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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU HELENOU JURÁSKOVOU 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  

1) Paní učitelkou, jak dlouho se věnujete této práci? 

     Této práci se věnuji 35 let. 

2) Máte svou práci ráda? Snila jste v dětství právě o ní? 

     Ano, byla to jedna z variant. 

3) Je těžké děti zabavit? 

     Někdy ano. 

4) Dokážete nám říct 

nějaký rozdíl mezi 

generací dnešních dětí a 

těch, které jste 

vychovávala před pár 

lety?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Nejsou zvyklé 

naslouchat druhému. 

Jsou dravější, některé i 

dost vulgární. Jsou 

rozdíly mezi dětmi na venkově a ve městě (např. na sídlišti) a jsou i sociální odlišnosti - viděla 

bych to i v rozdílném přístupu rodičů… 

5) Vaše školka nově využívá prostory naší budovy. Byly velké problémy se stěhováním? 

     Přišla jsem do této třídy, která byla již zařízená - fázi stěhování jsem tedy nezažila. 

6) A jak se tady dětem vlastně líbí? 

     Dle mého se jim tady líbí. 

7) Je něco, co vám tady chybí? 

    Mně osobně se tady líbí a celkem mi nic nechybí. 

8) Chovají se k dětem naši žáci hezky? 

     Jak kteří, ale většina je slušných a chovají se k našim dětem i nám mile, občas hlavně starší 

chlapci (8. - 9. třída) by měli být ohleduplnější. 

Ptaly se Nikola Trinklová a Sabina Vlčková 

 

 
Foto: V. K. 

 

 

 

 

 

 

 



O VLTAVOTÝNSKOU MÍLI 
 

   V pátek 27. 5. 2016 proběhl již 13. ročník závodu bajdarek „O vltavotýnskou míli“, který pořádal 

kanoistický klub Jiskra. 

   Tradičními účastníky byly ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana a Gymnázium Týn nad Vltavou.  Čtyřčlenné 

posádky tvořily děti ze 4. – 6. tříd ZŠ a primy. 

   Naše škola v letošním roce zaznamenala obrovský úspěch. Dívčí posádka z V. A ve složení Kateřina 

Blechová- kapitánka, Tereza Letková, Zuzana Čechová a Adéla Janatová na „plné čáře“ porazila 

všechny soupeře, vybojovala celkové prvenství a získala zlatý putovní pohár. 

   Gratuluji za úžasný sportovní výkon a děkuji za vzornou reprezentaci! Pevně věřím, že i v dalších 

ročnících zůstane tato trofej ve vitríně ZŠ Hlinecká! 

 

                                                                              Mgr. Hana Duroňová, třídní učitelka V. A 

 

 

 
 

Foto: paní učitelka Duroňová 

 

ZŠ HLINECKÁ V CEV DŘÍPATKA 

   Dne 12. 5. se žáci osmých tříd a žákyně deváté třídy vypravili společně s paními učitelkami 

Jiřinou Koberovou a Janou Čtvrtníkovou autobusem do Číčenic. Tam ale naše cesta rozhodně 

nekončila. Přesedli jsme totiž na vlak a vyjeli směr Prachatice do Centra ekologické výchovy - 

Dřípatka.                                                                 

   Tam jsme se ubytovali a vyrazili poznávat okolní přírodu. Poté jsme se přesunuli do lesa, 

kde se nás ujaly dvě milé paní, které nás zavedli do přírodní rezervace, která v tamním lese 



je. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala poznávat stromy poslepu. 

Podívali jsme se pak i do korun stromů pomocí zrcátek. Mezitím druhá skupina plnila 

zajímavé úkoly na přichystaných stanovištích. Když jsme se na stanovištích vystřídali, opekli 

jsme si buřty a poté vyrazili zvesela zpět do Dřípatky.  

   Všichni jsme se totiž těšili na hokej Česko - Norsko, ale protože nešla televize, zůstali jsme 

na pokojích a alespoň se radovali z každé zprávy oznamující náš další gól. Poté jsme se 

přesunuli do blízké školy na večeři. Kvůli nepříznivému počasí jsme večer zůstali uvnitř a 

společně hráli různé hry. A pak už nezbylo nic jiného než jít spát.  

   Druhý den po snídani si pro nás připravili soutěž paní učitelky. Ve skupinách jsme plnili 

různé úkoly, poznávali stopy zvířat či semena stromů. Potom jsme si ještě zahráli městečko 

Palermo a šli na oběd. Po obědě nezbylo nic jiného než se zabalit a vyrazit k domovům. 

Myslím si, že na tento výlet budeme rádi vzpomínat i přesto, že v pátek bylo třináctého. 

Michaela Novotná, žákyně 8. B 

 

 

Foto: paní zástupkyně Jana Čtvrtníková 

 

 



REDAKČNÍ RADA SE PŘEDSTAVUJE 
 

Jméno: Jana Hrubešová 

Znamení: Kozoroh 

Oblíbená barva: zelená 

Zájmy: počítačové hry 

Prázdniny, nebo škola? Prázdniny. 

Město, nebo venkov? Město.   

Oblíbený seriál? Doctor Who. 

Oblíbené zvíře? Panda.                                       

Ovoce, nebo zelenina? Ovoce. 

Ptala se Lucie Valentová. 

 

Jméno: Lucie Tollarová 

Znamení: Rak 

Oblíbená barva: modrá 

Kniha, nebo internet? Kniha. 

Moře, nebo řeka? Moře. 

Kočka, nebo kůň? Kočka. 

Oblíbené roční období? Zima. 

Tvoje zájmy? Hudba, basketbal. 

Oblíbené zvíře? Tučňák. 
 

Ptala se Sabina Vlčková. 

 

 

 

 

VELKÝ ÚSPĚCH V POHÁRU ROZHLASU 

   Pohár rozhlasu se konal 10. - 11. 5. 2016 v Českých Budějovicích. 10. 5. soutěžili mladší žáci 

a 11. 5. soutěžili starší žáci. Největšího úspěchu dosáhli starší žáci, kteří ve své kategorii 

obsadili skvělé 2. místo. 

 
 

                         Foto: Lucie Tollarová 
 

 
 

Foto: autoportrét 
 



     Soutěžilo se v těchto disciplínách: vrh koulí, 60m, 800m, skok do výšky, skok do dálky, 

1000m, štafeta, hod kriketovým míčkem 

Reprezentovali nás: 

     Mladší žákyně a žáci: J. Hatala, N. Janišová, T. Nováková, B. Růžičková, K. Josková, J. 

Novotný, J. Marek, M. Kraušner, V. Turek, D. Novotný, L. Valentová, P. Honsa, P. Anděl, D. 

Bäuml, S. Strižencová, M. Onderka, P. Gábelová, T. Růžičková, V. Žák, V. Hrubá.  

     Mladší hoši se umístili na 14. místě, mladší děvčata se umístila na 13. místě. 

     Starší žákyně a žáci: P. Kubalová, S. Vlčková, B. Podzimková, V. Píchová, A. Grohmannová, 

E. Dvořáková, K. Smutná, A. Sýkorová, J. Plojhar, J. Koklar, D. Dumbrovský, D. Kubala, Z. 

Kerekanič, J. Peterka, M. Růžička, M. Vaith, L. Komrska, P. Němec. 

     Starší hoši se umístili na 2. místě, starší žákyně se umístily na 9. místě. 

Pavlína Čiperová a Sabina Vlčková, žákyně 8. A a 8. B 

 

 

Autorka koláže: Lucie Tollarová, žákyně 8. B; Foto: V. K. 



ZŠ HLINECKÁ NA SOUTĚŽI ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ 

 

   Psalo se poslední pondělí dubnového měsíce a naše skupina redaktorů školního časopisu 

Kotel se vydala do Českých Budějovic na vyhlášení výsledků 6. ročníku Jihočeského krajského 

kola soutěže školních novin a časopisů. 

   Ráno v 8:30 jsme nastoupili do autobusu, který nás poměrně brzy dovezl na zastávku U 

Zelené ratolesti, z které jsme se pěšky vydali do sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje. 

V devět hodin začalo přivítání účastníků členem Rady Jihočeského kraje.  

   Pak měla proslov Pavla „Soletka“ Krátká, která napsala knihu pro děti s názvem Pohrátky 

aneb cesta pavoučka Vincka. Jedná se o netradiční „učebnici“ cizích jazyků, jež je určená pro 

žáky 1. stupně základních škol. Bylo milé i zajímavé zároveň vidět autorku v přítomnosti jejích 

vlastních dětí a přitom si poslechnout, jaké peripetie musela autorka a její kolektiv překonat, 

aby vydali knihu takovou, jak si ji vysnili. 

   Projekt EU „Mládež v akci“, který se zaměřuje především na volnočasové aktivity mladých 

lidí, byl dalším bodem tohoto slavnostního dopoledne. Díky tomuto projektu se mohli tři 

středoškoláci z Českého Krumlova zúčastnit filmového workshopu Reaching the Goals v 

rumunském Busteni. V programu nemohla chybět ani prezentace vítězného filmu z tohoto 

workshopu, na jehož tvorbě se podíleli naši čeští studenti.  

   V duchu překonávání překážek a touhy jít si za svým snem bylo i vystoupení českého 

paralympionika v plávání Arnošta Petráčka. Tento handicapovaný jihočeský sportovec se díky 

příkladné podpoře svých rodičů, vlastní píli a pozitivnímu smýšlení stal ve svém sportu 

mistrem Evropy i světa. 

   Pak už jsme byli svědky samotného vyhodnocení 6. ročníku Jihočeského krajského kola 

soutěže školních novin a časopisů. Našemu týmu se tentokrát bohužel nepovedlo obhájit 

třetí místo ve své kategorii – odvážíme si „pouze“ čestné uznání za vlastní autorskou tvorbu a 

přehlednost časopisu, ale program letošního vyhodnocení této soutěže byl pro nás velkou 

inspirací a motivací, aby náš časopis nadále vycházel a dělal svým čtenářům stále větší 

radost. Zpáteční cesta do Týna rozkvetlou jarní přírodou byla důstojnou tečkou za 

dopolednem plným zážitků. 

 

Markéta Jourová a Pavlína Čiperová, žákyně 8. A 



 

Foto: V. K. 

 

UMĚLECKÉ OKÉNKO: KAFE 

   Kafe je dle mého velice užitečná věc, díky které můžeme přežít pracovní den po né moc 

vydařeném spánku. Když si vzpomenu na ty díky kafi probdělé noci. Kafe ulehčuje život mě i 

jako hráči tak i studentům nebo milovníkům seriálových maratonů. Občas si říkám, že hodně 

lidí by se dalo přirovnat k autům: Teda s jediným rozdílem a to že auto jede na benzín či 

naftu a lidé jedou na kávu. A jak se říká kolik lidí, tolik lidí chutí a vůní, tak to samé platí o 

kávě. Sama si nedokážu představit, jak lidé kdysi mohli fungovat bez kafe. Jen si představte 

člověka po probdělé noci nad ohněm /jako v dnešní době probdělé nad počítačem/ celý den 

lovit mamuty. A tak jak se někteří lidé ráno těší na východ slunce, tak někteří se těší na svou 

dávku ranní kávy. Když se takhle zamyslím nad účinky kafe, dalo by se považovat za drogu. A 

jestli to tak naše vláda začne někdy brát, tak se vsadím, že se objeví spousty drogově 

závislých lidí. A také dealerů. Jen si představte, že by se místo ilegálního prodeje trávy stal 

prodej kávy. Vsadím se, že by ale vláda boj proti kávě vzdala. Zaměstnanci by totiž v práci 

usínali. Už vidím, jak se v obchodech začnou prodávat „rozlehlé“ banány, které by při 

přenášení dodavatel rozlehnul.             

Adéla Janoušková, žákyně 8. B 



 
 

Kresba: Pavlína Čiperová, žákyně 8. A 
 

 
 

UMĚLECKÉ OKÉNKO: VODVÍOH (VODA, VÍTR, OHEŇ) 
 
     V zemi vládců všech živlů se lidé nerodí, ale jsou stvořeni přírodními živly. Hvězdáři se už mnoho 

let domnívali, že se zrodí dítě, které bude mít sílu zničit a ovládnout všechny vládce živlů. Vládci brali 

hvězdáře za blázny, a proto je nechali popravit. O něco později se dozvěděli, že se zrodila dívka, která 

měla moc vody, větru a ohně. Na poradě vládců se rozhodlo, že dívka bude vyrůstat a žít v ohnivé 

zemi, aby nemohla ostatní živly, které ovládá poznat a využít. Proto byl za ní poslán Káhie, který byl 

učedníkem v ohnivé zemi vládce Diabola. Když našel místo, kde ji viděli, Vodvíoh tam nebyla. Zastavil 

projíždějícího posla a od něj se dozvěděl, že dívka je v zemi větru královny Eufrat, kam jí odvezli 

královniny sluhové jednoho večera před půlnocí. Káhie se za ní okamžitě vydal. Trvalo mnoho dní, než 

ji našel, a když se tak stalo, poznal, že je dívka mnohem krásnější než se o ní vypráví. Její dlouhé 

modré vlasy, které dosahovaly, až k pasu ho učarovaly. Nebyla jen neskutečně krásná, ale i velice 

chytrá. Přiznal, že sám to nedokáže, a proto oslovil vojáky ze země větru, aby mu s tím pomohli. 

Spolu s vojáky ji odvezl do ohnivé země, kde se dívka učila jak bojovat s ohněm a na své ostatní 

schopnosti zapomenout. Přesto však poznala, že má v sobě mnohem větší moc a sílu, než jí všichni 

tvrdí. Věřila, že Káhie je tím, kdo jí pomůže, a proto ho požádala o pomoc s útěkem zpět ke královně 

větrné říše Eufrat. Když se král Diabol dozvěděl, co se chystá, chtěl tomu okamžitě zabránit, ale bylo 

již pozdě. V té době už Vodvíoh a Káhie byli v zemi Eufrat. Zde se dívka naučila ovládat sílu větru. 



Diabol proto poslal armádu do této země, aby ji zničili a Vodvíoh s Káhie přivedli zpět. Vojáci ze svého 

úkolu byli neklidní, protože tušili, že král Diabol použije Vodvíoh proti všem živlům a že bude chtít 

ovládnout celý svět. Vodvíoh zavřeli do vysoké věžě a Káhie čekala za pomoc poprava. To málo, co se 

dívka naučila v zemi větrů, jí stačilo k útěku a záchraně Káhie. Společně požádali o pomoc dalšího 

vládce živlů, a to vládce vodní říše Inerka. Ten však věděl, jak dopadla Eufratina pomoc pro ni a pro 

její poddané, proto to odmítl. Jeho žena Danie s tím nesouhlasila, protože i tak by to byl jejich konec. 

Věřila sílu Vodvíoh vše zachránit a uvést je do Časů klidu a štěstí. Opět vyslaná armáda Diabolem již 

byla na cestě. Když se všichni připravovali k boji, přistoupila Vodvíoh ke Káhiemu, ten jí řekl, aby se 

schovala a byla v bezpečí. Dostal od ní polibek na rozloučení, ale nebyl to jen prostý polibek, dala mu 

tím všecku svou sílu a moc. Když došlo k bitvě, Káhie díky tomu zvítězil. Vodvíoh po bitvě potkala 

Diabola. A přestože dala svou moc, Káhiemu, netušila to, myslela si, že má sílu ho porazit. Ten jí lehko 

přemohl a zabil. Jakmile se to Káhie dozvěděl, okamžitě vyrazil do země ohně, aby pomstil smrt Vodvíoh. 

Když ho přemohl, dostal šanci ho nadobro zničit, ale neučinil tak, protože nechtěl být jako on. V tu chvíli se 

obloha znovu rozjasnila. Všichni mrtví z doby temna opět ožili a stali se lepšími lidmi. A Vodvíoh? Ta 

neožila zcela úplně. Stala se hvězdou na noční obloze, která dohlížela, aby štěstí trvalo dál i v noci. Káhie 

se stal král všech živlů a všichni si ho vážili. 

Marion Šepa, žákyně 6. A 

 

 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 

     Naše škola se stala organizátorem 2. ročníku recitační soutěže. Prostory týnské Sokolovny 

přivítaly téměř 40 soutěžících v doprovodu svých pedagogů a příznivců krásného slova. Žáci 

soutěžili  ve čtyřech kategoriích. 

     V kategorii 1. – 3. ročník zvítězily žákyně ZŠ Hlinecké Klára Porodová a Rozárka Sýkorová, 

v kategorii 4. – 5. ročníku zvítězila Alexandra Krebsová ze ZŠ a MŠ Žimutice, v kategorii 6. – 

7. ročníku zvítězila Adéla Štefanová ze ZŠ Hlinecká, prvenství v poslední kategorii  8. – 

9. ročníku si odnesl  Dominik Pour ze ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko a Anna Sýkorová ze ZŠ 

Hlinecká.   

     Nejen vítězové, ale i všichni další účastníci této soutěže měli neskrývanou radost ze svého 

vystoupení, všichni  byli oceněni dárky a diplomy.  Recitační klání bylo tak dalším krokem ke 

vzájemnému poznávání a setkávání se. Všichni přítomní si úterní odpoledne příjemně užili. 

 

Mgr. ZdeňkaHájková, ředitelka školy 

 
 
 
 
 



MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 
 

     V pátek 27. 5. 2016 se vypravila skupinka našich soutěžících do Českých Budějovic na 

okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kde žáci musí prokázat teoretické i praktické znalosti 

rostlin a všeho, co souvisí s jejich pěstováním. 

     Zkušenosti získané v předchozích letech a pečlivá příprava se opět vyplatily, a tak naše 

starší žákyně obsadily všechna přední místa – Michaela Novotná (8. B) získala první místo, 

a vybojovala tak postup do národního kola, krásné druhé místo obsadila Lucie Chaloupková 

(7. B) a na třetím místě se umístila Šárka Straširybková (7. A).  

     Ani mladší žákyně se ve své kategorii neztratily, Karolína Nedbalová (6. A) byla sedmá 

a Viktorie Vejvodová (6. A) skončila na 10. místě.  

     Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy, Míše 

Novotné budeme držet palce v národním kole soutěže Mladý zahrádkář, která se koná 17. – 

19. 6. 2016 v Praze. 

 

učitelé přírodopisu 
 
 

PROJEKTOVÝ DEN 
 

     V pátek 20. 5. se konal na naší škole celoškolní projektový den. Pro žáky 1. a 2. stupně byl 

připraven pestrý program. Žáci se zúčastnili tzv. „kreativních dílen“, každý si mohl vyrobit 

výrobek podle svých představ. Někteří pracovali s voskem, tvořili svíčku či svícen, jiní se 

věnovali pískování a smaltování lžičky, velký zájem byl o broušení skla, vypalování do dřeva 

a malování tašky. 

     Výrobky některých žáků byly skutečně překrásné. Ve spolupráci s NADACÍ ČEZ byl tento 

den naší škole zapůjčen gumový „skákací hrad“. Tuto atrakci si oblíbili nejen ti nejmenší, ale 

zájem byl i ze strany „druhostupňáků“. Velkým přínosem celoškolního projektového dne byly 

aktivity samotných žáků 2. stupně, třídní kolektivy si přiravily pro své malé spolužáky různé 

úkoly a činnosti. Žáci soupeřili v přetahování lanem, v hodu na šaška, v překážkovém 

slalomu. Pocitová stezka na školním pozemku spojená s ochutnávkou bylinkového čaje byla 

velmi oblíbena. Žáci speciální třídy si připravili soutěž ve věšení ponožek a jejich párování na 

čas. Dívky z 9. třídy malovaly obličeje dětí barvami.    

     Odměnou pro žáky pak bylo udělení titulu „jsi šikula“ v podobě razítka a samozřejmě 

nechyběla i sladká odměna. Díky krásnému počasí a především nemalé snaze všech žáků 

a jejich pedagogů  se celoškolní projektový den velmi vydařil. 

 

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 

 



V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU V NETĚCHOVICÍCH 
 
   Ani letos žáci 2. A nezapomněli oslavit Den země. V pátek 22. dubna se žáci 2. A vypravili 

na vytoužený výlet do muzea v Netěchovicích. Hned po příjezdu nás srdečně přivítala 

ředitelka muzea p. Houdková a poučila nás, jak se chovat, aby se nám nic nestalo a prohlídka 

se nám líbila. Průvodkyně p. Netíková nás vyvedla na velikou půdu, kde na nás čekalo 

překvapení. 

    Byly tu vystaveny exponáty, které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet, jak se 

s nimi pracuje. Cepem jsme mlátili obilí, mleli mouku, přesívali ji přes síto, lovili myšky z obilí, 

spřádali ovčí vlnu, tkali na tkalcovském stavu. Ve spodní části muzea jsme viděli staré stroje, 

které dříve v zemědělství pomáhaly lidem při práci. Na závěr prohlídky jsme si z namleté 

mouky mohli uplácat placky, na kterých jsme si po upečení pochutnali a zapili domácí kávou. 

   Čas rychle plynul a prohlídku zvířátek jsme bohužel nestihli. Dětem se tu velmi líbilo, věřím, 

že se za zvířátky do Netěchovic vypraví se svými rodiči. Děti zde poznaly, jak je dlouhá cesta, 

než se nám domů dostane chutný chleba nebo vlněný svetr, kolik lidského úsilí je k tomu 

zapotřebí. A že to lidé v dřívější době měli mnohem těžší než my dnes, jsme se přesvědčili při 

naší prohlídce. Děkuji všem zaměstnancům muzea, kteří se o nás obětavě a s velkou 

trpělivostí v muzeu starali, za jejich hezký vztah k malým návštěvníkům a také mamince 

p.Kusbachové, která nás na výlet doprovodila. 

 

Mgr. Alena Šebestová, třídní učitelka 

 

 

Foto: Alena Šebestová 

 



PO STOPÁCH PRAVĚKÉHO ČLOVĚKA 
 
   Dne 25. 4. navštívila naše třída přírodovědné muzeum na Semenci. I přes aprílové 
počasí si žáci užili program s názvem „Stezka pravěkého člověka“. Děti se seznámily s 
pojmy úhor, jař a ozim, umlely si obilí, natrhaly bylinky ze zahrádky a vytvořily vlastní 
placky, které posléze pekly na ohni. Nevěřili byste, jak jim vlastnoručně vyrobená 
dobrota chutnala! Program byl přizpůsoben špatnému počasí, ale i tak se moc vydařil. 
 

Mgr. Petra Říhová a žáci 3. A 

 

TABLETY VE VÝUCE NA ZŠ HLINECKÁ 

   Je úterý 19. 4. 2016 a jsme ve třídě 4. B. Začala hodina přírodovědy a v tom na dveře někdo 
zaťukal. Do třídy vstupuje paní ředitelka a za ní vchází taťka Elišky a v ruce nese velkou 
krabici. 

   Nikdo z nás neví, co je v ní. Paní ředitelka nás vítá a představuje nám vzácného hosta, pana 
inženýra Martina Boháče. S radostí nám všem sděluje, že naše třída má svého „patrona“ a 
tím je právě pan Boháč, spolumajitel firmy RICHMONT. Dovídáme se, že nám pan inženýr 
fandí, líbí se mu způsob výuky v naší třídě, a proto nám koupil novou výukovou pomůcku. 
Většina z nás už tuší, co se asi ve velké krabici skrývá. Jsou to vysněné tablety. A představte 
si, že každý žák může používat svůj tablet. Není to skvělé! Velkou radost má i naše paní 
učitelka třídní Báčková, 
právě s ní pracujeme 
denně na zázračné 
interaktivní tabuli a 
dosud jsme se učili 
pomocí mobilních 
telefonů. 

   Ale teď už to bude jiné. 
Budeme používat systém 
„Shout it out, kdy se 
tablet přes internet 
propojí s interaktivní 
tabulí. Dalším výukovým 
systémem je tzv. Toglic, 
což je hra, kdy se vzájemně pomocí tabletů vyhledáváme a plníme výukové úkoly. Před 
odchodem nám vzácná návštěva popřála hodně nových zážitků a úspěchů při práci s tablety. 
Tablety jsou novou učební pomůckou, které si velmi vážíme. Panu Boháčovi za ni moc 
děkujeme. K poděkování se připojuje i vedení školy ZŠ Hlinecká. 

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 

 

 



DÍVÁNKY 

   Když jsme se 8. 6. vydali do městského domu dětí a mládeže, byli jsme všichni natěšení. Nejenže 

jsme se nemuseli učit, ale také si pro nás pan Petřík společně s dalšími lidmi a dětmi připravil 

dopoledne plné zajímavé výtvarné 

tvorby.  

    Po krátkém přivítání nás seznámil 

s grafikou, které jsme se nadále 

věnovali. Nejprve jsme si nakreslili 

předlohy podle své fantazie. Ty jsme 

poté začali vyrývat k tomu určenými 

rydly do lina. Samozřejmě pod 

odborným dohledem. Naše vyryté 

obrázky nám pořadatelé potřeli černou 

grafickou barvou a otiskli pomocí 

grafického lisu. Obrázky jsme si sice 

neodnesli, ale zkušenost s touto 

technikou ano.  

    Dívánky však tímto dnem neskončily a 

probíhaly ještě 9. a 10. června. A kdyby 

vás bavilo kreslit a chtěli byste si vyzkoušet různé techniky, můžete chodit na kroužek vedený panem 

Petříkem - Výtvarný klub Bludička. Děkujeme za skvěle strávené dopoledne! 

 

text: Michaela Novotná, žákyně 8. B; grafika: Lucie Tollarová, žákyně 8. B 

 

 

 

NA ZÁVĚR: 11 NEJČASTĚJŠÍCH VĚT VE ŠKOLE 
 

1. Za jak dlouho zvoní? 

2. Co? Jaká písemka? 

3. Dáš mi to opsat? 

4. Já to nechápu!! 

5. Co máme za hodinu? 

6. Jaká strana? 

7. Já už chci domů! 

8. Cože? Byl úkol? 

9. Tohle jsme se neučili!! 

10.  Konečně přestávka!! 

11.  Co říkal/a? 

 

Sabina Vlčková, žákyně 8. B 


