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ZOO Praha a Mořský svět
Žáci 6. tříd se zúčastnili školního výletu do Prahy – podívali se do dvou
expozic. Nejprve zamířili do Mořského světa. To je atrakce, která diváky
seznamuje s životem v mořích. Zde si mohli naši žáci prohlédnout velké
množství mořských živočichů – zejména ryb.
Poté následovala prohlídka pražské ZOO, která je známa vysokou kvalitou
své činnosti. Zoologická zahrada v dolní části Pražské Troje byla otevřená 28.
září 1931. K 31. prosinci 2013 bylo v pražské ZOO chováno 4158 zvířat v 645
druzích. V roce 2007 byla prestižním časopisem Forbes Traveler zařazena mezi
osm nejlepších ZOO na světě.
Také nás zajímalo, jak se tato akce líbila některému z našich žáků, proto jsme
několik otázek položili Václavu Žákovi ze 6. A.

Václave, jak se ti líbil tento program?
Celkem ano.
Co všechno jste na této akci mohli vidět?
V ZOO jsme se mohli seznámit se zvířaty, která se tady v Čechách nevyskytují
a v Mořském světě se nám líbila ta pestrost mořských ryb.
Co se ti nejvíce líbilo?
Je toho víc – ze ZOO například medvěd lední, z Mořského světa pak rejnok
nebo žralok; těch zvířat jsme ale viděli tolik, že si na všechny nevzpomenu.
Pražská ZOO má ve světě velký zvuk, chtěl by ses tam po čase zase podívat?
Ano, velice se mi tam líbilo.

Jaroslav Pachol

Poznáte je?
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Redakční rada se představuje:
V letošním školním roce se obměnil tvůrčí tým našeho školního
časopisu. Ke stávajícím redaktorům naší redakční rady přibyli noví
kolegové z 8. A. Na stránkách našeho periodika vám je postupně
představíme. V tomto čísle to jsou Jaroslav Pachol, Marie Stará, Jan
Minařík a Simona Benešová.

Jaroslav Pachol
Znamení: Beran
Oblíbený předmět: matematika
Oblíbená značka auta: Audi
Zájmy: kamarádi, počítač
Oblíbená barva: červená
Oblíbený nápoj: Kofola
oblíbené jídlo: krupicová kaše
Afrika, nebo Antarktida?
Antarktida.
Oheň, nebo led? Oheň.
Sen, nebo realita: Sen.

Marie Stará
Znamení: Štír
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená roční doba: podzim
Zájmy: koně, moji mazlíčci
Oblíbené zvíře: kůň
Oblíbený film: Znamení koně
Oblíbený sport: jízda na koni
Oblíbený předmět: tělocvik
Kočka, nebo pes? Pes.
Moře, nebo rybník? Moře.

Jan Minařík
Znamení: Štír
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená roční doba: zima
Zájmy: kolo
Knížka, nebo internet? Internet.
Rybník, nebo moře? Moře.
Kočka, nebo pes? Pes.
Sen, nebo realita? Realita.
Oblíbené jídlo? Špagety.

Simona Benešová
Znamení: Beran
Oblíbená barva: červená
Zájmy: basket, kamarádi, internet
Oblíbené jídlo: špagety
Kočka, nebo pes? Kočka.
Ovoce, nebo zelenina? Ovoce.
Rybník, nebo moře? Moře.
Knížka, nebo internet? Internet.
Léto, nebo zima? Léto.
Sen, nebo realita? Sen.

Byla to výzva …
Dnes jsme si připravili rozhovor s velice důležitou osobou, kterou všichni
dobře známe. Tato osoba se stará o vedení naší školy a největší radost má
tehdy, pokud se žákům u nás líbí a jsou úspěšní zde i na školách, na které od
nás odcházejí ke středoškolskému studiu.
1. Paní ředitelko, jak dlouho naši školu řídíte?
Od r. 1995 jsem řídila ZŠ na Vinařickém náměstí, byla jsem zástupkyně ředitelky
školy, od roku 2012 jsem ředitelkou tady na Hlinkách. Takže je to 19 let.
2. Co vás vedlo k ředitelování?
Byla to výzva, za 36 let práce v jedné škole se to stává.
3. Jaké je to vlastně šéfovat pedagogům?
Pedagogové jsou moji kolegové,
pro mne je to pokračování
dlouholeté spolupráce.
4. Co vám tato nová práce dala
a co naopak vzala?
Co mi vzala? Volný čas.
Co mi dala? Možnost
splnění plánů a představ.
5. Máte nějakou veselou
vzpomínku za ta léta, co tu
ředitelujete?
Vzpomínek je hodně, ale těch
usměvavých však méně.
Foto Michaela Štětková

6. Plánují se nějaké změny a vylepšení na školním hřišti a pozemku?
Hřiště: Ano, vybudovat „ledovou plochu“ tzv. kluziště a krytý bazén.
Samozřejmě za pomoci města jako zřizovatele školy.
Pozemek: Připravuje se na nové oplocení. Snad se nám podaří zrealizovat školní
venkovní učebnu na pozemku.
7. Proč je vlastně ve škole zabezpečená WI-FI?
Některé učebny jsou připojeny, ne?
8. Ve škole kromě ředitelování také učíte, jaké předměty? Co vás baví víc?
Nyní učím ve speciální třídě, po studiu na vysoké škole jsem si doplnila
kvalifikaci speciálního pedagoga. Dříve jsem učila Aj a TV. Baví mne TV a Aj.
9. Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Velmi ráda, mám jen hezké vzpomínky.
10. Jaký předmět jste měla ve škole nejradši a který naopak ne?
Milovala jsem tělocvik, snad nebyl předmět, který by mne vůbec nebavil.
11. Na jaké jste studovala SŠ?
Na Střední ekonomické škole v Husově ulici v Č. Budějovicích a pak ještě na
Střední pedagogické škole v Prachaticích - pomaturitní studium.
12. Kdyby žáci přišli s tím, že chtějí přespat ve škole, jako na jiných školách,
jaký byste na to měla názor?
Nemám nic proti, pokud by byl správný důvod. Ale to chce také domluvu se
svým třídním učitelem, ne?
13. Můžete srovnávat dnešní žáky s těmi, co do školy chodili dříve?
Žáci jsou skoro stejní, jen se trochu změnila společnost. Osobně jsem dříve
kladla větší nároky na žáky.
14. S čím si myslíte, že mohou být žáci na této škole spokojeni?

Především s výsledky vzdělávání, patříme mezi školu kladoucí velké nároky, žáci
nacházejí v dalším životě lepší uplatnění.
15. A poslední otázka: Co pro vás osobně znamená ZŠ Hlinecká?
Škola s partnerskými vztahy mezi žáky, pedagogy a veřejností, škola s kvalitním
týmem.
Veronika Píchová a Simona Benešová

Splnit si svůj sen …
Dne 1. října se žáci devátých ročníků účastnili akce Vzdělání a řemeslo na
výstavišti v Českých Budějovicích. Položili jsme pár otázek jednomu žákovi
deváté třídy, aby nám přiblížil tuto akci, které se účastnil, aby si dobře
naplánoval svou budoucnost. Je to kluk, který tráví volný čas s kamarády. Rád
hraje basketbal. Je to milý, usměvavý člověk, který se nebojí prosadit svůj
vlastní názor. Možná už někteří z vás poznali, že se jedná o Rosťu Prokeše.
1. Jak se ti na této akci líbilo?
Velice - byl jsem rád, že jsem se mohl podívat do „kuchyně“ různých škol.
Většinu žáků devátých ročníků to podle mého názoru také potěšilo.
2. Na jaké škole bys chtěl studovat?
Stále se rozhoduji, ale favoritem je Obchodní škola v Českých Budějovicích
(Husova 9), obor ekonomika a podnikání.
3. Proč sis zvolil zrovna tuhle školu?
Protože se mi tato škola opravdu zalíbila a už dříve jsem uvažoval, že budu
podnikatel a hlavně mi hodně lidí tuto školu doporučilo.

4. Prezentovala se ta škola na výstavišti v Českých Budějovicích?
Ano, prezentovala a byl jsem velice
spokojený. Díky tomu mě ta škola
láka více než předtím.
5. Jaký je tvůj oblíbený předmět?
Matematika a tělocvik.
6. Jaký je tvůj oblíbený pedagog
na naší škole?
Asi paní učitelka třídní Valková
a paní učitelka Čtvrtníková,
ale jinak mám rád všechny
naše učitele a učitelky.
7. Čím si chtěl být, když si
byl ještě malý? 
Jako malý jsem chtěl být hercem a prezidentem , dokonce i teď mi lidi říkají,
ať jdu studovat herectví.
8. Rosťo, máš ještě jiný sen, který bys chtěl ve svém životě uskutečnit?
Ano, mým snem je nejdál to dotáhnout v basketbalu. To je opravdu můj
největší sen.

Michaela Štětková

Turnaj ve futsale
Dne 23.10.2014 se ve sportovní hale uskutečnil turnaj 8. a 9. tříd ve futsale.
Po 3. vyučovací hodině jsme vyrazili do sportovní haly, kde jsme se rozcvičili a
mohli začít hrát.
Nejprve se odehrálo utkání 9.A (Bouda, Hrubý, Šejba, Bečvář, Černý, Trnka)
proti 9.B (Schmeller, Bílý, Stejskal, Poláček, Čepl, Pilc). První poločas ovládla 9.B
s výsledkem 2:0. Po druhé půli byl výsledek vyrovnaný 4:4. V rozstřelu nakonec
vyhrála 9.B. Po krátké přestávce se hrál zápas 8.A (Plojhar, Schejbal, Černý,
Koklar, Minařík, Pachol a Wirth) proti 9.B, ve kterém 9.B byla opět lídrem,
vyhráli 7:1. V posledním zápase se utkala 9.A s 8.A. Skončilo to porážkou 8.A
s výsledkem 1:5.
Turnaj ovládla 9.B, 2.místo obsadila 9.A a čestné 3.místo 8.A

Napsaly Monika Jourová a Monika Hospodářská, upravil Michal Hrubý

Florbalový turnaj v Týně nad Vltavou
Dne 13. 11. se ve Sportovní hale konal turnaj ve florbalu. Utkaly se spolu
týmy z těchto škol: ŽŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, ZŠ Týn nad Vltavou, Malá
Strana, Gymnázium Týn nad Vltavou, ZŠ Ševětín a ZŠ Chrášťany.
Všechny týmy přijely na turnaj velmi nabuzené a s chutí vyhrát starostův
pohár. Avšak vítězi mohli být jen dva - jeden za mladší žáky a druhý za starší
žáky. Tým složený z našich starších žáků užuž sahal po vítězství, ale žáci ze
Ševětína jim to překazili, když je přehráli výsledkem 2:0. Nakonec však naši
starší hoši skončili druzí, ale i to je úspěch.
Mladší žáci si vedli sice hůře, ale pořád měli chuť bojovat. Kdyby poslední
zápas vyhráli, skončili by třetí, ale se Ševětínem pouze remizovali 1:1, a tak
skončili na posledním pátém místě, ale ani to je neodradilo od radosti, že se
mohli turnaje zúčastnit.
Jan Wirth

iQLANDIA – Liberec
Dne 13.11.2014 se uskutečnil výlet do iQLANDIE, která se nachází v Liberci.
To je moderní vědecké centrum s 3D planetáriem a stovkami originálních
exponátů.
Ráno v sedm jsme se sešli na Blanici a vyjeli. Jako dozor s námi na výletě
byly paní učitelky Valková, Řehořová a Čtvrtníková. Na místo jsme dojeli
dopoledne a hnedka jsme si začali fotit venkovní exponáty – sochu Alberta
Einsteina a páku, se kterou jsme sami mohli zkusit zvednout osobní automobil.
A pak jsme si mohli prohlédnout celé vědecké centrum. Začali jsme všichni u
krásné moderní kašny. Ta zobrazovala různé motivy, které si žák nakreslil na
vedlejší tabuli. Celá expozice však zaujímala pět pater. Každý si mohl proto najít
to, co ho nejvíce zajímá např. Teslův transformátor, roboty, přírodní živly,
expozici o lidském těle a mnoho dalšího.

Protože jsme si svou cestu mohli volit sami, někdo se déle zdržel u lega, někdo
u exponátů s vodou a někdo to vzal přes bufet.
Karolína Koubková a Anita Danihelová

Dravci 2014
Třetího října se na naší škole opět objevili zástupci obecně prospěšné
společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus.
Jako tradičně nám předvedli, jak tito ptáci létají a loví svou kořist. Zajímavé
bylo nejenom to, jak se tito živočichové navzájem od sebe liší a jak se každý
druh specializuje na lov různých živočichů, ale i to, že se příbuzné druhy dají
mezi sebou křížit, aby mohl člověk naplno využít jejich předností při lovu nebo k
pracím, k nimž tato zvířata využíváme.
Žáci, kteří při programu pozorně naslouchali, byli za svou píli odměněni.

Jan Minařík

Exkurze na SŠ COP Sezimovo Ústí
Dne 4.11. se žáci 7., 8. a 9. ročníků účastnili společné výuky žáků na SŠ COP
Sezimovo Ústí. Po příjezdu jsme se rozdělili na 4 skupiny. My holky jsme se
rozdělily ještě na 2 skupiny. První skupina se šla podívat do dílen v areálu školy
na 3D tiskárnu a laser, kterým jsme si mohli nechat vypálit do dřívka svá jména.
Druhá skupina zůstala v budově, ve které jsme si vyráběli různé šperky a
ozdoby. My holky jsme se bavily. Našim spolužákům - klukům však tato exkurze
možná také poradila při výběru vhodné střední školy.
Marie Stará

