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Mladý zahrádkář – oblastní kolo
V pátek 30. 5. 2014 se zúčastnilo 6 žákyň ZŠ Hlinecká oblastního kola soutěže
„Mladý zahrádkář“ v Českých Budějovicích. Pečlivá příprava se našim soutěžícím
vyplatila, všechny dívky se umístily na předních místech.

V kategorii mladších žáků získala 1. místo Michaela Novotná (6.B), na 2.
místě se umístila Šárka Švecová (6.A) a na 3. Barbora Růžičková (6.B). Mezi
staršími žáky zvítězila Anna Sýkorová (7.A), 2. a 3. místo obsadily Michaela
Štětková (7.A) a Sabina Hrabčáková (8.B). Soutěžící na 1. místech postupují do
národního kola v Rakovníku.
Všem žákyním blahopřejeme a budeme držet palce, aby své vynikající
znalosti zúročily i na celostátní úrovni.
Zdeňka Valková

Zleva: Šárka Švecová, Anna Sýkorová, Michaela Novotná, Barbora Růžičková, Sabina Hrabčáková
a Michaela Štětková

Velký úspěch v republikovém kole soutěže
Mladý zahrádkář
Na své vítězství v okresním kole soutěže "Mladý zahrádkář" navázaly žákyně
Michaela Novotná ze 6.B a Anna Sýkorová ze 7.A i v celorepublikovém kole
soutěže, které se konalo v Rakovníku od 13. 6. do 15. 6. 2014. Obě dívky byly

velmi úspěšné, své znalosti zúročily i na celostátní úrovni. Míša v kategorii
mladších žákyň získala 3. místo a Anička obsadila v kategorii starších žákyň 22.
místo.
K tak významnému úspěchu oběma dívkám blahopřejeme!

učitelé ze ZŠ Hlinecká

Naše úspěšné žákyně: Michaela Novotná a Anna Sýkorová

Sportovní den na ZŠ Hlinecká
V pátek 9. května jsme s obavami sledovali předpověď počasí. V tento den
bylo totiž naplánováno sportovní klání na naší škole a počasí nevěstilo nic
dobrého. Meteorologové se naštěstí zmýlili - nepršelo a počasí nám přálo.
Proto jsme mohli vyrazit z našich školních lavic ven.

Ti nejmenší, žáci 1. - 3. tříd, se šli projít do přírody. Žáci 4. a 5 tříd sehráli
turnaj v malé kopané, vzájemné soupeření spravedlivě pískali Jirka a Adam z 9.
třídy. Kluci, děkujeme! Dívky 4. a 5. tříd sehrály turnaj ve vybíjené. My, žáci
druhého stupně, jsme soupeřili v atletických disciplínách a byli jsme rozděleni do
kategorií podle věku a pohlaví. Hoši a dívky se utkali v běhu na 60 metrů, ve
vytrvalostním běhu na 800, 1000 a 1500 metrů, ve skoku dalekém, v hodu
kriketovým míčkem a ve vrhu koulí. Všichni bojovali s maximálním nasazením.
A kdo získal nejvíce bodů? V kategorii mladších žákyň získala Pavlína
Kubalová 1188bodů, Eliška Dvořáková 1023 bodů a Lucie Zemanová 993 bodů.
V kategorii starších žákyň zvítězila Tereza Dočekalová s počtem 961 bodů, druhé
místo obsadila Monika Jourová s 910 body a třetí místo získala Hana
Matějovská s 867 body. Kategorii mladších chlapců vyhrál Jiří Koklar s 901 body,
Dominik Dumbrovský obsadil druhé místo s 890 body a třetí byl Petr Němec s
866 body. Ze starších žáků zvítězil Filip Bouda s velkým bodovým náskokem,
získal 1474 bodů, druhé místo vybojoval David Hanzal s 1197 body a třetí místo
obsadil Patrik Poláček s 1157 body.
Při vyhodnocení sportovního zápolení bylo rozdáno asi 80 diplomů a ti
nejlepší obdrželi i malou sladkou odměnu. Se sportovním dnem jsme se všichni
rozloučili společným pozdravem "sportu zdar" a heslem "není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se"!
A co říci závěrem? Bylo to skvělé dopoledne!

zdroj: http://www.zshlinecka.cz/sportovni-den-na-zs-hlinecka/

Tak se soutěžilo …

zleva E. Dvořáková, P. Kubalová a L. Zemanová

zleva: H. Matějovská a M. Jourová

T. Dočekalová

zleva: D. Dumbrovský, J. Koklar, a P. Němec

zleva: D. Hanzal, F. Bouda a P. Poláček

Rozhovor s paní učitelkou Koberovou
Paní učitelko, jak dlouho už učíte?
Dostudovala jsem v roce 1994, takže učím již 20 let.

Baví vás stále vyučovat?
Už jako malá jsem chtěla být učitelkou. Toto povolání musí člověka bavit, jinak by
ho nemohl vykonávat. Já mám tuto práci moc ráda. V životě je totiž ta největší
výhra, když děláte práci, která vás baví.
Jíte zdravě? Jak by se podle vás měl člověk stravovat, aby byl ve svém zaměstnání
výkonný?
Tak, že bych jedla jen samá zdravá jídla, to říci nemohu, ale určitě se snažím vybírat
si to, o čem vím, že je zdravé a mému tělu prospěšné. Občas ale neodolám a dám si
s chutí něco nezdravého.

Zkoušela jste někdy kouřit?
Nikdy. Kouření považuji za odporný zlozvyk.

Jak se připravujete na hodiny TV? Zajišťovala jste s panem učitelem Mikeskou
sportovní den?
Pro každou třídu musím mít na TV vypracovaný tématický plán, kterého se musím
držet. Na jednotlivé hodiny se připravuji dle aktuální situace, tj. pokud se blíží třeba
soutěž v atletice – trénujeme atletiku, jindy je turnaj ve volejbale – trénujeme
volejbal. Co se týká sportovního dne, dohodli jsme se s panem učitelem Mikeskou
tak, že každý trénoval své družstvo - já dívky a pan učitel chlapce. Příprava
sportovišť byla společná.

Baví vás být třídní učitelkou?
Třídní učitelkou jsem moc ráda. Ráda pracuji s dětmi, učím je nové věci, pomáhám
jim s řešením různých problémů jak školních, tak i osobních. Přináší to však nejen to
hezké, ale i chvíle, kdy je potřeba napomenout či potrestat a to už tak příjemné
není. Je to práce hezká, ale náročná.

Jaká je vaše třída?
Moje třída je 9.A. Najdete v ní milé, poslušné, nepořádné, upovídané, usměvavé,
pilné, pomalejší, leckdy i líné a tiché děti, stejně jako v ostatních třídách. Umí být
vzorní (jen když chtějí), ale umí i pořádně „zatopit“.

Jaký je váš oblíbený žák?
Oblíbených žáků mám více, nelze říci však, kdo z nich je nejoblíbenější. Mám ale
ráda všechny děti, které nelžou a umí říci pravdu, i když jim to mnohdy přinese trest.

Ptali se Šarlota Menšíková a Richard Bauer

S bývalou kolegyní, paní učitelkou Miluší Mezerovou

Rozhovor s panem učitelem Ťupou
Pane učiteli, byl dějepis vaší zálibou i v mládí?
Ano.
Měl jste v mládí i jiné koníčky?
Hodně jsem četl. Rád jsem navštěvoval hrady a zámky. Líbily se mi však i
hezké dívky.
A co sport, věnoval jste se nějakému?
Ano, závodně jsem dělal rychlostní kanoistiku. Fotbalu a stolnímu tenisu jsem
se věnoval rekreačně.
Chtěl jste se věnovat nějakému sportu profesionálně?
Ne, tak dobrý jsem nikdy nebyl.
Teď zpátky ke škole. Pane učiteli, jak byste zhodnotil tento školní rok?
Těžký, dlouhý, plný problémů. Jsem rád, že končí.
A jak dlouho vlastně na této škole učíte?
Od roku 1986 – od září.
Teď zpátky k vám. Když jste byl mladý, sníval jste o něčem?
Že budu archeolog a objevím něco „velikého“.
A Jaké jste měl vlastně výsledky na základní škole?
Samé jedničky, občas dvojku z matematiky.
Nyní se však vraťme do přítomnosti. Jaká je Vaše oblíbená
hudební skupina?
Jsem staromilec – líbí se mi ABBA, Beatles, Roxete. Podle mě musí mít hudba
melodii.

Patříte mezi automobilové nadšence? Máte nějaké vysněné auto?
Nadšenec nejsem, ale obdivuji německá auta – BMW a AUDI.

Ptal se Vasil Bílý

Mezi současné koníčky pana učitele patří i cyklistika –
s bývalým kolegou, panem učitelem Jarošem, u německého jezera Chiemsee

Projektový den na ZŠ Hlinecká
V pátek 2. 5. probíhalo na naší škole netradiční vyučování, konal se celoškolní
Projektový den. Tato forma vyučování je mezi žáky velmi oblíbená, podporuje
tvořivost, spolupráci, individuální aktivitu a vzájemnou komunikaci.
Žáci 1. stupně strávili projektové vyučování sice v rámci svých třídních kolektivů pod
vedením svých paní učitelek, ale již samotné názvy projektů napovídaly, že i zde se
dnes bude učit jinak. Tak například to byly projekty s názvy: "Jíme zdravě a s chutí ",
"Na silnici na kole, v pohodě a vesele", "Plavba lodí", "Máme rádi zvířata", "Příroda
kolem nás" ...

Žáci z 2. stupně si mohli vybrat, do jakého projektu se zapojí, jaký úkol budou řešit.
Vyučující připravili pro žáky 12 projektů. Ty byly prezentovány netradičními a
poutavými letáky. Posuďte sami, že nebylo jednoduché se rozhodnout. Projekt
"Rébusiáda" ,"Turnaj ve stolním tenise", " Sportovní atletický čtyřboj", "Pověsti a
historie Týna nad Vltavou", "Naučná stezka Semenec", "Využití mléka v kuchyni a
stloukání másla", "Po stopách neznámého zvířete" anebo "Den v chemické
laboratoři". Výstupy z jednotlivých projektů byly velmi zajímavé a žáky bavily. V
keramické dílně si žáci vyrobili trojrozměrnou plastiku zvířete z keramické hlíny, aby se
jim pak při vědecké expedici lépe hledaly stopy tohoto neznámého druhu. Při pobytu
na naučné lesní stezce na Semenci žáky čekalo "Překvapení". Při plavbě lodí tvořili žáci
třídy posádku a plavili se až do Severního moře, zapisovali vlastnoručně vyrobený
lodní deník, poslali vzkaz v lahvi. V jazykovém projektu žáci navštívili malé krásné
Skotsko. Nechyběla exkurze do chráněné dílny U sv. Kateřiny, žáci si vlastnoručně
zdobili hliněný hrnek. V chemické laboratoři žáci experimentovali, prováděli pokusy,
související s běžným životem. Projekt ve školní dílně zaujal obzvlášť chlapce, vyráběli
dřevěný držák na vzkazy v podobě zelené žabky. Cvičnou školní kuchyni obsadily dívky,
uvařily skvělou bramborovou polévku, palačinky s džemem a výborný ananasový
moučník. V projektu "První pomoc není věda"se stali žáci na chvíli záchranáři.
Při projektech vykonávali žáci činnosti, na které v běžných vyučovacích hodinách
nebývá čas. Žáci vzájemně spolupracovali a v dobré náladě pak splnili všechny úkoly.
Projektový den se nám velmi vydařil!
Z. Hájková, ředitelka školy

Využití mléka v kuchyni a stloukání másla

Sportovní atletický čtyřboj

ZŠ Hlinecká na atletickém čtyřboji
V měsíci květnu vrcholí sportovní klání základních a středních škol v okrese. Tak
jako zapálení příznivci sportu tvrdí, že olympijské hry vlastně začínají atletikou, tak i
my můžeme zvýraznit význam atletiky ve školních soutěžích pomocí přívlastků krásná, nejvšestrannější, s vynikající atmosférou soutěžení. Také žáci a žákyně ZŠ
Hlinecká se tradičně upínají s menšími či většími ambicemi k těmto závodům.
Pohár rozhlasu je jedna z těchto soutěží, kde závodí 10 - 12 členná družstva v šesti
disciplinách (60 metrů, 600 až 1500 metrů, výška, dálka, hod kriketovým míčkem nebo
vrh koulí a závod štafet). Je skutečně pěkný pohled na předávky dobře secvičené
štafety. V závodě může každý žák plnit pouze dvě discipliny a samozřejmě štafetu.
Pokud však dva žáci kolektivu nemají "svůj den", nepředvedou standardní výkon, pak
ambice "stát na bedně" se nenaplní. To se právě přihodilo starším chlapcům, mezi
nimiž panovala velká nespokojenost, protože jedenácté místo bylo pro ně velké
rozčarování a zklamání, zvláště když mladší chlapci skončili sedmí ze 17 škol.
Atletický čtyřboj je druhá atletická soutěž starších žáků a žákyň, kde dominantním
znakem je všestrannost. Soutěží pětičlenné družstvo, každý závodník má zvládnout
čtyři discipliny - běh 60 metrů, vytrvalostní běh 1000 metrů, skok vysoký nebo daleký,
vrh koulí nebo hod míčkem. Soutěž vrcholí třemi rozběhy na 1000 metrů. V letošním
školním roce se tento atletický závod konal 27. května na stadionu Sokola v Českých
Budějovicích za účasti 13 škol. Starší žáci z naší školy si své rozčarování z Poháru
rozhlasu plně vynahradili. Byla radost sledovat jejich snahu po úspěchu, po medaili.
Věděli, že jejich tradiční slabší disciplinu běh na 60 metrů musí nahradit jinde. Tak se
také vývoj soutěže vyvíjel. Po skocích 3. místo, po šedesátce pokles až na 7. místo, po
hodech a vrzích postup na 5. místo a závěrečný běh na jeden kilometr byl ukázkou
vůle, kvalitního rozcvičení, taktického zvládnutí a maximální snahy vrátit se na
"bednu". Chlapci vybojovali 3. místo, získali bronzovou medaili s diplomem. Před námi
skončila ZŠ Oskara Nedbala a Máj II. Za námi pak školy s daleko vyšším počtem žáků,

ZŠ Pohůrecká, ZŠ L. Kuby z Č. Budějovic atd.. Tímto krásným závodem se zároveň dva
žáci 9. třídy rozloučili se sportovní reprezentací naší školy a podle jejich slov budou
vzpomínat na ZŠ Hlinky v dobrém. A kteří žáci se na úspěchu podíleli? Z deváté třídy
Jiří Mlsek a David Hanzal, z osmé pak Patrik Poláček, Filip Bouda a Rostislav Prokeš.
Chlapci, děkujeme vám!
pan učitel Josef Mikeska

Zleva: Filip Bouda, Patrik Poláček, Rosťa Prokeš, David Hanzal a Jiří Mlsek.

Výlet do botanické zahrady a do Muzea čokolády
Dne 12.5.2014 se naše škola zúčastnila výletu do botanické zahrady a do Muzea
čokolády. Sraz byl ráno v 745 na Blanici a odjezd byl v 800 hod.
Když jsme tam přijeli, chvíli trvalo, než jsme došli k Botanické zahradě. Tam nás
čekala paní, která nás provedla celou zahradou. K vidění nebyly jenom květiny a

stromy, ale i zvířátka. Například morčata, ptáčci, liška atd. Nejvíce se mi líbilo ve
skleníku, kde byly kaktusy. Potom jsme dostali rozchod, abychom jsme se mohli
nasvačit a prohlídnout zbytek zahrady. Nastal čas odjezdu, rozloučili jsme se a
připravili na další cestu.
Ta směřovala do Muzea čokolády. Nejdříve jsme prošli výtvory, které byly udělané
z marcipánu. Potom přišla paní průvodkyně a povyprávěla nám o vzniku čokolády a o
tom, jak se dřív užívala. Když jsme došli do velké místnosti, našli si každý svou židli a
dívali se, jak se čokoláda vlastně vyrábí. Paní učitelky nás nakonec rozdělily do dvou
skupin, abychom si mohli vyrábět vlastní výrobky z marcipánu. Dostali jsme na to i
formičky.
A nastal čas odjezdu. Na závěr bych řekla, že to byl vydařený den.
Monika Hospodářská

Grafitový důl
Dne 22.5. 2014 jsme vyrazili na exkurzi do dolů v blízkosti České Krumlova.
Hned po příjezdu nás uvítal milý a pěkný pan průvodce, který nám oznámil
všechno potřebné k cestě do dolu.
Převlékli jsme se do pracovních oděvů a vydali jsme na vláček čekající před
dolem. Ten nás odvezl až do hlubin dolu, kde nás vysadil a my už museli po
svých. Prošli jsme mnoho chodeb, slyšeli mnoho zajímavých informací a spoustu
dalšího. Nakonec nás samotný pan průvodce pomazal grafitem pro štěstí a
spokojení jsme odcházeli domů.
No a co dodat na konec? Snad jen to, že to byl poslední společný výlet
letošních deváťáků, který si všichni moc užili.
Kiki a Niky 9.B

Zleva: A. Novotný, J. Liška a J. Mráček

Redakční rada se představuje
Jelikož letos měla redakce školního časopisu 16 členů, vydalo jejich
představování na celá čtyři čísla. Dnes zbývá představit tři chlapce.

David Černý
ZNAMENÍ: Býk
OBLÍBENÁ BARVA: modrá
OBLÍBENÁ ROČNÍ DOBA: léto
ZÁJMY: fotbal, florbal, počítač
KNÍŽKA NEBO INTERNET? Internet.
RYBNÍK NEBO MOŘE? Moře.
KOČKA NEBO PES? Pes.
PANELÁK NEBO DŮM: Dům.
NOC NEBO DEN? Noc.
OBLÍBENÉ POČASÍ: slunečno
KOHO NA PUSTÝ OSTROV?
3 A ROK NEBO 6 A PŮL ROKU? 6 lidí a půl roku.

Jiří Pilc
Znamení: Beran
Oblíbena barva: modrá
Oblíbené roční období: léto
Zájmy: basketball 
Knížka nebo internet? Internet.
Kočka nebo pes? Pes.
Rybník nebo moře? Moře.

Filip Bouda
Jméno: Filip Bouda
Znamení: Vodnář
Oblíbená barva: zelená
Oblíbená roční doba: jaro
Zájmy: fotbal
Knížka nebo internet: internet
Rybník nebo moře: moře
Kočka nebo pes: pes
Oblíbení seriál: Simpsonovi
Sen nebo realita: sen
Oblíbená rasa psa: německý ovčák

