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Redakční rada se představuje
Letos se opět obměnilo složení redakční rady našeho časopisu. Jsou to samé nové tváře a
samé holky. Postupně vám je v časopise představíme.

Jméno: Markéta Jourová
Oblíbená barva: černá
Oblíbené roční období: léto
Nejoblíbenější zvíře: pes
Kniha nebo internet? Obojí.
Sladké nebo slané? Sladké.
Oblíbené jídlo: špagety
Oblíbený zpěvák: Cartisss,
Kalwich
Ptala se: Nikola Trinklová

Jméno: Nikola Trinklová
Znamení: Býk
Oblíbená barva? Šedá a zelená.
Internet nebo knížka? Obojí.
Oblíbený seriál? Přístav.
Oblíbené jídlo? Těstovinový
salát.
Oblíbený interpret? Slza.
Oblíbené roční období? Léto.
Ptala: Markéta Jourová

První školní den na ZŠ Hlinecká
Prvního září kalendář neúprosně oznámil všem školákům, že skončily prosluněné letní
prázdniny. Pro nové žáky se tradičně tento den stává dnem skutečně slavnostním. Malí
prvňáčci nastupují do základní školy a zahajují povinnou devítiletou školní docházku, což je
jedna z nejdůležitějších událostí dětského věku.
Většina prvňáčků se na školu velmi těšila, přišla v doprovodu svých rodičů a prarodičů.
Dnes již mají prvňáčci slavnostní zahájení školního roku za sebou a čekají na ně „opravdové
povinnosti“. Společně jim popřejme milé paní učitelky, jen samé jedničky a spoustu nových
a dobrých kamarádů. Zároveň si přejme, aby žáky učení bavilo a z jejich výsledků měli radost
nejen rodiče a paní učitelky, ale především žáci samotní. Vážení rodiče, děkuji vám za důvěru
v kvalitu vzdělávání na naší základní škole.
Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Foto: školní fotobanka

Beseda s vojáky 15. Ženijního pluku z Bechyně
V úterý 10. 11. se konala beseda s vojáky ženijního pluku z Bechyně. Beseda
probíhala v učebně fyziky a v učebně anglického jazyka od 8:00 do 11:40. Besedy se
zúčastnili 2 vojáci a 2 vojačky.
První z nich, pyrotechnik, se už dříve zúčastnil akce v Afganistánu a vyprávěl nám o
válečném konfliktu, který v této zemi v minulých letech probíhal a o náročnosti práce
pyrotechniků. Další voják byl chemik. Náplní chemika je vyhledávat látky nebezpečné
pro lidské zdraví – jako třeba chlor, čpavek či jiné škodlivé látky. Také nám vyprávěl o
katastrofách v jaderných elektrárnách. Ta nejhorší se odehrála 26. 4. 1986
v ukrajinském Černobylu. Byl to sedmý – tedy nejhorší stupeň havárie v jaderných
elektrárnách. Stupeň 0 nemá žádný význam. Jde jen o malou nehodu. 1. až 3. stupeň
se značí jako nehoda. 4. až 7. stupeň se označuje jako havárie. 7. stupeň zažila i
jaderná elektrárna ve Fukušimě v roce 2011. Výbuch vyvolala vlna tsunami.
Asi největší odezvu však mělo vystoupení vojenské zdravotnice o první pomoci. Díky
ní jsme si připomněli, jak se v takové krizové situaci zachovat – vždycky je důležité mít
nějaký plán, podle kterého můžeme při záchraně života postupovat. Druhá vojačka
vyprávěla o tom, jak to ve vojenském útvaru chodí a o požadavcích, které musí
splňovat každý adept či adeptka, kteří se chtějí stát profesionálními vojáky či
vojačkami.
Pavlína Čiperová, Lucie Tollarová,
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Za poznáním a zážitky do Prachatic
Přírodovědné exkurze a výlety pořádáme na naší škole pravidelně. Letos se nám podařilo
získat grant Jihočeského kraje zaměřený na environmentální výchovu, část nákladů hradila
škola, a tak se mohli sedmáci a osmáci podívat do Centra ekologické výchovy Dřípatka
Prachatice.
Centrum nabízí řadu výukových programů a zároveň ubytování přímo v budově. Žáci si tu
vyzkoušeli různé aktivity, hry a soutěže, podívali se do přírody, vyrobili ruční papír, učili se,
jak zacházet s odpady a neplýtvat vodou, trénovali zásady první pomoci. Nechyběl ani
večerní oheň s opékáním vuřtů a procházka krásnými Prachaticemi s vyprávěním místních
pověstí, pro mnohé byla zajímavá i samotná cesta vlakem. Domů všichni odjížděli s novými
zkušenostmi a spoustou zážitků.
Učitelé přírodních věd
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Na návštěvě muzea v Týně nad Vltavou
Pátého října se děti ze 6. – 9. Z vydaly společně s paní ředitelkou a panem učitelem třídním
na návštěvu místního muzea. To letos prošlo výraznou modernizací a nově tedy nabízí hravé
interaktivní expozice s vltavotýnskou historií od pravěku až po současnost.
Hned v úvodu expozice jsme se dlouho kochali krásou vltavínů a dozvěděli se, jak tyto
polodrahokamy vlastně vznikly. Poté jsme procházeli kolem pravěkých mohyl, ve kterých se

pohřbívali lidé, prohlédli jsme si hologram Vltavotýnského pokladu a interaktivní dioráma
dělostřeleckého cvičiště Velký Depot.
Prohlídka dále vedla přes selskou světničku a chlívek s interaktivními zvířaty, v expozici
voroplavby si děti vyzkoušely interaktivní rybolov. Od chytání ryb jsme se přesunuli do
expozice 20. Století, která je koncipována jako jedno velké nádraží s postavami
prvoválečných vojáků.
A to už jsme se vrátili do školních lavic, ale ne do těch našich na Hlinkách, ale do lavic
historické školní třídy – tedy do další expozice, ve které děti nalezly dotekové e-booky
s databází osobností.
Muzeem nás provedl pan Jiří Hladeček, syn našeho pana učitele Hladečka. Tomu děkujeme
za milé a zasvěcené povídání o historii našeho regionu.
Vladimír Kainzinger
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Sportovní soutěže
5. 10. Jsme se my, žáci 2. stupně, zúčastnili Coca – Cola Cupu – turnaje ve fotbale, který se
konal v Temelíně. Na tomto turnaji se představily čtyři týmy a to: ZŠ Týn nad Vltavou,
Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana, ZŠ Bechyně A, a ZŠ Bechyně B.
Tento turnaj se hrál systémem každý s každým. My jsme nejdřív remizovali se ZŠ Malá
Strana 2 : 2, nad béčkem z Bechyně jsme vyhráli 7 : 0, bechyňské áčko nás však vzápětí
porazilo 4 : 2. Celkově jsme se umístili na druhém místě.
Petr Němec
Za redakci školního časopisu: „Hoši, děkujeme.“

Foto: školní fotobanka

Pohár starosty vybojovala ZŠ Hlinecká
Ve středu 21. 10. se konal 7. ročník turnaje ve florbalu o pohár starosty Týna nad Vltavou.
Z naší školy se tohoto sportovního klání zúčastnila dvě družstva chlapců – mladší a starší žáci.
Mladším žákům medailová příčka unikla, zato starší žáci slavili velký úspěch. Zápasy
v kategorii starších žáků byly velmi napínavé, tvrdé a urputné. Hlinecké družstvo ve složení –
Jiří Koklar, Jakub Demeter, Míra Růžička, Petr Němec, Radek Schejbal, Láďa Komrska, Daniel
Kubala, Dominik Dumbrovský, Zdeněk Kerekanič a Míra Vaith zvítězilo a pohár starosty tak
putoval na naši školu.
Všem chlapcům náleží velké poděkování za skvělý sportovní výsledek.
Zdeňka Hájková, ředitelka školy
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Stolní tenis na ZŠ Hlinecká
V úterý 13. 10. a ve čtvrtek 15. 10. se žáci naší školy Dominik Dumbrovský, Jakub Demeter,
Miroslav Růžička a Jaromír Plojhar zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. Po bojovném
výkonu se umístili v úterý v kategorii IV (6. až 9. třídy ZŠ) na krásném 3. místě a ve čtvrtek
totéž umístnění zopakovali ve starší kategorii. Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. J. Koberová

Foto: školní fotobanka

V úterý 6. 10. 2015 se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo ve stolním tenise. Naši
školu reprezentovaly žákyně sedmých, osmých a devátých tříd. Byly to Anna Sýkorová,
Barbora Podzimková, Eliška Dvořáková, Petra Lišková a Nikola Šálená.
Nejlepšího výsledku, 3. místa v kategorii mladších žákyň, dosáhlo duo Barbora Podzimková
a Eliška Dvořáková. Bára společně s Ančou Sýkorovou ještě obsadily 4. místo v kategorii
starších žákyň – Bára totiž mohla díky svému věku reprezentovat v obou věkových
kategoriích.
Všem zúčastněným děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy.
Sabina Vlčková
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Otevření modernizované žákovské školní dílny
Dne 15. září 2015 v 15:00 hodin se uskutečnilo v budově ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká
slavnostní otevření nových žákovských dílen.
Této akce se vedle naší paní ředitelky Mgr. Zdeňky Hájkové a starosty města pana Milana
Šnorka, kteří přestřihli slavnostní pásku, zúčastnili i další hosté – byli tu zástupci z řad učitelů,
rodičů a žáků. Svou přítomností a moudrým slovem nás poctil i otec Marek, který novým
dílnám požehnal.

Tou nejviditelnější a nejdůležitější proměnou bylo rozdělení dílny na dvě samostatné
učebny – v jedné se zpracovává dřevo a v té druhé se obrábí kov. V modernizovaných dílnách
se vedle interaktivní tabule nacházejí i nové stoly, svěráky, ale i další nové nářadí.
Nikola Trinklová, Sabina Vlčková, Lucie Tollarová, Markéta Jourová a Pavlína Čiperová

Foto: V. K.

