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EDISON
Naši školu navštívili už podruhé zahraniční studenti v rámci vzdělávacího projektu Edison. Tato
návštěva proběhla v týdnu od 12. 2. – 19. 2. 2017. Na naší škole jsme mohli přivítat tyto studenty:
Celia(Čína), Maria Clara (Brazílie), Nafida (Indonésie), Milca (Chile), Ruvindran (Malajsie), Ernesto
(Mexiko) a Nia (Gruzie).
Slavnostní přivítání těchto zahraničních hostů proběhlo v pondělí ráno ve velké tělocvičně, kde se
sešli všichni žáci od 1. do 9. třídy i všichni vyučující. Každý účastník tohoto projektu se ve stručnosti
představil.
Během tohoto týdne se tito studenti snažili barvitým vyprávěním představit sebe, ale i svou rodnou
vlast. Prezentaci vždy obohatili obrázky, videy, pohlednicemi a drobnými suvenýry. Měli jsme příležitost
poslechnout si živě i rodnou řeč těchto studentů. Snažili se hovořit pomalu a spisovně anglicky, abychom
co nejvíce porozuměli. Nápomocni nám byli studenti z gymnázia, kteří nám pomáhali s překladem do
českého jazyka.
Jejich pobyt byl ukončen v pátek odpoledne, kdy se mohli přijít podívat na naše zahraniční studenty
nejen žáci, ale i rodiče. Byla možnost pohovořit anglicky, prohlédnout si typické oblečení pro danou zemi
a poslechnout si jejich rodný jazyk.
Akce byla i tento rok velice úspěšná a vydařená, bylo to pro nás všechny velké zpestření. Těšíme se
opět na nové zahraniční studeny a jejich zajímavá vyprávění.
Jan Kodad
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Rozhovor s Nafidou z Indonésie
Letos naši školu opět navštívilo v rámci projektu Edison několik studentů z různých zemí. Nafida
z Indonésie byla jednou z nich. Doufáme, že se o ní a o její zemi dozvíte něco nového.
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Libí se Ti u nás v České republice?
Ano, ovšem. Líbí se mi tady, protože mám ráda jak zdejší lidi, tak i přírodu.
Navštívila jsi v České republice nějaké pamětihodnosti? Byla jsi v Praze?
Ano, navštívila. Byla jsem v Českém Krumlově, Praze a i jinde.
Navštívila jsi v rámci projektu Edison i jiné země kromě České republiky?
Ano, byla jsem v USA, Japonsku, ve městě Mekka, Singapuru, Austrálii a v dalších zemích.
Našla jsem si indonéské národní motto: „Bhinneka Tunggal Ika”. Je to správně? Můžeš v krátkosti
vysvětlit, co to znamená?
Jednota v různorodosti.
Můžeš krátce popsat alespoň jeden indonéský svátek a tradici?
Idul Fitri a Ramadán.
Poznámka:
Ramadán je měsíc, během kterého prorok Mohamed údajně obdržel první boží zjevení. Na paměť toho
drží muslimové v měsíci ramadánu zvláštní půst.
Idul Fitri je poslední den měsíce Ramadán, ve kterém muslimové děkují Bohu, že jim umožnil čtyři týdny
se ve zdraví postit a zvítězit tak nad duchem nad tělesnými potřebami.
Dozvěděla jsem se, že Indonésie má asi 17 000 ostrovů a 742 různých jazyků a dialektů. Je to pravda?
Rozumí si navzájem lidé z různých oblastí?
Ano, je to pravda.
Navzájem si rozumíme, protože máme náš společný národní jazyk, kterým je Bahasa Indonésia.
Ptala se Simona Šimečková.

Rozhovor s Marií Clarou
Připravili jsme si pro vás rozhovor s Marií Clarou, která je z Brazílie. Snažili jsme se zeptat
na věci, které nám při své prezentaci neřekla. Snad se o ní dozvíte něco nového.
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Jaké je Tvoje nejoblíbenější jídlo?
Ovocné knedlíky a brigadeiros (brazilské čokoládové bonbony).
Máš raději sladké nebo slané?
Miluji sladké.
Kde bys chtěla pracovat?
Jako poradce v zahraničí.
Co máš nejradši na Brazílii a jaké místo máš nejradši?
Mám ráda hudbu! A mé nejoblíbenější místo je ostrov Fernando de Noronha.
Kolik států si již navštívila?
Celkem tři. Chile, USA a Argentinu.
Jak se u Vás slaví Vánoce a Velikonoce?
Vánoce i Velikonoce skoro stejně. Na Vánoce máme ale většinou umělé stromky.
Stýská se Ti po rodině?
Ano, ale jsem na to zvyklá, protože s nimi nežiji.

Ptaly se Natálie Tašková a Ivana Karhanová.

Rozhovor s Ruvindranem Vasu z Malejsie
Kolik Ti je let? Dvacet jedna.
Bál ses cestovat do České republiky? Ne, nebál jsem se.
Proč ses rozhodl zúčastnit se projektu EDISON? Chtěl jsem poznat nové národy.
Jaké máš záliby? Fotbal, sledování filmů.
Máš nějaké oblíbené české jídlo nebo pití? Oblíbil jsem si houskové knedlíky.
Líbí se Ti Česko? „Yes.“
Co si myslíš o Češích? Je zde hodně rasistů.
Věděl jsi něco o České republice před projektem EDISON? Ano, přes mé kamarády.
Jakou školu studuješ? Studuji technickou univerzitu.
Ptali se Filip Hlinka a Dominik Kohút.
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Redakční rada se představuje
Ivana Karhanová
Znamení: Váhy
Kočka, nebo pes? Pes.
Oblíbený film: past na rodiče
Oblíbená barva: modrá
Nejoblíbenější předmět: angličtina
Oblíbený Youtuber: Moma Horňáková
Co děláš ve svém volném čase? Chodím ven
s kamarády.
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Oblíbené jídlo: rajská
Zpěvák/zpěvačka, skupina: R5, Selena Gomez, Timmy White, Shawn Mendes
Ptala se Natka Tašková.

Adéla Švermová
Znamení: Štír
Oblíbený předmět? Tělesná výchova.
Oblíbené jídlo? Svíčková.
Kniha nebo internet? Internet.
Oblíbené roční období? Léto.
Oblíbená barva? Červená.
Kočka nebo pes? Pes.
Ptala se Štěpánka Spitelová.

Foto: Jan Kodad

Timothy Kruppa
Oblíbená barva: černá a bílá
Oblíbené roční období: podzim
Oblíbené zvíře: pes
Kniha nebo internet? Obojí.
Oblíbené jídlo: halušky s brynzou
Oblíbený školní předmět: matematika
Ptal se Dominik Kohút.
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Jan Novotný
Jaká je tvá oblíbená barva? Modrá.
Myslíš si, že jsi optimista nebo pesimista? Optimista.
Jaký je tvůj oblíbený seriál? South Park.
Jsi spokojený se svými známkami? Ne, mohlo by to
být lepší.
Jaké roční období máš nejraději? Léto.
Jak slavíš Vánoce se svou rodinou? Tradičně,
jako ostatní.
Jaké je tvé oblíbené jídlo/pití? Jako jídlo špagety
a k pití MountainDew.
Kdyby sis měl vybrat mezi knihou a internetem, co by to
bylo? Internet.
Jaká je tvá oblíbená činnost? Rád se koukám na hokej.
Co máte ke štědrovečerní večeři? Kapra a bramborový salát.
Jaký dárek by sis přál k letošním Vánocům? Nějak to neřeším.
Jaké máš rád cukroví? Vosí hnízda.
Ptal se Michal Onderka.
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Návštěva školy COP Sezimovo Ústí
Dne 6. 12. 2016 se žáci 7., 8. a 9. tříd podívali do centra odborné přípravy COP pod dozorem paní
učitelky Valkové a Řehořové. Vyjížděli jsme za pochmurného počasí před osmou hodinou od Blanice.
Cesta byla dlouhá, když jsme však dorazili, byli jsme překvapení, jak ta škola je prostorná. Přivítala nás
tam milá paní, která nás poté provedla po škole.
Program byl velmi zábavný a dovolím si říci, že si ho všichni naplno užili. Byli jsme rozdělení do dvou
skupin na dívky a chlapce. Chlapci měli v programu vyřezávání do kovů. Mohli si zvolit libovolné logo
nebo obrázek.
Dívky měly možnost vyrobit si z korálků různé šperky, náramky přátelství atd.
Chtěli bychom především poděkovat škole COP za možnost navštívit jejich prostory a užít si bohatý
program, který pro nás připravili.

Adéla Švermová a Štěpánka Spitelová
Škola COP Sezimovo Ústí

Přístroj na vyřezávání do kovů

Nevidomí mezi námi
Ve středu 8. 2. 2017 rámci projektu „Nevidomí mezi námi“ navštívila naši školu paní Petra Šulcová,
které osud nepřál. Budu se vám přiblížit její povídání o ztrátě zraku a výcviku vodícího psa.
Paní Petra, o které je řeč, bydlí v Českých Budějovicích. Ve zvládání klasického dne jí vypomáhá spousta
vychytaných věcí a hlavně pes jménem Fido. Za jeho výcvikem stojí organizace Mathilda, jejíž hrdou
zakladatelkou je Mathilda Nostitzová. Organizace sídlí v Praze. Smyslem této organizace je výcvik

vodících psů a pomoc zrakově postiženým. „Mathilda“ dále poskytuje zrakově postiženým příspěvek na
mluvící hodinky, mluvící počítače, slepecké hole se zabudovanou vysílačkou apod.
Slepecká hůl se zabudovanou vysílačkou dokáže spustit na nádražích a dalších veřejných prostorech
akustický majáček, který oznámí, na jakém nástupišti se nachází a kam daný spoj jede. Paní Petra ve
svém volnu drátkuje a zaplétá korálky. Jak dokáže rozeznat jednotlivé barvy? Pomocí čipu, který si přilepí
na nádobku s danou barvou a do čtečky namluví, co se zde nachází. Zrakově postiženým slouží i spousta
„obyčejných“ - pro zrakově postižené však potřebných věcí, se kterými se dnes a denně setkáváme.
Jedním z nich je semafor na přechodu. Na přechodech se nachází celkem dva prvky, které zrakově
postiženým pomáhají. Prvním je „cvakání“ u semaforu. Když svítí červená, „cvakání“ je pomalé a když
zelená, tak rychlé. Druhý prvek jsou „špuntíky“ na chodníku, které nevidomého navedou k přechodu.
Průměrný věk vodícího psa je 9 let. Podle paní bývají psi v nejlepších letech mezi 6. až 8. rokem. Po
dovršení 8. roku bývají psi unavení a zaslouží si spíše už jen odpočinek po namáhavých osmi letech.
Cena vodícího psa činní 270 000,- Kč, přičemž příspěvek pojišťovny činní 90 % ceny. Postižený si musí
„ze svého“ uhradit 27 000,- tj. 10 %, což podle paní Petry není lehká věc, protože postižený dostává jen
invalidní důchod, ze kterého podle ní není snadné danou sumu našetřit. Pojišťovna je schopna přispět na
psa jednou za pět let. Pokud pes pojde dříve a postižený nemá na smrti psa podíl, může dojít i
k výjimečnému řešení, které poskytne zrakově postiženému příspěvek i po kratší době, než je pět let.
Výběrové řízení pro vodícího psa je složité. Pes musí projít desítkami zkoušek, které určí, jaký pes je
vhodný a který nikoliv. Postižený se může se psem během výcviku vídat cca jednou týdně. Ovšem paní
Petra říká, že se postižený musí připravit i na situaci, kdy pes neobstojí v nějaké zkoušce, protože je
následně z výběrového řízení vyřazen. Když pes všechny zkoušky splní, přichází do péče majitele.
V prvním týdnu jsou po domluvě sledováni a určuje se, zda je pro postiženého pes vhodný či nikoliv.

Filip Hlinka a Tim Krupa

paní Petra

pes Fido

špuntíky na přechodu
akustický majáček
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Co je nového na naší škole
Oprava tělocvičny
V naší škole proběhla v prosinci minulého roku oprava malé tělocvičny, kdy došlo k výměně
podlahy. Tato akce stála přibližně 700 000 Kč. Výsledek opravy je perfektní, žáci i vyučující jsou
nadšení.
Do budoucna se počítá i s opravou velké tělocvičny, ale momentálně chybí finanční
prostředky.

Robin Nuhlíček a Honza Novotný

Čipy
Tak už i tato vymoženost dorazila do naší školy. Od 2. 1. 2017 se strava ve školní jídelně
vydává pouze a jen na čipy. Na základě čipu se kuchařkám zobrazí jméno žáka a gramáž stravy.
Rodiče mohou obědy přihlašovat a odhlašovat přes internet, mohou také kontrolovat, zda žáci
na oběd skutečně chodí. V budoucnu se plánuje, že na čipy bude možný vstup i do budovy
školy.
Jan Kodad, Robin Nuhlíček
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ZŠ Hlinecká na okresním kole olympiády z českého jazyka
Ve středu 2. 2. 2017 jsem se s Míšou Novotnou a panem učitelem Ťupou vydala na okresní
kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda se konala v Českých Budějovicích, kde na nás
čekalo dalších 57 účastníků soutěže. Psaly se dvě části – první byla teorie a druhá sloh ve formě
prózy. Cvičení se nám oproti školnímu kolu zdála docela těžká, přesto jsme rády, že jsme se
soutěže mohly zúčastnit a získat tak cenné zkušenosti.
Tímto také gratuluji Michaele Novotné za krásné 7. místo, které v této soutěži obsadila.

Lucie Chaloupková

