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Redakční rada se představuje: 

     V letošním školním roce, jak už víte, se obměnil tvůrčí tým našeho školního 

časopisu. Na stránkách našeho periodika vám je postupně představujeme. 

V tomto čísle to jsou Aneta Danihelová a Jan Wirth. 

 

Anita Danielová 

Znamení: Lev 

Oblíbená barva: zelená 

Oblíbená roční doba: léto 

Zájmy: kamarádi 

Knížka nebo internet?  Internet. 

Rybník nebo moře? Moře. 

Kočka nebo pes? Pes. 

Auto nebo kolo? Auto. 

Sen nebo realita? Sen. 

Počítač nebo notebook? Notebook. 

Jan Wirth 

Znamení: Beran  

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbená roční doba: léto 

Zájmy: počítač, kamarádi 

Knížka nebo internet? Internet. 

Oblíbené jídlo: palačinky 

Oblíbený nápoj: Kofola 

Oblíbený předmět: dějepis 

Nejlepší kámoš/kámoška: Ján Karniš 

 

 



Projekt EDISON 

     Všichni dobře víme, čím celá škola žila v týdnu od 22. února do 1. března 2015. Přijeli 
k nám na stáž zahraniční studenti – Jessica z Austrálie, Michelle z Indonésie, Maggie z Číny, 
Ivette z Mexika, Joanna z Tchaj-wanu a Leonardo z Brazílie! Setkávali se s našimi žáky 
v jednotlivých třídách, měli připravené velmi zajímavé prezentace o svých zemích, doplněné 
spoustou obrázků, videí, pohlednic a suvenýrů.  
     Ze tříd se ozývala nejen angličtina, ale i brazilské písně s Leonardovým doprovodem na 
kytaru, čínské, indonéské, španělské i portugalské pozdravy a jednoduché rozhovory. Děti si 
zahrály mexické hry, naučily se indonéský a čínský tanec, zkusily si, jak obtížné je psát čínské 
znaky. Zážitků máme mnoho a je nemožné je všechny vyjmenovat, byl to mimořádný týden 
od pondělního zahájení po páteční akci Global Village pro žáky, učitele, rodiče i veřejnost. 
Měli jsme radost i z toho, že se naši žáci dokážou nadchnout pro zajímavou věc a obětovat jí 
svůj volný čas. Zjistili jsme, že máme mezi sebou téměř profesionálního tlumočníka Ríšu 
Bauera z 9. A, který stážisty provázel na všech akcích od zahájení po nedělní odjezd, dále 
velmi šikovná děvčata – Evu, která mimo jiné uváděla uvítací slavnost, Sabinu, Barču, Aničku 
a Verču, ty se postaraly o kulturní vystoupení a všechny ostatní žáky, kteří se o stážisty starali 
a pomáhali jim s technikou a orientací na naší škole. Za velmi důležitou považujeme 
i skutečnost, že si naši děti uvědomily, jak zajímavá a krásná je pro cizince naše země, když 
neváhají cestovat tisíce kilometrů, aby ji poznali. A samozřejmě, jak je důležité učit se cizí 
jazyky a zbavit se ostychu při jejich používání. Možná jim zároveň stážisté svým příkladem 
ukázali, že nic není nemožné, stačí jen jít si za svými sny. Celý projekt byl náročný na přípravu 
a bez pomoci ostatních bychom jej nemohli zajistit. Chceme poděkovat rodinám, které nejen 
poskytly ubytování zahraničním studentům, ale také se o ně celý týden vzorně staraly 
a připravily jim výborné zázemí a zajímavý program ve volných chvílích. Byli to Báčkovi, 
Kocábovi, Marečkovi, Svobodovi, Štětkovi a Valkovi. Sedmého účastníka stáže, který nakonec 
nemohl přijet, byli připraveni ubytovat Waageovi. Našimi pomocníky se stalo postupně 
dvanáct studentek týnského gymnázia, které v případě potřeby tlumočily při ukázkách 
v jednotlivých třídách. Také jim a zároveň vedení gymnázia a panu učiteli Bočkovi děkujeme. 
Velký dík patří všem ostatním, kteří nám velmi pomohli při přípravách a uskutečnění celé 
akce – panu starostovi Šnorkovi za podporu, přijetí a ukázku obřadní síně MÚ, pracovníkům 
muzea za předvedení nové expozice, P. Marku Donnertsagovi za srdečné přivítání 
a provedení místním kostelem, skupině Luňáčci za pěkný koncert, domu dětí za zapůjčení 
zvukové aparatury na úvodní setkání a především baráčníkům za pozvání na místní rychtu 
a přípravu velmi příjemného posezení s občerstvením a ukázkou krojů, zvyků, tanců a lidové 
hudby nejen pro stážisty, ale i pro žáky naší školy, kteří je doprovázeli. Poděkování si zaslouží 
také pan Waage za odborný výklad v angličtině při exkurzi v elektrárně Temelín, rodiče 
našich žáků, kteří pomohli při přípravách, maminky a paní učitelky, které napekly 
občerstvení, žáci a učitelé, kteří připravili výzdobu školy a tělocvičnu na uvítací slavnost, 
pomáhali při organizaci, připravili kulturní program a dokumentovali celou akci.  
     A na závěr nesmíme a nechceme zapomenout na ty, díky kterým zahraniční stážisté přijeli, 
a kteří s námi po celou dobu projektu výborně spolupracovali, tedy na mezinárodní 
studentskou organizaci AIESEC, přesněji její brněnskou pobočku. A samozřejmě moc 
děkujeme Michelle, Jessice, Ivette, Maggie, Joanně a Leonardovi, že tu s námi byli!                    

 Mgr. Zdeňka Hájková a Mgr. Jana Čtvrtníková 



   Kdo byl vlastně  

    Thomas Alva  

      Edison? 

                                                 

                                                 [1] 

     Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě Milan ve státě Ohio 

jako nejmladší dítě Samuela Edisona a Nancy Elliot Edisonové. 

     Během života byl dvakrát ženatý a měl celkem 6 dětí - 3 s každou manželkou. Své 

dětství prožil v přístavu Huron, kam se jeho rodina přestěhovala za prací. Do školy 

chodil pouze tři měsíce, protože ve škole moc nedával pozor. V učení poté pokračoval 

doma, kde ho učila jeho matka. Od dětství měl problémy se sluchem, kvůli spále a 

neléčené infekci středního ucha. Již od mládí se zajímal o chemikálie. Také proto si 

založil několik laboratoří, kde prováděl různé pokusy. Talent také projevil v podnikání, 

kde prodával nejdříve zeleninu a později noviny na nádraží. Jelikož bylo jeho 

podnikání úspěšné, začal také tisknout své vlastní noviny, které měly velký úspěch 

mezi cestujícími drah. 

    Největší slávu získal díky svým vynálezům.  Patří k nim žárovka, cyklostyl, sčítač 

hlasů, tavná pojistka, drtič kamene, elektromobil a dynamo. 

 

Zdroj: wikipedia                                                                                      Anita Danihelová       

   

Zdroj použité fotografie z článku Kdo byl vlastně Thomas Alva Edison? 

 [1] 
„Thomas Edison“ od neznámý – This is from the Perry-Castañeda Library- see public domain notice at 

http://www.lib.utexas.edu/photodraw/portraits/. Image came via http://www.sru.edu/depts/cisba/ 

compsci/dailey/217students/sgm8660/Final/.  Original source:Current History of the War v.II (April 

1915 - September 1915). New York: New York Times Company.. Licencováno pod Volné dílo via 

Wikimedia Commons - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Edison.jpg#/media/File:Thomas_Edison.jpg 

http://www.sru.edu/depts/cisba/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Edison.jpg#/media/File:Thomas_Edison.jpg


     Pokud se chcete dozvědět víc o našich zahraničních studentech, čtěte 

následující řádky. V tomto čísle vám přinášíme rozhovory s Jessicou, 

Leonardem a Michelle. 

Jessica Favazzo  

        Jessice je 20 let. Bydlí s rodiči a mladší sestrou Marissou v rodinném domku na 

předměstí Perthu. Jejím přítelem je fotbalista Mark. Jessica studuje na Curtin 

University práva a jednou by chtěla cestovat po světě a možná učit angličtinu.   

        Naše třída 8. A strávila s Jessicou dvě hodiny. Její prezentace byla velmi pěkná a 

zajímavá. Jess nám ukázala krásy a taje celé Austrálie. Tento kontinent, jak určitě 

všichni vědí, je od nás velmi vzdálený, ale měli jsme tu možnost se alespoň na dvě 

hodiny ocitnout v okouzlující Austrálii. Za to Jessice moc děkujeme a doufáme, že se 

ještě někdy setkáme.  

Zpracovala Michaela štětková 

 

Foto Michaela Štětková 

 

Rozhovor s Jessicou 

Líbí se ti naše město a naše škola? 

Vaše město je krásné a škole je nejlepší. Líbí se mi nadšení vašich studentů. 

 



Jessico, řekni nám, čím je krásná Austrálie? 

Nejkrásnější místa Austrálie jsou Uluru, Velký bradlový útes a úplně všechno 

v našem státě - Západní Austrálie. 

Věděla jsi něco o České republice předtím, než jsi přijela? Překvapilo tě tu něco? 

Nevěděla jsem toho moc kromě toho, že má bohatou historii a že je ČR moc 

krásná. Byla jsem překvapená, jak moc je čeština těžká, ale snažím se. 

Zalíbila se ti místní kultura? Je něco, co se ti na České republice líbí? 

Kultura je zajímavá a mám ráda všechno, co pro nás organizujete. 

A chutná ti vlastně místní jídlo? 

Mám ráda bramborové knedlíky. 

Projektu EDISON se účastní mnoho studentů. Stačila ses s někým z vaší skupiny 

skamarádit? 

Ano, lidé, které jsem potkala v Projektu Edison, jsou fantastičtí. Až odjedu, 

budou mi hodně chybět. Během těch 5 týdnů jsme se stali přáteli. 

Navštívila jsi v rámci tohoto projektu jinou evropskou zemi? Kam by ses chtěla ještě 

v Evropě podívat? 

Byla jsem v Rakousku, Polsku, Slovinsku, Italii, Maďarsku a Německu. Ráda 

bych se podívala do Velké Británie nebo Japonska. 

Na jaké vysoké škole vlastně studuješ? 

Studuji na Curtin Univerzity v Petrhu, studuji práva. 

Až vystuduješ, čím bys chtěla být? 

 Chtěla bych cestovat po světě a možná učit angličtinu. 

 

Ptaly se Simona Benešová a Veronika Píchová 

Leonardo Bozzetti 

Ve středu 25. 2. nám prezentaci o své zemi předvedl Leonardo Bozzetti. 

Na své hodině nám vyprávěl o své vlasti Brazílii. Brazílie je největší země v Jižní 

Americe a je známá jako země fotbalu a úžasných pláží. Fotbal je v Brazílii něco 

jako u nás hokej, všichni ho milují a je považován za národní sport. Pokud byste 

do této země zavítali, museli byste umět portugalsky. Rio de Janeiro sice není 

hlavním městem, ale je nejznámějším a nejnavštěvovanějším. V Riu de Janeiru 



se každý rok koná světoznámý karneval. Jestliže chcete na tento karneval 

zavítat, musíte si lístky objednat nejméně šest měsíců dopředu. Světoznámým 

monumentem je socha Ježíše Vykupitele umístěná na hoře Corcovado.  

 

 

Foto Michaela Štětková 

 

I Leonardovi jsme položili pár otázek. 

Jak se ti líbí naše město a naše škola? 

Máte pěkné město i školu. Lidé zde jsou velmi přátelští. 

Jakou školu vlastně studuješ v Brazílii? 

FURG- UNIVERSIDADE FEDERAL PO RIO GRANDE. 

Proč ses přihlásil do programu EDISON? 

Protože jsem chtěl mít zkušenosti na školách v zahraničí od studentů a učitelů. 

Leonardo, pocházíš z Brazílie. V jakém městě vlastně žiješ? 

Žiju v Rio Grande. 
 

Řekni nám, čím je Brazílie krásná? 

Zřejmě to jsou pláže. Existuje jich tam mnoho.  

Jaké typicky brazilské jídlo ti chutná?  



Moje oblíbené je churranco.  

A oblíbil sis nějaké typicky české jídlo? 

Nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale bylo to z vepřových žebírek.  

Víme o tobě, že hraješ na akustickou kytaru. Jak dlouho na ni hraješ? 

Asi 10 let. Ale jsem hrozný hráč.  

A jaké knížky rád čteš? 

Většinou beletrii.  

A poslední otázka: Co se ti tady u nás v ČR líbí nejvíc? 

Pivo.  

Zpracovaly Karolína Koubková a Marie Stará 

 

Michelle King 
 

     Nejenom o své zemi, která je tvořena sedmnácti tisíci pěti sty osmi ostrovy, 

ale i o svém otci, slavném badmintonistovi, jehož přezdívali král smeče, nám 

vyprávěla Michelle. 

 

Líbí se ti naše a naše škola? 
 

Opravdu se mi líbí vaše město, obzvlášť vaše škola. Je úžasná. 
 

Překvapilo tě tu něco? 
 

Překvapilo mě, jak krásná je vaše země, protože jsem o ní nevěděla nic 

předtím, než jsem přijela. 
 

Zalíbila se ti místní kultura? 
 

Vaše kultura je úchvatná. 
 

A chutná ti vlastně místní jídlo? 

Chutná. 
 

Michelle, o Indonésii toho Češi moc nevědí. Řekni nám, čím je tvá vlastně 

krásná? 

Všechno je krásné, obzvlášť moře! 



 

Foto Michaela Štětková 

 

 

Indonéské národní motto je „Jednota v rozdílnosti“. Co to vlastně znamená? 
 

Je to jednota v rozmanitosti (různosti), protože máme 300 etnických skupin a 

720 odlišných jazyků, přesto stále žijeme spolu jako sjednocený národ. 
 

Projektu EDISON se účastní mnoho studentů. Stačila ses s někým z vaší skupiny 

skamarádit? 

Doopravdy jsem víc než přátelé, jsem rodina! 
 

Jaké máš vlastně koníčky? Čemu se ve volném čase věnuješ? 

Mám ráda cestování, dělám sporty a vaření. Také miluji pohlednice. 
 

Na jaké vysoké škole studuješ? 

Studuji podnikání v mém městě Jakarta. Jsem tam první rok. 

  Až vystuduješ, čím bys chtěla být?  

Ráda bych měla svojí vlastní firmu a ráda bych cestovala po světě. 

 

Připravily Veronika Píchová a Simona Benešová 

 

 



KOH-I-NOOR 

     Dne 17. 3. 2015 se sedmáci a osmáci podívali do firmy KOH-I-NOOR Mladá Vožice 

a.s. Většina žáků si myslela, že se jede do výrobny tužek, ale všichni byli překvapeni, 

když se dozvěděli, že se zde vyrábí aerosolové ventily a jejich příslušenství, tzn. 

rozmanité aerosolové rozprašovače, aplikátory a krycí víčka k aerosolovým 

nádobkám. Součástí výrobního programu je také produkce mechanických 

rozprašovačů pro netlakové balení.  

     Akciová společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice vznikla 1. 1. 1994, kdy byla 

zaregistrována v obchodním rejstříku. 

     V této firmě si dokonce můžete udělat 3D tisk na zakázku. Nabízí 2 varianty 

přesnosti vrstvení dílu tj. 0,17 mm/na vrstvu a 0,25 mm/na vrstvu. Oddělení vývoje se 

zabývá vývojem vlastních výrobků a na přání zákazníka realizuje produkt dle jeho 

požadavků. 

Jarda Pachol 

 

Foto: školní fotobanka 

Luňáčci 
 

    24. února jsme mohli zhlédnout koncert kapely Luňáčci. Tato hudební skupina 

začala vznikat v roce 1995. Zpočátku v sestavě: Jaroslav Luňáček, Jaroslav Luňáček 

ml., Lenka Luňáčková, Jan Luňáček, Lucie Cíchová a Petra Cíchová. Petra časem 

odchází a přidává se Lukáš Kazík (kytara).  



     Nyní Luňáčkové hrají v čistokrevném složení Luňáčků, tedy taťka Jára a děti: Jára, 

Lenka a Honza. Jaroslav Luňáček, nejstarší člen skupiny, hraje na kytaru, clawhammer 

a banjo. Věnuje se ještě zpěvu, psaní textů a komponování hudby. Lenka Luňáčková 

hraje na basu a zpívá. Jaroslav Luňáček ml. hraje na banjo a kytaru. Stejně jako jeho 

otec se věnuje zpěvu a skládání textů. Jan Luňáček hraje na mandolínu, housle, 

foukací harmoniku a věnuje se zpěvu. Tato kapela se věnuje country písničkám neboli 

bluegrass.    

     Country (anglicky Country music) je americký hudební styl a jeho počátky sahají do 

konce 18. století. Do popředí se pak dostal ve dvacátých letech 20. století. Byl výrazně 

ovlivněn hudbou španělských, francouzských a irských přistěhovalců. 

     Protože patřím k fanouškům této kapely, jsem velmi rád, že i mí kamarádi mohli 

tuto kapelu vidět naživo při jejich koncertu. 

Jarda Pachol 
 

Na návštěvě u koní 
 

     Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Křivancovým za úžasné přijetí, 

povídání a nakonec i nezapomenutelné svezení na jejich krásných koních Teovi 

a Baronovi. Přestože se zpočátku někteří koní obávali, nakonec se svezli všichni. 

Křivancovi byli totiž tak milí a srdeční, že jsme se úplně přestali bát. 

Po návratu jsme si ve třídě udělali nástěnku z fotek a informací o všech koních 

z jezdeckého oddílu Framak, které jsme získali z webových stránek  

www.framak.snadno.eu.   

    Už teď se těšíme, že si návštěvu v létě zopakujeme. Má se totiž narodit hříbátko, 

a pokud nebude pršet, svezeme se možná i venku. Ještě jednou moc děkujeme za 

krásný zážitek. 

Žáci speciální třídy 

 

 

Okresní kolo soutěže „Finanční gramotnost“ 
 

     Žáci 8. A, Veronika Píchová, Ladislav Komrska a Jan Minařík, se zúčastnili okresního 

kola 6. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“, kde získali 4. místo 

a postupují do krajského kola. 

     Děkujeme. 

   Kolářová Jana – hospodářka školy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://www.framak.snadno.eu/


Na horách 
 
     Na začátku března se uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnili žáci ze 6. – 9. tříd. 

V neděli jsme nemohli dospat. Byl před nimi dlouho očekávaný týdenní pobyt v Krkonoších. 

Ráno před osmou hodinou jsme všichni v doprovodu svých rodičů dorazili ke škole, kde už 

čekal autobus. Tak už jen poslední zamávání a vyrážíme směr Pec pod Sněžkou, chata Protěž. 

Cesta byla vyčerpávající, ale vidina občerstvení u „Mc Donaldu“ nás všechny posilovala. Po 

poledni přijíždíme na hlavní překladiště do Pece pod Sněžkou, začíná sněžit a celá horská 

vesnice je pokryta sněhem. 

     A teď to teprve začíná! Do přistavené rolby překládáme všechna zavazadla, nesmíme 

zapomenout na lyže. Pěší přesun k chatě zvládali někteří výborně, jiní si sáhli na dno svých 

sil. Po ubytování nás čekal první nástup na lyže, je před námi pěší výšlap sjezdovky s lyžemi 

na nohou. Jsme rozřazeni podle výkonnosti do družstev,  1. a 2. družstvo tvoří žáci, kteří už 

někdy lyžovali, 3. družstvo pak ti, kteří nikdy nelyžovali, na lyžích stáli poprvé. Každý den 

dodržujeme stejný program: ráno se vzbudíme, běžíme na rozcvičku, pak následuje úklid 

pokojů a jejich bodování, snídaně, denní rozkaz, lyžování, oběd, polední klid, lyžování, 

večeře, osobní volno, přednáška a večerní program. Večerní přednášky se týkaly lyžařské 

výstroje a výzbroje a také mazání lyží. Zajímavá byla přednáška člena Horské služby 

o lavinovém nebezpečí. Začátky lyžování u některých z nás nebyly jednoduché, stály nás 

hodně sil, námahy a u některých i utrpení. Ale úsilí za to stálo. V závěru týdne byla lyžařská 

úroveň u většiny z nás skvělá, poradili jsme si s každou lanovkou a sjezdovkou. Ti nejlepší 

sjížděli bravurně Klondajky, Zahrádky, Smrk i Hnědý vrch. Součástí lyžařského kurzu byl 

i běžecký výcvik. Ten si někteří opravdu oblíbili, výstup na běžkách na Liščí louku a Hnědý 

vrch stál za to. Skvělé bylo i zakončení běžek v Lesní boudě při ovocném poháru. Na konci 

týdne jsme si všichni poměřili síly ve sjezdovém a běžeckém závodě.  

     Každý večer jsme se všichni bavili u společenských her a nejlepší byly diskotéky. Týden 

plný slunce, upravených sjezdovek, běžeckých tratí a velkého množství kyprého sněhu 

skončil. Domů se nám nechtělo. Lyžařský kurz se nám všem moc líbil, zažili jsme spolu hodně 

nových zážitků. Byli jsme skvělá parta lyžařů! 

 

Zdroj: webové stránky školy 

 

Lyžařský výcvikový kurz pohledem Jana Wirtha 
 

     V den odjezdu jsme se všichni shromáždili u naší školy, odkud jsme společně vyjeli na čtyř 

hodinovou cestu do Pece pod Sněžkou v Krkonoších. Cestu jsme přerušili na naší oblíbené 

zastávce v Praze u Mekáče, kde jsme se občerstvili a vyrazili dál.  



     Když jsme dojeli do Pece pod Sněžkou, konečně jsme se setkali s trochou sněhu. Poté jsme 

z autobusu vyložili naše kufry a naložili je na káru. Vydali jsme se z Pece do strmého klikatého 

kopce, který se vlnil jako had. Každý, když vyšel nahoru, byl rád, že si může oddechnout. 

Naše chata byla už jen pár minut cesty před námi, a proto jsme se všichni těšili do jejích 

vyhřátých pokojů. Chata byla útulná a všichni, jakmile dorazili dovnitř, si převzali věci a šli se 

zabydlet do svých pokojů, kde nás čekalo vybalování a nástup na večeři. První den nebyla 

večeře zrovna dokonalá, ale po zbytek dnů většině z nás chutnalo. Večerka byla v deset 

hodin, ale ne vždy se všem chtělo do postele. První den jsme byli rozděleni do tří skupin: 1. 

skupina, kterou vedla paní učitelka Koberová, byla tvořena nejlepšími lyžaři a běžkaři. Do 2. 

skupiny, kterou měl na starost pan učitel Jaroš, byli zařazeni ti průměrní. V poslední 3. 

skupině, kterou měla na starost paní ředitelka Hájková, byli úplní začátečníci. Musím však 

říct, že všichni, ať už patřili mezi ty nejlepší anebo naopak mezi úplné začátečníky, se rychle 

zlepšovali. 

     Během lyžařského výcviku jsme zažili spoustu pěkných chvil. Jeden den jsme se například 

vydali na běžecký výlet, který vedl na Hnědý vrh a na rozhlednu, která se na něm nachází. 

Účastnili jsme se také večerního lyžování, které jsme si užívali asi nejvíc. Jednoho dne tam 

bylo tolik lidí, že někteří si sjezdovku museli vyšlapat hezky pešky. Proto jsme se pak museli 

dříve vracet na chatu. Celý týden jsme si proto všichni užili. Domů jsme se poté vraceli veselí 

i smutní zároveň. V Týně na nás čekali rodiče, s nimiž jsme se s velkou radostí uvítali. Ti z nás, 

kteří se zúčastní LVK i příští rok, se však už nyní těší, až zase nazují přeskáče a vyrazí na 

sjezdovku.  

                Jan Wirth 

Sapere – vědět, jak žít 

 Před měsícem na naší škole proběhla soutěž Sapere – vědět, jak žít, která je 

zaměřená na zdravý životní styl. V rámci této soutěže vyplňují žáci test na počítačích. 

Žáci, kteří nejlépe uspěli ve školním kole nás posléze reprezentovali v kole okresním. 

Byla to Sabina Hrabčáková z 9.B , Petr Němec z 8.A a Barbora Růžičková ze 7.B . V 

okresním kole tito žáci posléze obsadili 2. místo. Jen o kousek jim utekl postup do 

krajského kola. Blahopřejeme k pěknému umístění.  

Simona Benešová 

 

Talent Jihočeského kraje 2014 

     Už potřinácté byli 24. 2. 2015 oceněni nadaní školáci z jihu Čech, kteří vynikají 

v některém ze sedmi vybraných oborů. Naše škola nominovala tři žákyně. Oceněna 

byla Veronika Hrubá, žákyně 6. B. Obsadila druhé místo v kategorii umělecké – 



taneční. Veronika dosahuje vynikajících studijních výsledků. Ve volném čase se věnuje 

tanečnímu sportu, tančí latinsko-americké a standartní tance. V jižních Čechách jsou 

se svým partnerem ve své věkové kategorii bezkonkurenčně nejlepším tanečním 

párem, nominovali se na Mistrovství ČR ve standartních tancích v roce 2015. Veronika 

navíc sama spadá do kategorie mladších juniorů, ale kvůli věku svého tanečníka musí 

podle pravidel tančit v kategorii starších juniorů. Díky skvělým výsledkům a talentu 

dostali nabídku trénovat s Ing. Martinem Dvořákem a Zuzanou Šilhánovou, 

nejúspěšnějším párem v dějinách českého tanečního sportu. Blahopřejeme! 

 

Mgr. Jiřina Řehořová, třídní učitelka 6. B 
 

S Veronikou připravujeme rozhovor – přečíst si ho budete moci v letním čísle. 

 

Matematická olympiáda – okresní kolo 

     Tři naši páťáci – Martin Haikl, Martin Bříza a Tadeáš Dudek –  se v lednu zúčastnili 

okresního kola Matematické olympiády v Českých Budějovicích. V konkurenci 113 

vrstevníků se rozhodně neztratili, vynikajícího výsledku dosáhl především Martin 

Haikl, který na vítěze ztratil pouze 1 bod a umístil se tak na 3. – 9. místě (jedná se 

vlastně o dělené 2. místo) a Martin Bříza, který získal krásné 11. – 14. místo (dělené 

4. místo).  

     Chlapcům gratulujeme, přejeme další úspěchy – nejen v matematice, a zároveň 

děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 

Učitelé matematiky ZŠ Hlinecká 

 

Mladý módní návrhář 2015 
 

     Letos proběhl již 21. ročník této soutěže, kterou pořádá OA, SOŠ a SOU Třeboň. Tato 
soutěž je určena pro žáky 5. až 9. ročníků ZŠ a ZUŠ. 

     Pro žáky 5. a 6. ročníků byla letos vypsána tato soutěžní témata: KNĚŽNA TŘEBOŇSKÉHO 
ZÁMKU, OBLÉKNU SE JAKO MOJE OBLÍBENÉ ZVÍŘÁTKO a ODĚV PRO MOU RECITAČNÍ 
SOUTĚŽ. 

     Starší žáci vypracovávali své návrhy v těchto kategoriích: BUDE ZIMA BUDE MRÁZ, 
V RYTMU DISCO HUDBY a OBLEK INSPIROVANÝ KOMIKSOVÝM HRDINOU. 



     Jsme rádi, že i letos naše žákyně navázaly na úspěchy svých bývalých spolužáků 
a spolužaček. Šárka Švecová a Simona Benešová shodně obsadily ve svých kategoriích druhá 
místa. Šárka v kategorii BUDE ZIMA BUDE MRÁZ a Simona kategorii V RYTMU DISCO HUDBY. 

     Oběma děvčatům blahopřejeme!                                         

         Vladimír Kainzinger 

 

Karneval masek na ZŠ Hlinecká 
 

     V pátek 6. března 2015 se ve třídě 1. B konal „Karneval masek“. Všichni jsme měli 

připravenou masku, kterou mohli obdivovat i naši spolužáci. Třída se proměnila na taneční 

parket. Dopoledne plné tance, soutěží a her uběhlo velmi rychle. Užili jsme si plno radosti, 

veselí a smíchu. Karneval se nám všem moc líbil. Na závěr jsme si slíbili, že celou akci příští 

rok zopakujeme. 

Mgr. Edita Jindřichová, třídní učitelka žáků 1. B 

 

Zápis do 1. třídy 
 

    Měsíc leden je vždy ve znamení zápisů dětí do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou 

z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. K zápisu na 

naši školu se dostavilo téměř 50 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi 

těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly barvy a geometrické tvary; zkrátka 

ukazovaly, co všechno již umí.  Po zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky. Slavnostní 

chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové 

povinnosti“.  Přejme si, ať se novým žákům v naší škole líbí. 

    Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru 

v kvalitu vzdělávání na naší základní škole. 

Mgr. Zdena Hájková, ředitelka školy 

 

              
 

Foto ze zápisu do 1. třídy: školní fotobanka 



Matematické soutěže na 1. stupni 
 

     Jako každý rok si i letos žáci 4. a 5. tříd poměřili své znalosti v matematické soutěži 

Klokánek. Ze 49 žáků byl první Tadeáš Dudek, měl  97 bodů ze 120. Na druhém místě 

skončil Martin Haikl a třetí místo obsadil Martin Bříza. Gratulujeme.  

     V Pythagoriádě (ta byla určena pro žáky 5. tříd) máme dva úspěšné řešitele, 

Tadeáše Dudka a Martina Haikla. Blahopřejeme. 

Mgr. Svatava Báčková 

 

 

Foto: školní fotobanka 

 

Matematický klokan - Benjamín - stupně vítězů 

- školní kolo – žáci 6. a 7. ročníků 20. 3. 2015 
 

Pořadí Jméno Třída Počet bodů 

1. Novotná Michaela 7.B 89 

2. Dumbrovský Dominik 7.A 52 

3. Mareček Michal 7.B 47 

Mezi žáky 6. tříd byl nejlepší Pavel Kuda z 6. A (45 bodů), druhá byla Veronika Hrubá 

z 6. B (43 bodů) a třetí Lucie Chaloupková také z 6. B se 41 body. 

 



Matematický klokan - Kadet - stupně vítězů  

- školní kolo – žáci 8. a 9. ročníků 20. 3. 2015 

Pořadí Jméno Třída Počet bodů 

1. Kárniš Ján 8.A 55 

2. Svobodová Jana 9.B 44 

3. – 4. Bauer Richard 9.A 43 

 Menšíková Šarlota 9.A 43 

 

 

Biologická olympiáda – stupně vítězů  

- školní kolo - kategorie „D“ pro žáky 6. a 7. ročníků 

Pořadí Jméno Třída 

Body 

 
Část 
teoretická 

Část 
poznávací 

Celkem 

 
1. Novotná Michaela 7.B 27 23,5 50,5 

 
2. Straširybková Šárka 6.A 19 16,5 35,5 

 

3. Souchová Adéla 6.A 17 14,5 31,5 
 
 
 

 
 

Biologická olympiáda – stupně vítězů  

- školní kolo – kategorie „C“ pro žáky 8. a 9. ročníků 
 

Pořadí Jméno Třída 

Body 

  
Část 
teoretická 

Část 
poznávací 

Celkem 

  
1. Hrabčáková Sabina 9.B 18,5 23,5 42 

  
2. Sýkorová Anna 8.A 18,5 16,5 35 

  
3. Štětková Michaela 8.A 18 15,5 33,5 

   



Pythagoriáda 

     V kategorii pro 6. ročník se soutěže zúčastnilo celkem 9 žáků. Všichni získali 2 nebo 

3 body (z 15). 

     V kategorii pro žáky 7. ročníků se soutěže zúčastnili 4 žáci. Nejvýraznějšího 

výsledku dosáhla Michaela Novotná ze 7. B, která získala 10 bodů, a stala se tak 

jedinou úspěšnou řešitelkou v této kategorii. 

     V kategorii pro 8. ročník se účastnilo 6 žáků. Téměř všichni vyřešili více jak polovinu 

z 12 příkladů. 

 Jméno Počet bodů 

1. – 2. místo Karniš Ján 9 (úspěšný řešitel) 

 Vaith Miroslav 9 (úspěšný řešitel) 

3. místo Sýkorová Anna 8 (úspěšný řešitel) 

4. – 5. místo Černý Daniel 6 

 Němec Petr 6 
 

     Všem úspěšným řešitelům budeme držet palce v květnovém okresním kole 

v Českých Budějovicích. 

 


