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ZŠ Hlinecká na exkurzi v Hněvkovicích 

_________________________________________________________________________________________ 

 

   Dne 22. 4. 2014 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU Hněvkovice. Po příjezdu do 

nově opraveného areálu nás přivítal pan ředitel Ing. Plaňanský. Uvedl nás do učebny a 

seznámil s učebními obory, které lze na této škole studovat. Pak následovala prohlídka 

odborných učeben s panem Ing. Liškou. Viděli jsme za plného provozu truhlárny, strojovny, 

svařovny, kovárny, ale i kuchyňku. Tam se žáci mohou naučit praktické dovednosti. Na závěr 

naší exkurze následovalo malé občerstvení ve školní jídelně a zodpovězení nejrůznějších 

dotazů.  

   Za pěkné a milé přijetí děkujeme vedení školy a všem zaměstnancům SOŠ a SOU 

Hněvkovice. Těšíme se na další exkurze u Vás. 

           

 

 

 

 



Redakční rada se představuje 

   V naší stálé rubrice zbývá letos představit 7 redaktorů. V tomto číslo to budou Lucka 

Vránová, Michal Hrubý, Rozhovory s nimi vytvářeli jejich redakční kolegové. 

 

 

Jméno: Lucie  Vránová 

Znamení: váhy 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbená roční doba: zima 

Zájmy: počítač 

Knížka nebo internet? internet 

Rybník nebo moře? moře 

Kočka nebo pes? kočka 

Holky nebo kluky? kluky 

Ovoce nebo zelenina? ovoce 

Horor nebo romantika? romantika 

Oblíbený film: The werewolf boy 

Film nebo seriál? seriál 

Oblíbený seriál: Vampire diaries 

Nejlepší kamarádka: xxx 
 

 

 
Jméno: Vasil Bílý 

Znamení: Korozoh 

Oblíbená barva: bílá 

Oblíbená roční doba: léto 

Zájmy: fotbal 

Knížka nebo internet? internet 

Rybník nebo moře? moře 

Kočka nebo pes? pes 

Oblíbená značka: NIKE 

Oblíbený nápoj: Coca- cola 

Tvůj nej kámoš/kámoška: Michal Stejskal, 

Monika Hospodářská 

Oblíbená značka: Ferrari, BMW, Škoda 

Oblíbený předmět: tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 



 

Jméno: Michal Hrubý 

Znamení: Býk  

Oblíbená barva: černá, červená  

Oblíbená roční období: léto  

Zájmy: ping-pong  

Knížka nebo internet? internet  

Rybník nebo moře? moře  

Kočka nebo pes? pes  

Barva vlasů: blond  

Barva očí: modrá  

Oblíbené jídlo: langoš  

Oblíbené pití: Pepsi Cola  

 

 

 

 

Jméno: Radka Jánošíková 

Znamení: Rak 

Oblíbená barva: žlutá 

Oblíbená roční doba: zima 

Zájmy: nakupování, badminton 

Knížka nebo internet? internet 

Rybník nebo moře? moře 

Kočka nebo pes? pes 

Barva vlasů? blond 

Barva očí: hnědá 

Oblíbená skupina: One Directoin 

Oblíbené jídlo : pizza 

Oblíbené pití: jablečný džus 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ LYŽÁK 

 

   Ve dnech 2. 3. – 9. 3. se uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnili žáci ze  6. – 9. tříd. 

Odjezd byl v neděli ráno a všichni jsme se sešli u školy za doprovodu svých rodičů. Poslední 

zamávání a už vyrážíme. Cestou jsme se posilnili v Mc Donaldu a skoro po čtyřech hodinách jsme 

dorazili do Pece pod Sněžkou v Krkonoších, kterou ovládlo úplně jarní počasí.  

    Naštěstí se na sjezdovkách sněhová pokrývka držela a obavy, že nebudeme lyžovat, byly pryč. 

Pěší výstup na boudu Protěž byl pro některé docela náročný, ale dočkali jsme se. Vybalili jsme si 

osobní věci a oblékli se do lyžařského oblečení. Na sjezdovku jsme vyrazili hned první den a tam 

nás paní instruktorky podle výkonnosti rozdělily do družstev. Několik nás stálo na lyžích poprvé, 

jiní prokázali,  

že už lyžovat umí a jsou docela zdatní lyžaři.  

    Každý den jsme dodržovali stejný program: ráno jsme se vzbudili a šli na rozcvičku s panem 

zdravotníkem, pak následoval úklid pokojů a jejich obodování, snídaně, denní rozkaz, lyžování, 

oběd, polední klid, lyžování, večeře, osobní volno, přednáška a večerní program. Tak ten nás 

hodně bavil, protože každý z pokojů vymýšlel zábavu pro nás všechny. Večerní přednášky se 

týkaly lyžařské výstroje, lyžařské výzbroje a mazání lyží. Moc zajímavá byla přednáška člena 

Horské služby o nebezpečí hor.  

    V závěru týdne se konaly závody ve sjezdovém lyžování ve slalomu a běžecký závod. V závodě 

na běžkách jsme si sáhli na dno svých sil, kluci běželi dvě kola a my dívky jedno kolo. S blížícím 

se dnem odjezdu jsme už byli všichni dost vyčerpaní - boule, modřiny a odřeniny jsme už 

přestali počítat. Večer při diskotékách jsme všichni zázračně ožívali, na své „bolístky“ jsme 

zapomínali a společné večery jsme si maximálně užívali.  

    Lyžařský kurz se nám všem moc líbil a domů se nám nechtělo. Byli jsme totiž skvělá parta 

lyžařů. A snad proto nám přálo i počasí! 

 

Monika Hospodářská, Monika Jourová, 8. B 

 

      
 

 

 

 

 



Volejbal na Hlinkách 

   Jako každým rokem se žákyně naší školy účastní volejbalových turnajů v Českých 
Budějovicích. Volejbal je u nás velmi oblíbený. Dívky pravidelně trénují každý týden. 
Mladší i starší žákyně se snaží dosáhnout co nejlepších dovedností. Okresní 
soutěže ve volejbalu dívek mají velmi vysokou úroveň (mohou se jich účastnit i ti, 
co hrají volejbal závodně). Každou naší účastí v soutěži získáváme volejbalové 
zkušenosti. V letošním roce byl vypsán turnaj ve volejbale 3+3, což znamená 3 dívky 
a 3 chlapci. A nám se podařilo získat 2. místo v okresním finále, což je pro nás velký 
úspěch. A co si přát na závěr? Více volejbalových hráčů a samozřejmě i jejich 
fanoušků. 

 
 

Basketbal 
     6.2.2014 se žáci ZŠ v Týně nad Vltavou, Hlinecká zúčastnili okresního kola v 

basketbalu. Tohoto okresního kola se zúčastnili chlapci a dívky z 2.stupňů základních 

škol a víceletých gymnázií. Turnaj se konal ve sportovní hale v Suchém Vrbném. Kvůli 

nízké účasti škol se turnaj odehrál v jeden den. To však nesnižuje výkon našich 

reprezentantek, které vyhrály zlatou medaili, a tak postupují do krajského kola.  

 

 



Výsledky akce VĚNUJ MOBIL 

 V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu VĚNUJ MOBIL, jehož cílem je 

sběr a opětovné využití starých mobilních telefonů. Žáci naší školy nasbírali celkem 

138 přístrojů, umístili jsme se tak v rámci Jihočeského kraje na 2. místě v celkovém 

počtu odevzdaných telefonů a na 4. místě při přepočtení na celkový počet žáků školy 

(0,39 mobilu na 1 žáka). Do soutěže se zapojilo 362 škol a bylo sebráno 16 275 

mobilů, část z nich bude repasována a předána charitativním organizacím, ostatní 

budou recyklovány. 

 Přestože soutěž je každoročně časově omezená, žáci mohou přinášet použité 

mobilní telefony v průběhu celého školního roku a odevzdat je třídnímu učiteli nebo 

v ředitelně školy. Pokud je přístroj ještě funkční, je dobré přidat i nabíječku a spojit 

např. gumičkou. 

 Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, a těšíme se, že se přidají i ostatní. 

Nevyhazujte staré mobily, mohou ještě sloužit! 

 

 

Problémy dnešní mládeže 

Na děti a mladistvé v současné době působí celá řada negativních vlivů ze 

světa dospělých. Proto naše škola ZŠ Hlinecká za finanční podpory Města Týn nad 

Vltavou uskutečňuje projekt, ve kterém se snaží pomoci dětem a rodičům při řešení 

jejich problémů. Měli bychom se zamyslet nad vážností situace. 

První fází je sledování rizikového chování a společensky nežádoucích jevů u 

dětí a mládeže. Takhle se anonymně zmapuje výskyt a stav forem rizikového chování, 

poté následuje zpracování získaných dat a jejich předání vedení školy. V dalších 

krocích se organizují odborné semináře pro učitele a rovněž beseda pro rodiče. Tuto 

besedu pro rodiče naše škola uspořádala v rámci třídních schůzek a pozvala pana 

Mgr. Váchu z Jihočeské univerzity.  

Fenomén dnešní doby- kyberšikana má jako zneužití informačních a 

komunikačních technologií někoho záměrně ohrozit. Pan Vácha objasnil, co to 

kyberšikana je, včetně doporučených postupů při řešení těchto problémů s důrazem 

na jejich předcházení. Zároveň přítomným rodičům vysvětlil pojmy z oblasti 

nedrogové závislosti a zaměřil se na vznik vývoje a dopadu nedrogové závislosti na 

jedince a poté na celou společnost. Skvělým způsobem zodpověděl všechny dotazy 

týkající se závislosti na počítačových hrách, mobilních telefonech a na všechna rizika 

spojena s užíváním sociálních sítí. Tyto problémy dnešní mládeže řada z dospělých 

bohužel podceňuje. 
 

Podle zprávy pana učitele J. Hladečka zpracovaly: J.Svobodová a L. Šupitarová 
  



Klokánek – výsledky školního kola 
 

   Ve čtvrtých a pátých třídách se tradičně soutěží v matematických vědomostech. 

Soutěže známé pod jménem Klokánek se letos zúčastnilo 61 dětí a zde vám 

přinášíme její výsledkovou listinu. 

 

 KLOKÁNEK - celkové pořadí   

    

místo  jméno počet bodů třída 

1. Eliška Šestauberová 104 5.B 

2. Magdaléna Rečková 103 5.B 

3.  Erika Karnišová 100 5.B 

4. Jakub Blecha 99 5.B 

5.-6. Tomáš Babka 95 5.B 

  Markéta Jindřichová 95 5.B 

7. Zuzana Svobodová 91 5.B 

8. Barbora Rutová 90 5.B 

9. Adéla Marková 89 5.B 

10. Martin Bříza 87 4.B 

11. Tadeáš Dudek 83 4.A 

12. Tomáš Kneslík 82 4.B 

13. Martin Haikl 81 4.A 

14. Zuzana Schmidová 80 5.A 

15. Veronika Hrubá 76 5.B 

16. Terezie Růžičková 74 5.A 

17. František Pražák 73 5.B 

18. Karolína Nedbalová 72 4.A 

19. Lucie Chaloupková 71 5.B 

20.  Adéla Souchová 70 5.A 

 

Ostatní soutěžící měli 64 a méně bodů. 

 

 KLOKÁNEK - pouze 4.třídy   

    

místo  jméno počet bodů třída 

1. Martin Bříza 87 4.B 

2. Tadeáš Dudek 83 4.A 

3.  Tomáš Kneslík 82 4.B 
 

 KLOKÁNEK - pouze 5.třídy   

    

místo  jméno počet bodů třída 

1. Eliška Šestauberová 104 5.B 

2. Magdaléna Rečková 103 5.B 

3.  Erika Karnišová 100 5.B 



Výtvarná soutěž Život na sídlišti mezi auty 
________________________________________________________________________________________________________________ 

    
   Ve čtvrtek 10. 4. 2014 proběhlo hodnocení výtvarné soutěže ,,Život na sídlišti mezi 

auty“ , která přímo souvisí s plánovanou revitalizací části Hlineckého sídliště, o níž 

jsme psali v 2. čísle našeho časopisu z tohoto roku. 

  Soutěžilo se ve třech kategoriích:  

1. návrh loga  „Obytná zóna na Hlineckém sídlišti.“ 

2. kresba, malba  „Nakresli, namaluj, jak si hraješ na sídlišti.“ 

3. plastika ve 3D formátu 

   Protože tato výtvarná akce přilákala velké množství účastníků, nebylo pro porotce 

snadné vybrat práce, které budou na stupních vítězů. I proto jsme rádi, že se dařilo 

především našim žákům. Obsadili jsme 6 prvních míst, 1 druhé místo, 3 třetí místa  

a obdrželi jsme i jedno čestné uznání.  

   Na prvních místech se umístili: Schmidtová Zuzana, Blechová Kateřina, Horáková 

Johana, Košnářová Šárka a Zatloukal Oliver se svými malbami a kresbami. První místo 

obsadila i plastika školního kroužku Barevný svět. 

   Na 2. místě se umístil Jakub Blecha se svou kolorovanou kresbou. 

   3. místo obsadili Makrlík Lukáš, Janatová Adéla a společně Hlinková Nela  

a Nedbalová Karolína. 

   Čestné uznání získala Sýkorová Anna za dobře zvládnutou lineární perspektivu ve své 

malbě. 

   Musíme se i zmínit o dalším 1. místě pro Magdu Rečkovu, která soutěžila 

samostatně se svou 3D plastikou, dalším 2. místě pro práci Jakuba Blechy a ještě o 3. 

místě pro malbu Adély Mráčkové, kteří těmito pracemi hájili barvy MěDDM. 

   Vyhlášení a předání cen proběhlo v rámci akce "Den Země" v 11:00 hodin  

na náměstí Mládeže.  Blahopřejeme! 
 

 
Zuzka Schmidová 5.A 



Nečekaný úspěch redaktorů našeho časopisu 

Kotel 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   25. dubna v Č.B. byly vyhlášeny výsledky krajského kola celorepublikové soutěže 

školních novin a časopisů, jehož hlavním organizátorem je Asociace středoškolských 

klubů České republiky. Pořadateli jihočeského krajského kola této soutěže jsou od 

roku 2011 zdejší Informační centra pro mládež. 

   V kategorii Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň se na 3. 

místě umístil náš časopis Kotel, který připravují žáci 8. ročníku v rámci předmětu 

práce v redakci. Takový úspěch je pro nás o to hezčí, že jsme se této soutěže účastnili 

poprvé.  

   Zpestřením slavnostního vyhlášení výsledků bylo i velmi podnětné vystoupení pana 

Zdeňka Přibyla, prachatického novináře, který přítomným žákům a studentům 

vyprávěl o zážitcích ze své bohaté žurnalistické praxe a seznámil je se zákonitostmi 

tohoto „řemesla“. 

 

 

 


