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Rozhovor s panem učitelem 

   Učí dějepis a český jazyk. Je vášnivým fanouškem fotbalu, doma chová psa a každý zná jeho 

vtipné příběhy. Už víte, o koho se jedná? 

 

Pane učiteli, jak relaxujete po náročném dni ve 

škole? 

Dám si 20 a pak se starám o pejska a trávím čas  

s rodinou. Také se starám o dům po tátovi. 

 

Pomáháte doma s úklidem? 

Luxování a tzv. pánské věci – umím vyměnit žárovku,  

zatloukat hřebíček atd. 

 

Jakým jste byl žákem? Měl jste samé jedničky?  

Skoro vždy až na občasnou dvojku z matematiky. 

 

Co Vás přimělo stát se učitelem?  

Příklad jiných učitelů, např. pan profesor Pavel 

Bláha. 

 

Pane učiteli, Vánoce jsou za námi, jakými obvyklými činnostmi se o těchto svátcích zabýváte?  

Hlavně jím, dobře piji, odpočívám, čtu a podle počasí i sportuji  - díky počasí jsem vytáhl i kolo. 

 

Sledoval jste v televizi pohádky? Jaká se Vám líbila nejvíce?  

Ano, nejraději mám Anděla páně, protože je tam hezká příroda, dobří herci a je vtipná. 

 

Jste fotbalový fanda, chtěl byste potkat nějakou fotbalovou hvězdu? 

Docela Antonína Panenku z Bohemians Praha, protože dal ten největší gól v roce 1976 na Evropském 

šampionátu v Bělehradu. Pan Panenka mi velice připomíná pana učitele Mikesku.  

 

Dlouho jste prý doma chovali kočku. V současné době Vás lidé mohou spatřit při venčení psa. Jak 

dostal své jméno? 

Kromě Sparty mám rád taky FC Chelsea. Tak nás napadlo jí dát toto jméno. Kočička bohužel po 16 - 

17 letech umřela. (To nás mrzí.) 

 

 

 

Foto: Adéla Janoušková,  
Postprodukce: Jana Hrubešová 

 
 

 



Jaký je vlastně rozdíl v chovu psa a kočky? 

Pejsek je vděčnější. Kočka vám ledacos zničí. Pejsek je náročnější na chov (vstávání ve 3 ráno na 

procházku). 

 

Ptaly se Adéla Janoušková, Jana Hrubešová, Markéta Jourová a Lucie Tollarová 

 

 

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: Sabina Vlčková 

Znamení: Střelec 

Oblíbená barva: modrá 

Kniha, nebo internet? Obojí. 

Moře, nebo řeka? Moře. 

Kočka, nebo kůň? Kůň. 

Oblíbené roční období? Jaro. 

Tvoje zájmy? Jezdectví, volejbal. 

 

Jméno: Michaela Novotná               

Znamení: Lev 

Oblíbená barva: červená 

Zájmy: jízda na kole 

Máš sestru, nebo bratra?  2 sestry. 

Prázdniny, nebo škola? Prázdniny. 

Město, nebo venkov?  Venkov. 

Oblíbený předmět ve škole? Tělesná 

výchova. 

Oblíbené zvíře? Pes.                                       Foto: Adéla Janoušková a Jana Hrubešová           

Ovoce, nebo zelenina? Ovoce. 

Ptaly se Pavlína Čiperová a Lucie Tollarová 

 

 

 



 

Sportovní den na ZŠ Hlinecká 
 

   V rámci prevence rizikového chování žáků uspořádala naše škola v závěru 

kalendářního roku dva sportovní dny. V těchto dnech byla sportovní hala v Týně nad 

Vltavou plná pohybu. Řada našich žáků navštívila sportovní halu zcela poprvé. Pro 

žáky 1. stupně byl připraven stolní tenis, squash, fotbal, stepy, hod na koš, vybíjená 

a točení obručí. Některé sporty znali žáci z hodin tělesné výchovy, ale squash byl pro 

žáky úplnou novinkou. 

   Žáci plnili postupně všechny disciplíny, své výsledky si pak zaznamenávali do 

výsledkové kartičky a nechybělo i vybarvování tematického obrázku. Sportovní 

dopoledne si ti nejmenší bezvadně užili, byla to výborná zábava. Starší žáci z 2. stupně 

si zahráli turnaje ve florbalu a volejbalu, všichni si měli možnost zasoutěžit ve stolním 

tenise. Největší zájem byl u žáků o squash, přestože jej někteří hráli poprvé v životě. 

Také všem žákům druhého stupně se sportování moc líbilo a shledalo se s velkým 

nadšením. Oba sportovní dny splnily svůj cíl. Věříme, že žáky motivovaly k radosti 

z pohybu a podpořily tak zájem žáků o sport. Děkujeme provozovatelům sportovní 

haly za příjemné přijetí a vytvoření skvělého sportovního zázemí. 

 

učitelé ze ZŠ Hlinecká 
 

 

 
 

Foto: školní fotobanka 



 
 

 
 

Foto: školní fotobanka 

 
 

Dny otevřených dveří na ZŠ Hlinecká 
 

   V první polovině ledna probíhala na naší škole řada akcí. Již druhým rokem se konal 

v sobotu 16. ledna „Den otevřených dveří“ pro veřejnost. Ten den navštívili školu nejen 

rodiče budoucích prvňáčků, ale i rodiče a prarodiče našich žáků. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout všechny učebny, prostory školní družiny, tělocvičny, oranžovou učebnu 

přírodních věd, chemickou laboratoř, nově zmodernizovanou žákovskou školní dílnu a dílnu 

keramickou, ve které si žáci tvořili výrobek z keramické hlíny. 

   Zájem ze strany rodičů nás velmi potěšil. Tradičně se konaly „Dny otevřených dveří“ pro 

budoucí prvňáčky. V těchto dnech se do tříd  1. A a 1. B přišly podívat předškolní děti. Žáci se 

svými vyučujícími přivítali „Veverky“ a „Skřítky“ z MŠ Hlinecká, školu navštívily i děti z MŠ 

Dewetterova. Předškoláci se seznámili s prací současných prvňáčků, vyzkoušeli si své znalosti 

– poznávali písmenka, počítali, psali, vyprávěli si nad obrázky, společně si zazpívali a také 

pracovali s kouzelnou interaktivní tabulí. 

   Veškerá práce dětí byla pojata formou činnostního učení, hravě a zábavně. V průběhu 

těchto dnů probíhala na naší škole i akce pro rodiče žáků budoucích prvňáčků tzv. 

„Vyučování nanečisto“. 

   Vyučování se konalo v dopoledních, ale i odpoledních hodinách, rodiče se svými dětmi 

mohli navštívit kteroukoli 1. třídu a podrobně se seznámit s průběhem a prací paní učitelky 



a žáků v běžné vyučovací hodině. Potěšilo nás, že rodiče tuto možnost využili a na vlastní oči 

viděli, jak prvňáčci na naší škole pracují, jaké metody a formy práce paní učitelky používají. 

Musíme pochválit současné žáky prvních tříd za jejich snahu a píli při práci, za trpělivost 

a ochotu ukázat svým kamarádům, co je v příštím školním roce čeká. Současně ale velice 

chválíme i naše „budoucí prvňáčky“, kteří byli velmi šikovní, bez problému plnili všechny 

zadané úkoly, nenásilně se zapojili do společných aktivit a ukázali nám, že jsou kvalitně 

připraveni do školy. Za to patří náš dík i paní učitelkám z MŠ. Doufáme, že se dětem v naší 

škole líbilo a že je v září přivítáme jako „prvňáčky“ na naší ZŠ Hlinecká. 

 

Mgr. Janálová, Mgr. Werbynská, učitelky 1. tříd 

 

 

Foto: školní fotobanka 

 

Vánoční a pololetní bruslení na ZŠ Hlinecká 
 
   Zkušení bruslaři naší školy se už nemohli dočkat oblíbené výpravy na zimní stadion do 

Veselí nad Lužnicí. V předvánočním týdnu konečně nastal čas vyzkoušet brusle, pořádně se 

obléci, přibalit svačinu, případně i hokejku a vyrazit na led. Zájemců bylo tolik, že naplnili 

postupně tři autobusy. 

   I letos byli mezi sportovci na bruslích úplní začátečníci, zkušenější kamarádi jim ochotně 

poskytovali oporu a cenné rady. Kluci si jako vždy zahráli hokej. Pro velký úspěch proběhlo 

„druhé kolo“ bruslení ve dnech před rozdáváním pololetního vysvědčení. Deváťáci opouštěli 

ledovou plochu trochu posmutněle. Uvědomili si, že pro ně bruslení se spolužáky ze základní 

školy bylo tentokrát už opravdu poslední. 

 

Mgr. Jiřina Koberová, učitelka tělesné výchovy 



 

Foto: školní fotobanka 

 

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká 
 

   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 přes 50 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi 

těšila, při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy 

a kreslily postavu. Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno již umí. A věřte, byli velmi šikovní. 

Po splnění zápisu si pak domů děti odnášely drobné dárečky, které jim vyráběli jejich budoucí 

kamarádi. Společně si přejme, aby se nově zapsaným žákům v naší škole od září velmi líbilo. 

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

vzdělávání na naší základní škole. 

Mgr. Hájková, ředitelka školy 
 

 

Foto: školní fotobanka 



Umělecké okénko 
 

   Jednoho dne jsme s rodinou vyrazili na Šumavu. Z okna auta jsme spatřili 

krajinu, pro kterou mráz ušil bílou krajku. Tento zážitek jsem se rozhodla ihned 

zdokumentovat. 
 

     

 

 

Foto a text: Nikola Trinklová 



Vypravování o lyžařském kurzu 

 

Psala se první březnová neděle a skupina žaků 2. stupně se spolu s paní 

učitelkou Koberovou, paní ředitelkou Hájkovou a zdravotníkem Pavlem Procházkou 

vypravila na lyžařský výcvikový kurz, který se konal od 6. do 13. března  

v Krkonoších. 

      V 8 hodin ráno jsme 

vyrazili od budovy školy 

ochotni podrobit se zimě,  

na kterou jsme momentálně 

nebyli moc zvyklí,  

a tvrdému výcviku na svahu. 

Cestou na hory jsme se stavili 

v Mekáči, abychom využili 

poslední příležitost pořádně 

se vykrmit před týdenním 

výdejem energie.  

Po příjezdu do Pece pod Sněžkou jsme se vydali na chatu Protěž, kde jsme měli 

na celý týden domluvený pobyt. V den příjezdu jsme se také rozdělili na skupiny 

podle lyžařských dovedností. V následujících dnech jsme se snažili tyto dovednosti 

rozvíjet a zlepšovat se. A protože jsme toho měli ještě málo, vyzkoušeli jsme také 

běžky. 

Pro zpříjemnění večerů na chatě měl každý pokoj pro celý lyžařský kurz 

připravený kulturní program, ve kterém jsme se nasmáli a zabavili se. Jedno 

dopoledne jsme se také věnovali hrátkám se sněhem, ze kterých se nakonec 

vyklubala soutěž o nejhezčí sochařské dílo.   

V závěru kurzu jsme množství získaných zkušeností ukázali v závodě jak na 

běžkách, tak na lyžích. I přesto, že jsme si celý týden náležitě užili, všechno muselo 

jednoho dne skončit. Tak jsme se po náročném týdnu vydali zpět domů. Na tento 

lyžařský kurz budeme všichni s radostí vzpomínat. 

 

Markéta Jourová 

 

    

Foto: školní fotobanka 

 

 



Okresní kolo matematické olympiády 
 

   Matematika je předmět, který si oblíbila řada žáků naší školy. Klára Kofroňová, Kateřina 

Porodová a Evelína Vaithová z pátých tříd se 19. ledna zúčastnily okresního kola 

Matematické olympiády v Českých Budějovicích. Podmínkou účasti bylo úspěšné řešení 

matematických příkladů ve školním kole. Okresní kolo matematické olympiády se konalo v ZŠ 

Nerudova, České Budějovice. Na dívky čekaly tři náročné slovní úlohy, mohly získat 

maximálně 18 bodů. Úspěšnými řešitelkami se staly žákyně Klárka s 11 body a Kačka s 9 

body. 

   Gratuluji! Jste šikovné a moc vás chválím.                        

Mgr. Svatava Báčková, třídní učitelka 
 

 

Foto: Svatava Báčková 

 

Komiksový workshop 

   Ve středu 9. března v přísálí Městského domu kultury Sokolovna se žáci z 8. a 9. tříd 

zúčastnili komiksového workshopu. Pod vedením pana Daniela Vydry, který je známým 

komiksovým scénáristou, si tu mohli prakticky vyzkoušet, jak se vlastně takový komiks 

„dělá“.  

   Tato práce spočívala v tom, že skupina žáků vytvářela vlastní texty či další obrázky ke 

kresbám známé výtvarnice Markéty Vydrové.  

V. K. 

 

 



Výlet žáků 8. a 9. tříd do Poslanecké sněmovny a na Pražský hrad 

 

   V úterý 15. 3. jsme všichni společně vyrazili autobusem Stibus do Prahy. Počasí přesně 

kopírovalo nevlídný čas plný mokrého a těžkého sněhu, který se nepřetržitě sypal přesně tak, 

jak tomu bylo 15. 3. 1939, kdy naši vlast definitivně obsadili nacisté. Přesto jsme se rychle a 

bezpečně dostali do Prahy, do blízkosti Poslanecké sněmovny, kde jsme měli domluvenou 

prohlídku. Prostředníkem mezi námi a Poslaneckou sněmovnou byla poslankyně ČSSD paní 

Vlasta Bohdalová, které touto cestou velice děkujeme za zajištění celé akce.  

   V Poslanecké sněmovně nás vlídně přivítali, ukázali nám vnitřní prostory sněmovny, jednací 

sál i kuloáry sněmovny. Potkali jsme cestou i některé poslance- namátkou pana Jeronýma 

Tejce a pana Marka Bendu. V Poslanecké sněmovně se nám velice líbilo. Přesunuli jsme se na 

Pražský hrad, kde na nás čekala průvodkyně společnosti - Učíme se nově, která nás provedla 

chrámem Sv. Víta, Vladislavským sálem a dokonce nám ukázala i místnost, kde probíhaly 

události druhé pražské defenestrace z roku 1618. Výklad paní průvodkyně byl mimořádně 

zajímavý. Rozloučili jsme se u věže Daliborka, na konci tzv. Zlaté uličky.  

   Stínem celého zájezdu snad bylo pouze počasí, hlavně tedy neobyčejná zima panující 

v Praze a všudypřítomný ledový vítr. 

Žáci 8. a 9. tříd 

 

 

 

Foto: školní fotobanka 


