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Redaktoři školního časopisu 

přejí svým čtenářům příjemné 

prožití svátků vánočních a vše 

dobré v roce 2016. 

 



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: Pavlína Čiperová 

Znamení: Ryby 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené zvíře: kůň 

Zájmy: jízda na koni 

Knížka nebo internet? Internet. 

Doma nebo venku s kamarády? Venku  

s kamarády. 

Oblíbený měsíc: únor 
 

Ptala se: Míša Novotná 
 

 

 

Jméno: Adéla Janoušková 

Znamení: Střelec 

Oblíbená barva: černá a zelená 

Oblíbená stránka na internetu: 
www.youtube.com 

Zájmy: focení, hraní v divadle a 
počítačové hry 

Oblíbený seriál: the walking dead a 
doctor who 

Kočka nebo pes? Kočka. 

Společnost nebo samota? Samota. 

Oblíbené jídlo a pití: rizoto, kofola  

 

Ptala: Jana Hrubešová 

 

 



Na studijním pobytu v Londýně 

   2. listopadu nastal ten dlouho očekávaný okamžik -  ve 14 : 30 jsme totiž odjížděli od naší 

základky se školou z Horní Stropnice do Londýna. Cesta autobusem byla velice dlouhá – ještě že 

každé čtyři hodiny nás čekala přestávka a krátké protažení na dálničním odpočívadle. Také nás na 

hranicích neminula kontrola pasů. Když jsme ráno dojeli k Lamanšskému průlivu, nasnídali jsme se 

a za 45 minut jsme vyjížděli na trajekt. Cesta trajektem byla sice také časově náročná, moře však 

tentokrát bylo klidné, takže nikomu nebylo ani špatně a my jsme se mohli kochat výhledy, které by 

cesta Eurotunelem, vedoucím pod průlivem, nenabízela. Protože se v Anglii jezdí na silnicích vlevo, 

byl to pro nás velký nezvyk, ještě že ne pro našeho pana řidiče. Po příjezdu k hotelu jsme se 

konečně mohli po dlouhé cestě ubytovat a pak protáhnout ztuhlé svaly procházkou po Londýně. 

Jako první jsme si mohli prohlédnout veleznámou observatoř v Greenwich s nultým poledníkem, 

od kterého se počítá zeměpisná délka, prošli jsme se také kolem parlamentu a nakonec jsme 

shlédli skvosty Národní galerie. Když jsme přijeli zpátky na hotel, navečeřeli jsme se a pak si na 

pokoji povídali o tom, co jsme v ten pro nás výjimečný den všechno viděli a zažili. Ale protože jsme 

byli ze všeho velmi unavení, šli jsme brzy spát. 2. den jsme museli být na snídani už v sedm hodin, 

abychom jsme stihli výukovou hodinu angličtiny, která začínala už v devět a trvala do jedné hodiny. 

Po výuce jsme se naobědvali a hurá do muzea Madam Tussauds, pak na Leicester square – tedy 

známé náměstí, v jehož středu se nachází malý park. V tomto kousku zeleně byste našli hned 

několik soch významných osobností např. Williama Shakespeara nebo Charlieho Chaplina. Výlet 

druhého dne jsme zakončili v známé ulici Piccadilly. Po příjezdu na hotel nás čekal zasloužený 

odpočinek a pokec s kamarády. 3. den začal opět velmi brzy, protože po snídani nás opět čekala 

výuka anglického jazyka a po ní opět výlet do města. Tentokrát nám své brány otevřely Tate 

Modern – tedy muzeum moderního umění a Tate Britan – muzeum staršího britského umění od 

roku 1500. Potom jsme se prošli okolo řeky Temže a pak na nákupy. Ale to nebylo ten den ještě 

vše – ještě nás mělo se svými výhledy okouzlit obří ruské kolo zvané Londýnské oko. A potom hurá 

na hotel, kde nás čekala večeře. A po večeři jsme se museli už sbalit kufry a cestovní tašky, protože 

se pomalu blížil náš odjezd.   Poslední den jsme nejprve prošli Hyde park a poté se vydali 

obhlédnout Buckinghamský palác – sídlo britské královské rodiny. Následovala procházka okolo 

Toweru – paláce jejího veličenstva, ve kterém jsou umístěny korunovační klenoty. V Londýně jsme 

stačili ještě shlédnout Tower Bridge a koukli jsme se i na kostel sv. Pavla. Pak už jsme přijeli sbalení 

do Doveru a ve večerních hodinách jsme jeli trajektem zpátky.  Zpáteční cesta trajektem už byla 

horší, protože jím hýbaly silné vlny. Ale nějak jsme to zvládli, a když už jsme přežili cestu lodí, 

museli jsme přece zvládnout i cestu autobusem domů. Doma v Týně se nám začalo stýskat, 

protože jsme si vzpomněli na všechno, co jsme na našem krásném zájezdu společně prožili.  A 

stýskalo se nám i po našich nových kamarádech z Horní Stropnice. 

       Sabina Vlčková 

 



 

 

 

Foto: školní fotobanka 



ZŠ Hlinecká na přírodovědné exkurzi v Praze 
 
   Jako každý rok, tak i letos, uspořádala 8. 10. ZŠ Hlinecká pro žáky 6. tříd podzimní 

exkurzi  

do Prahy.  

   Žáci v rámci této přírodovědné exkurze navštívili Národní zemědělské muzeum, 

kde si prohlédli výstavu „Od věku sloužím člověku“. Seznámili se zde s různými druhy 

obalů a jejich historií. Nejvíce se všichni ale těšili do tropického skleníku Fata 

Morgána. Kromě překrásných tropických květin, stromů a ryb bylo možno spatřit 

i velké barevné motýly, jejich housenky a kukly. Paní průvodkyně ochotně dětem 

odpovídala na jejich všetečné otázky, ty si vše prohlížely a nadšeně fotografovaly.  

   Exkurze se všem velmi líbila. Většina nákladů na tuto zajímavou exkurzi byla 

hrazena Krajským úřadem v Českých Budějovicích. 

 

Ing. Zdena Valková 

 
 

 

Foto: školní fotobanka 

 



Pěstitel leknínů a kosatců 

   Je učitelem přírodopisu, chemie, výtvarné výchovy a občanské výchovy. Je vysoký a nosí bílý 

plášť. Ve svém volném čase se věnuje především vnoučatům. Mezi jeho záliby ale patří i vyřezávání 

betlému a pěstování rostlin. Už asi víte, o koho jde. 

 

Pane učiteli Hladečku, vánoční svátky se blíží. Povězte nám, jak budete trávit čas o těch letošních. 

   Vánoce jsou především rodinné svátky, takže je budu trávit v kruhu rodiny, přátel a hlavně 

s vnoučaty. 

Přečtete si také o letošních Vánocích nějakou knihu? 

   Čtu především odborné časopisy a na beletrie mám málo času. A přiznám se – často usnu. 

Víme o Vás, že se už mnoho let věnujete vyřezávání betlému. Co je na této práci nejtěžší a máte ho 

už vlastně hotový? 

   Pracuji na něm už přes třicet let, ale ještě zcela hotový není. A co je nejtěžší? Mít stále deset 

prstů. 

Teď ke škole. Jaký předmět nejraději učíte? 

   Samozřejmě moji aprobaci: přírodopis a chemii. 

Můžete nám prozradit Váš největší školní trapas? 

   Marně šátrám v paměti. Spíše nějaké malé a spíše nepodstatné. 

Povězte nám, změnili se nějak žáci za tu dlouhou řadu let, co učíte? 

   Časy se mění a my se měníme v nich – tedy i žáci. Zkrátilo se jim dětství. 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

   Pochopitelně svíčková nebo rajská omáčka. A určitě s knedlíky. 

A jak trávíte čas o letních prázdninách? 

   Na maltě s malým „m“, jelikož pořád něco betonuji u kytek na zahradě. 

Pamatujete si ještě, jak jste se dostal k pěstování kosatců? 

   V odborném časopise Živa se před čtyřiceti lety objevily jejich fotografie a byl jsem hned 

zamilován. 

A máte nějaké zvíře? 

   V jezírkách mezi lekníny samozřejmě rybičky, ale hlavně naši zlatou čtyřnohou slečnu Belu. 



(zlatý kokršpaněl) 

Hodně času také věnujete svým vnoučatům. Co byste jim, ale také dětem ve škole do nového roku 

popřál? 

   Aby měly hodné a milující rodiče, kteří si s nimi budou povídat. Jejich rodičům, aby měli hodné a 

snaživé děti, které je budou poslouchat. A hlavně aby si nezapomněly hrát. 

Ptali se Sabina Vlčková, Pavlína Čiperová, Michaela Novotná, Nikola Trinklová a pan učitel Kainzinger 

 

 

pan učitel se svou manželkou 

Foto: V. K. 

 

Na ZŠ Hlinecká jsou žáci kamarádi 
 
    V úterý 24. 11. 2015 navštívila naše prvňáčky studentka VŠ z centra Cassiopeia s výukovým 

programem „sme kamarádi“. Děti si připomněly základní pravidla slušného chování a komunikace. 

Zahrály si hry vedoucí k posílení třídní sounáležitosti a pochopení důležitosti tolerance, spolupráce 

i úcty mezi spolužáky. Dětem se program velmi líbil a doufáme, že získané zkušenosti využijí 

v běžném životě. 



 

 

Foto: školní fotobanka 

 

Mgr. Jaroslava Werbynská 

 

Burza škol na ZŠ Hlinecká 
 
   Tento rok na nás všechny „deváťáky“ padá velká zodpovědnost a tou je volba povolání. Každý 

z vás čtenářů si jistě na tato léta vzpomene. My, všichni vycházející žáci, si klademe sami sobě 

otázky. Bude mě zvolená škola bavit? Zvládnu studium? Má tohle povolání v dnešní době 

uplatnění? 

    

 

Foto: školní fotobanka 

 



   Naše škola – ZŠ Hlinecká – nám velmi pomáhá s naším rozhodnutím. Se školou už jsme navštívili 

akci pro žáky 9. tříd „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Tam se nám představilo velké 

množství škol, dozvěděli jsme se, jak probíhá studium na jednotlivých školách, co je na té či oné 

škole zajímavé a výjimečné. Při třídních schůzkách proběhla i v tomto školním roce na naší škole 

tzv. Burza škol, zástupci středních škol a učilišť nás a rodiče seznámili se svými školami 

a podmínkami přijímacího řízení. Letos navštívili burzu škol i žáci 8. tříd se svými rodiči, takže mají 

dostatek času na rozhodování. Naši školu také navštívili zástupci SŠ rybářství a vodohospodářství 

z Třeboně, jistě nás navštíví i zástupci SOŠ a SOU Hněvkovice. Všechny nás čeká velmi vážné 

rozhodnutí, které určitě ovlivní náš budoucí život. A snad to bude rozhodnutí správné. 
 

žáci 9. ročníku 
 
 

ZŠ Hlinecká na exkurzi v Richmontu 
 
   Dne 23. 11. jsme se vydali na exkurzi do Richmontu, kam nás pozval tatínek naší 

spolužačky Elišky, pan Boháč. Cestu tam nám zpříjemnil sníh, dělali jsme stopy ve sněhu, 

klouzali se a dělali sněhové koule.  

Ty jsme u vstupu do Richmontu nechali u vrat a prošli si Richmont. Viděli jsme sklad, dílny 

i jídelnu. Také jsme se podívali na film o výrobě, abychom věděli, jak a co se zde vyrábí.  

Na naše zvídavé otázky nám ochotně odpovídal pan Boháč, který byl také naším 

průvodcem. Po skončení exkurze nás všechny čekal oběd a dárky. Děkujeme za krásnou 

exkurzi.  

 

žáci 4. B a paní učitelka třídní Svatava Báčková 

 

 

Foto: školní fotobanka 



Pečení adventních věnců 

Nejdříve, co je to advent… 

   Advent je začátek liturgického roku, čili období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to 

doba očekávání příchodu Ježíše Krista a doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba 

postní, kdy byly zakázané veškeré zábavy, tanec a zpěv. S adventním obdobím si spojujeme 

také tradici zdobení adventních věnců. 

 

Perníkové věnce 

   V naší škole máme tradici v pečení adventních věnců z perníku. Asi se vám to zdá 

neobvyklé, ale je to tak.  Každoročně o hodině domácnosti, si holky napečou perníčky, 

které krásně nazdobí bílkovou polevou a připevní je na adventní věnec, který si také upekly 

z perníku.  Nakonec upevní na věnec svíčky, které si postupně každou neděli zapálí. Tradici 

pečení adventních věnců před lety vymyslela paní učitelka Valková. 

Pavlína Čiperová 

 

 

Foto: školní fotobanka 

 

Vánoční téma zpracovaly žákyně 
7. B také formou básně. 
 
Vánoce 
 
Je den vánoční 
a my skáčeme radostí. 
Doma voní večeře 
a kapr už se dopeče. 
Na stromku je hvězdička 
a dobrá je i vánočka. 
Venku je zima, 
ale je to prima. 
Cukroví pojídáme 
a spolu se rádi máme. 
 
Nikola Šálená, Nikola Vrzáková, 
Karolína Josková a Petra Gábelová 



ZŠ Hlinecká získala dotaci  

 

   ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká podala žádost o finanční podporu z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci "Výzvy 57".  Škola podala 

projekt pod názvem: Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, 

Hlinecká, rozpočet projektu je celkem 301 605,00 Kč. Dotace je z 85% hrazena ze 

zdrojů EU (ESF), zbývajících 15 % připadá na státní rozpočet ČR.  Projekt je zaměřen 

na rozvoj technických dovedností, rozvoj výuky anglického/ německého/ 

francouzského jazyka formou  blended-learningu.  

   Naše škola se rozhodla využít v rámci "Výzvy 57" čtyři klíčové aktivity. První 

aktivitou je "Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ". V rámci této 

aktivity budou žáci vytvářet žákovské výrobky pod vedením kvalifikovaného učitele. 

Z dotace bude školní dílna také dovybavena potřebným nářadím a materiálem. 

Druhou aktivitou je "Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických 

činností žáků na ZŠ", učitel díky tomu absolvuje odborný vzdělávací kurz. Třetí 

aktivitou, kterou se rozhodla škola využít, je tzv. "Individualizovaný rozvoj ústních 

komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT 

formou blended-learningu , což je kombinovaný interaktivní výukový systém. Tuto 

aktivitu využije 6 pedagogů.  Poslední čtvrtou aktivitou je "Rozvoj individuálních 

ústních komunikativních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-

learningu. Kombinované formy výuky se zúčastní 20 žáků v hodinách běžné výuky. 

Výše jmenované aktivity budou realizovány na naší škole v průběhu třech měsíců. 

Věřme, že dotace z výše jmenovaného projektu kladně podpoří kvalitu vzdělávání na 

naší škole.  

 

        Zdeňka Hájková, ředitelka školy     


