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Dopoledne v galerii
V úterý 25. 10. jsme se my, žáci devátých a speciálních tříd, za doprovodu pana
učitele Kainzingera a paní řiditelky Hájkové odebrali do Městské galerie U Zlatého slunce.
Zde jsme měli připravený program, který zahrnoval vytváření linorytů.
A co je to vlastně linoryt? Je to jedna z grafických technik, při které se pro tisk využívá
motiv vyrytý do linolea. Tuto techniku ve své tvorbě využívají i manželé Pavla a Martin
Krkoškovi, jejichž díla místní galerie v současné době vystavuje.
Téma na linoryty jsme si mohli vybrat sami, vznikla tedy spousta kreativních návrhů.
A tak jsme se rozhodli některé ukázat.
Adéla Janoušková a Jana Hrubešová, žákyně 9. třídy

Autorka: Michaela Kolářová

Autorka: Karolína Smutná

Podzemní kryt naší školy
Tak jako ve všech základních školách postavených v minulosti, je i součástí naší školy
podzemní protiatomový kryt. Původní účel krytu byl ochránit žáky a zaměstnance školy před
ničivou silou jaderného výbuchu.
Kryt se nachází v suterénu budovy. Má dva samostatné vstupy umístěné uvnitř
budovy a jeden únikový východ ústící na pozemku školy. Vstupy do krytu chrání robustní
pancéřované dveře. Jádro krytu je tvořeno železobetonovou konstrukcí o síle jednoho
metru. Hlavní místnost krytu má velikost přibližně 5 tříd. V této místnosti byly umístěny židle
pro zvýšení pohodlí ukrytých osob. V ostatních menších spojených místnostech se nacházel
diesel generátor sloužící jako záložní zdroj pro výrobu elektrické energie, vodní nádrž
s pitnou vodou a toalety. Místnosti krytu jsou bez oken. Přívod čerstvého vzduchu zajišťoval
vzduchotechnický systém, který je nyní částečně demontován. Kapacita krytu je cca 800
osob.
Původní záměr krytu nebyl naštěstí nikdy využit a to ani pro cvičné účely. Funkce
krytu byla oficiálně zrušena přibližně před pěti lety, v současnosti jsou prostory krytu
využívány jako skladovací prostory školy.

Text a foto: Jan Kodad a Filip Hlinka

Redakční rada se představuje
Pavel Kuda
Oblíbená barva: azurová
Oblíbená roční období: jaro, léto
Kniha nebo internet: internet
Pes nebo kočka: kočka
Oblíbené jídlo: smažený sýr s hranolky
Znamení: Lev
Trávení volného času: hraní PC her
Oblíbený předmět: angličtina
Oblíbené město: New York

Ptala se Štěpánka Spitelová, fotil Václav Žák.

Štěpánka Spitelová
Oblíbená barva: tyrkysová
Oblíbené roční období: léto
Kniha nebo internet: internet
Pes nebo kočka: kočka
Oblíbené jídlo: smažený sýr s hranolky
Znamení: Lev
Trávení volného času: chození ven s kamarády
Oblíbený předmět: český jazyk
Oblíbené město: Londýn
Ptal se Pavel Kuda, fotil Václav Žák.

Natálie Tašková
Co jsi za znamení? Ryba.
Oblíbená barva? Šedá.
Oblíbené zvíře? Mýval.
Co ráda děláš ve volném čase? Vaření, rodina.
Nejoblíbenější předmět? Matematika.
Oblíbený film? Harry Potter.
Moře nebo řeka? Moře.

Ptala se Simona Šimečková, fotil Václav Žák.

Šárka Straširybková
Znamení: Lev
Oblíbená barva: modrá
Oblíbený předmět ve škole: český jazyk
Oblíbené jídlo: dušená mrkev
Prázdniny nebo škola? Obojí.
Kniha nebo Internet? Kniha.
Oblíbené zvíře: kůň
Oblíbený zpěvák, zpěvačka, skupina:
Michal Tučný
Oblíbený film: Avatar

Ptala se Ivana Karhanová, fotil Václav Žák.

Rozhovor s prvňáky
Jako každým rokem i letos do naší školy přibyla spousta prvňáků. S jejich prvními
školními krůčky jim pomáhají paní učitelky Iva Šímová a Hana Duroňová.
Vypravily jsme se do první třídy paní učitelky Hany Duroňové, abychom zjistily, jak se
její žáci těšili na první školní den.
Co jsi dělala o prázdninách?
Baruška: „ Ráda jsem jezdila na kole.“
Jak ses těšil na první školní den?
Michal: „Hodně jsem se těšil, až poznám nové kamarády.“
Chce se ti ráno vstávat do školy?
Natálka: „Ano, ráda vstávám do školy za kamarády.“
Jaký máš rad předmět ve škole?
Matyáš: „Počítaní, i když mi to moc nejde.“ (směje se)
Baví tě dělat domácí úkoly?
Renata: „Ano, baví.“
Je na vás paní učitelka hodná?
Všichni žáci odpověděli: „Ano.“
Chtěly bychom poděkovat paní učitelce Duroňové, že jsme mohly položit pár otázek v její
třídě!
Štěpánka Spitelová a Adéla Švermová

Foto: VK

Rozhovor s paní učitelkou Šímovou
Těšila jste se o prázdninách do školy?
Ale ano. Vcelku ano.
Jak dlouho jste učitelkou?
Celkově učím 32 let, z toho 21 na téhle škole.
Kde jste dříve učila?
Dříve jsem učila ve školce U Lípy.
Baví vás to pořád?
Určitě ano. Jinak bych tu ani nepracovala
Chtěla byste učit starší ročníky? Třeba druhý stupeň?
Nechtěla bych ho učit.
Myslíte si, že vás mají děti rády?
Doufám, že ano. Některé mi posílají přes prázdniny pohledy a pořád volají na
skype.

Ptaly se Natka Tašková, Simona Šimečková a Ivana Karhanová

Foto: školní fotobanka

Coca-Cola Cup 2016
Letošní 2. kolo Coca-Cola Cupu se našim hráčům nevydařilo tak, jak by chtěli,
a proto odjeli s velkou porážkou domů. Tohoto kola se zúčastnily fotbalové
týmy z Milevska, Tábora a Soběslavi.
Hrálo se systémem 11+1 (brankář) a zde jsou výsledky:
Milevsko vs. Týn nad Vltavou 9:0
Tábor vs. Týn nad Vltavou 6:2
Soběslav vs. Týn nad Vltavou 10:1
Hráči, kteří reprezentovali naši školu:
Petr Nekola, Josef Marek, Mirek Kraušner, Dominik Dumbrovský, Daniel Bäuml,
Matyáš Janča, Daniel Kubala, Jan Novotný, Matěj Novák, Matěj Matějovský,
Vojta Turek, Jaromír Bohatý a Michal Mareček

Foto: paní učitelka Jiřina Koberová

Dřípatka
Ve čtvrtek 6. 10. se všichni žáci osmých tříd společně s vyučujícími (paní učitelkou
Řehořovou a Koberovou) vypravili do Centra ekologické výchovy - Dřípatka.
Naše putování započalo nastoupením do autobusu na autobusovém nádraží v Týně nad
Vltavou, odtud jsme pokračovali na vlakové nádraží do Číčenic, kde jsme přesedli na vlak
směr Prachatice, což byl cíl našeho výletu. Po náročné cestě jsme všichni vyrazili do Penny
pro malé občerstvení. Poté nám paní učitelky rozdělily pokoje, kde jsme si vybalili věci a
čekali na další pokyny.
V důsledku nepříznivého počasí jsme byli nuceni zůstat v učebně CEV. Téma čtvrtečního
dopoledne bylo „Vlna a její zpracování.“ Rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina si o
vlně povídala, zatímco druhá skupina vyráběla z vlny záložky do knih, pak jsme si úkoly
vyměnili. Po obědě jsme měli praktickou výuku první pomoci a probírali jsme zásady ošetření
při stavech ohrožujících život. Nejvíce nás zaujala a bavila praktická část, a to umělé dýchání
do resuscitační figuríny. Po náročném dni nás čekala výborná večeře ve vedlejší škole. Hned
jak jsme se najedli, tak jsme hráli v klubovně různé společenské hry. Když jsme hry dohráli,
vrátili jsme se na pokoje, kde jsme si užívali volnou zábavu. Večerka byla ve 23:00 hod.
Druhý den ráno po snídani jsme měli sraz v klubovně a opět jsme se rozdělili do dvou
skupin. Pátečním dopoledním tématem byl „Chléb – složení, druhy, příprava“. První skupina
měla teoretickou část, kdežto všichni členové druhé skupiny si chléb sami připravili a upekli,
pak se skupiny prohodily. V poledne jsme si dali oběd, sbalili věci a vyrazili k domovu. Domů
jsme se vrátili všichni příjemně unaveni. Tento výlet se nám moc líbil, budeme na něj ještě
dlouho vzpomínat a doufat, že příští rok vyrazíme znova.
Jan Kodad a Robin Nuhlíček

Foto: paní zástupkyně Čtvrtníková

Ve školní kuchyni
Školní jídelna ZŠ Hlinecká má 6 zaměstnanců, na plný úvazek pracují jen čtyři. Celý kolektiv
tvoří pouze ženy.
Práce ve školní jídelně začíná úderem šesté hodiny ranní. Pro žáky a zaměstnance školy se
denně připraví 350 jídel. Obědy se připravují také pro bývalé zaměstnance školy. V jídelně
vaří jeden druh jídla denně. Momentálně není možný výběr ze dvou jídel kvůli nedostatečnému personálnímu obsazení.
Jídelníček se připravuje na každý týden nový. Na sestavování jídelníčku se podílejí všechny
kuchařky, ale poslední slovo má vždy vedoucí jídelny.
Které jídlo mezi žáky nepatří mezi oblíbené? Jednoznačně luštěniny.
Kuchyně disponuje zastaralým vybavením, které by potřebovalo projít modernizací.
Nedávno došlo ke koupi a instalaci sklokeramického vařiče, který značně uspoří
elektronickou energii. Kromě modernějšího vybavení by zaměstnankyně uvítaly novou
kolegyni.
I když paní kuchařky stráví ve škole spoustu času, rády připravují chutné jídlo pro celou
rodinu.
Jan Kodad

Foto: Jan Kodad

