na nové poznatky, hry, 

soutěže i na kamarády. Vždyť právě vlastnosti nezbytné pro pěkné přátelské vztahy je 

důležité podpořit především v průběhu prvních školních let. 

Mgr. Jaroslava Werbynská, Mgr. Blanka Ludačková 

 

 

Foto: školní fotobanka 



U rybářů ve Vodňanech 

     Páteční ráno jsme se vydali my, žáci 5. tříd a několik žáků z 8. a 9. tříd 

autobusem do Střední rybářské školy a VOŠ ve Vodňanech.  

     Celé dopoledne jsme strávili ve škole, prohlédli jsme si školu od sklepa po 

půdu. Dole v budově nás uchvátilo veliké akvárium plné exotických ryb. 

Největší pozornost získal rejnok Leopoldův, jehož černé tělo poseté bílými 

puntíky plulo ladně vodou. Ale i další akvária byla plná zajímavých neonových a 

různobarevných ryb, v sedmnácti nádržích jsme viděli na 100 druhů ryb, v první 

části to byly ryby žijící na území ČR, ve druhé části se nacházela akvária s rybami 

tropickými a subtropickými.  O rybách jsme se dozvěděli zajímavé informace, 

byli jsme svědky jejich krmení. Akvárium s dravou a smrtelně nebezpečnou 

rybou jsme obcházeli velmi opatrně. Setkali jsme se s velkým ještěrem, ale i s 

malým chameleonem, kterého jsme si mohli pohladit. V půdních prostorách 

školy nás uvítalo interaktivní muzeum, které vzniklo v rámci projektu. V této 

expozici jsme viděli několik desítek preparovaných vodních ptáků a savců 

žijících v okolí vody. Zajímavé byly i nástroje, kterými rybáři pracují nebo 

pracovali.  

     Na závěr nás čekal test na interaktivní tabuli, kterým jsme společně prošli na 

výbornou. Za odměnu jsme všichni dostali malý dárek. Návštěva u rybářů se 

nám moc líbila, děkujeme za tak krásnou a poučnou exkurzi.    

                                                              Mgr. Svatava Báčková 

 

Foto: školní fotobanka 



Mikulášský průvod na naší škole 

 

     Již tradičně obstarávají žáci devátých ročníků mikulášský průvod na naší 

škole. Letošní deváťáci a jejich paní učitelky si zaslouží pochvalu, neboť svůj 

průvod připravili do nejmenších detailů.  

     Jak takový průvod probíhá, jistě víme, je dobré si však připomenout, kdo 

vlastně svatý Mikuláš byl. Pocházel z města Patara, narodil se v rodině bohatých 

křesťanů. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a potřebným. Poté se 

vydal na pouť do Palestiny. V té době ve městě Myra zrovna hledali nového 

biskupa. Tím se mohl stát ten, kdo vejde následujícího rána do chrámu. A osud 

tomu chtěl, že tím, kdo do něj vešel, byl právě sv. Mikuláš, který nakonec 

biskupský úřad přijal. Svůj úřad poctivě spravoval až do své smrti. Svatý Mikuláš 

je patronem např. námořníků, rybářů a hlavně ochráncem dětí.  

Marie Stará                              

 

   

  

Foto: školní fotobanka 

 


