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Aprílový den na ZŠ Hlinecká 

 

     Ve středu 1. dubna proběhl ve třetích třídách Aprílový den naruby. Třídní učitelky 

přišly do školy jako žákyně- vybavené aktovkou, penálem i dalšími pomůckami- a 

usedly do školních lavic. Také děti dorazily v převlecích- kluci za holky, holky za kluky a 

další dorazily v oděvech, které si oblékly obráceně. Místo učitelek se za katedru 

postavili žáci a vedli výuku. Využili nejen hry a soutěže, které znali, ale připravili si i 

své vlastní náměty. Psal se také diktát a matematické pětiminutovky, které si 

„aprílový učitelé“ sami opravili. Jelikož aprílový den probíhal i v mateřské škole, stali 

se z předškoláků z oddělení Skřítkové školáci a prožili si opravdovou vyučovací hodinu 

vedenou paní učitelkou třeťáků. Děti z třetí třídy se naopak vrátily do školky a s paní 

učitelkou Skřítků si při různých hrách připomenuly roky kdysi strávené v MŠ. 

                     Mgr. Jaroslava Werbynská 

 

 

Foto: školní fotobanka 



Veronika Hrubá – talent Jihočeského kraje 2014 

     Jak už jsme vás informovali v předchozím čísle našeho školního časopisu, obsadila 

Veronika Hrubá druhé místo v soutěži Talent Jihočeského kraje v kategorii umělecké – 

taneční. Ve volném čase se totiž věnuje tanečnímu sportu, tančí latinsko-americké 

a standartní tance a je v nich velmi úspěšná.  

     Nemohli jsme si proto nechat ujít příležitost položit úspěšné reprezentantce naší 

školy pár otázek. 
 

 

1. Veroniko, v kolika letech si začala tancovat?  

V šesti letech. 

2. Jak ses dostala k tancování? 

K tancování mě přivedli rodiče. 

3. A proč se věnuješ právě latinsko-americkým a standartním tancům? 

Baví mě to, líbí se mi atmosféra na závodech. Mám krásné šaty. 

4. Prozradíš nám, jak se jmenuje tvůj taneční partner? 

David Jodl. 

5. Kolik let je tvému tanečnímu partnerovi a jak dlouho spolu tančíte? 

14, tančíme spolu od září 2014. 

6. Kolik času týdně věnujete tréninku?  

Cca 6 hodin týdně + závody v sobotu a neděli po celé ČR. 

7. Vycházíte spolu vždy dobře, nebo si občas lezete na nervy? 

Občas si lezeme na nervy. 

8. Pochválila bys za něco tvého tanečního partnera? 

Je cílevědomý, snaživý. 

9. A dokáže tě něčím rozzlobit? 

Občas je líný. 

10.  Jaké jsou vaše největší taneční úspěchy? 

Účast na MČR. Dosažení nejvyšší výkonnostní třídy v naší věkové kategorii 

(STT- „B“, LAT-„C“) a spousta umístění na stupních vítězů po celé ČR. 



11.  Veroniko, co je na tanci vlastně nejtěžší? 

Naučit se taneční kroky se svojí technikou a charakteristikou. 

12.  Je těžké skloubit tanec se školou?  

Jak kdy – zatím to zvládám. 

13.  Už víš, čeho bys chtěla v životě dosáhnout? A týká se to tance, nebo něčeho 

jiného? 

V tanci bych chtěla dosáhnout třídy „M“ (reprezentace). Třeba se i živit 

tancem. Chtěla bych se i se školou dostat co nejdál. 

 

 

Ptaly se Veronika Píchová a Anita Danihelová 

 

 

 
 

Foto: Simona Benešová a Jan Minařík, koláž: Radim Fiala 

 

 



Prvňáci za ZŠ Hlinecká oslavili Den země 
 

   Začátkem dubna za námi do školy přijela lektorka z Ekologického centra Cassiopeia 
z Českých Budějovic, která pro děti připravila výukový program Život v mraveništi. 
Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života mravenců, zahrály si na mravenečky, 
kteří bojovali s pavučinou při cestě za potravou, na závěr si mraveniště také vyrobily. 
   To největší těšení bylo ale na konec měsíce. Měli jsme před sebou dalekou výpravu 
na Semenec. Na Stanici pomoc přírodě na nás již čekali a rázem se z nás stali 
permoníci a skřítkové. Permoníci poznávali různé kameny, jejich původ, stáří, barvu, 
tvar, plnili různé úkoly. Skřítci šli do borového lesa, kde je čekalo plno druhů borovic. 
Počítali jehličky, očichávali krásně voňavé prstíky od smůly. Poznávali také bylinky, ke 
kterým je zavedla vůně z pytlíčku, kde byly v usušené podobě. 
Na závěr si všichni opekli buřtíky. 
   Vraceli jsme se na hlinecký kopec trošku unaveni z dlouhého putování, ale plni 
zážitků. 
Všichni jsme poznali, že naše země, příroda, jsou moc krásné a zajímavé, že nám 
poskytují nejen poznání, ale i odpočinek a zábavu, proto si je musíme chránit. 
 

                                                                              
Mgr. Alena Šebestová a Mgr. Edita Jindřichová 

                                                                                 
 

     
 

Foto: školní fotobanka: žáci 1. A a žáci 1. B 
 
 

Jazyková animace na ZŠ Hlinecká 
 

V letošním školním roce pokračuje na naší škole spolupráce se sdružením 

Tandem, které podporuje zajímavými akcemi výuku německého jazyka. Pro žáky 2. 

stupně, kteří se učí německý jazyk, si připravil zástupce tohoto sdružení p. Florian 



Förster zajímavé hry, ve kterých si žáci mohli prakticky vyzkoušet své znalosti. Jako 

rodilý mluvčí pohovořil se žáky v němčině, snažil se je motivovat k učení cizího jazyka. 

Tyto hodiny byly pro žáky zpestřením výuky a zajímavým setkáním. 

         Mgr. Martina Hrůzová 

 

 

Foto: školní fotobanka 

 

ZŠ Hlinecká na biologické olympiádě  

     Již tradičně se zúčastňuje naše škola okresního kola v biologické olympiádě 

v Českých Budějovicích. Olympiáda je vždy náročná, nejinak tomu bylo i letos – 23. 

dubna 2015. O to těžší to měly obě naše dívky – Michaela Novotná ze 7. B a Šárka 

Straširybková ze 6. A, před nimi byl tým pěti žáků z Gymnázia Jírovcova z Č. Budějovic. 

Každá škola může dle pravidel vyslat do soutěže pouze dva soutěžící, ale "Jírovcovka" 

vyslala do soutěže hned pět soutěžících a tím porušila pravidla. I přesto naše žákyně 

Míša získala skvělé 8. místo a ocenění „úspěšný řešitel“. Také Šárka, která je úplným 

nováčkem, v této náročné soutěži nezklamala.  

     Míšo a Šárko, gratulujeme!! 

         Ing. Zdena Valková 

 



 
 

Foto: školní fotobanka 

 

 

 

ZŠ Hlinecká v Technickém muzeu a expozici "VIDA" 

Brno 

     Obě tyto technické expozice navštívili žáci ZŠ Hlinecká v uplynulém měsíci díky 

zapojení školy do projektu pořádaného COP Sezimovo Ústí. V nově otevřeném 

moderním technickém parku VIDA je umístěno na ploše téměř 5000 m2 přes 150 

interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických 

celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.    

     Technické muzeum nabízí řadu zajímavých exponátů – auta, motocykly, letadla a 

letecké motory a mnohé další technické zajímavosti. Žáci si nejvíce užívali návštěvy 

technické herny v nejvyšším patře muzea, kde je hlavní zásadou "dotýkejte se – 

zkoušejte – pozorujte – poznávejte". Celý projekt se snaží probudit v žácích 

základních škol zájem o technické obory a obě exkurze tomuto cíli jistě napomohly. 

                              Mgr. Jana Čtvrtníková  



 

Foto: školní fotobanka 

 

 

Exkurze Technické muzeum v Brně 

 

   Dne 28. 4. se žáci 6. a 8. tříd zúčastnili výletu v Technickém muzeu v Brně, který byl 

hrazen grantu COP Sezimovo Ústí. Vyrazili jsme v sedm hodin ráno  

a cestou jsme se stavili v MC Donaldu. Cesta trvala okolo tří hodin, a když jsme 

dorazili k muzeu, byli jsme rádi, že jsme v místě naší exkurze.  

   Muzeum bylo rozsáhlé, nacházela se v něm spousta exponátů v několika expozicích, 

např. historická vozidla, letecké motory, parní motory, vodní motory atd. Mě však 

nejvíce zaujal oddíl s 1. světovou válkou. V poledne na nás čekala technická dílna, ve 

které jsme si mohli vyzkoušet všelijaké pokusy např. vytáhnout pytle pomocí 

kladkostroje. 

   Odpoledne jsme se chystali opět k dlouhé cestě domů. Většina z nás jistě odjížděla 

spokojená.  

 

Jan Wirth 



 

Foto: školní fotobanka 

 

 

Trochu nezvyklá protidrogová přednáška 

     Naši školu navštívil v dubnu Dominik Nekolný, profesionální sportovec BMX, mistr 

světa a sedminásobný mistr republiky v této disciplíně, ale také protidrogový lektor. 

Dominik je od roku 2005 vyznavačem životního stylu bez jakýchkoliv drog včetně 

alkoholu a tabáku, zastává filosofii „Straight Edge“. Jeho přednáška byla naprosto 

nekonvenční nejen díky jeho image, ale i postoji, kterým přistupuje k dětem. Na 

příhodách ze svého života přiblížil žákům svou cestu k úspěchu, inspiroval je 

v možnostech, jak dosáhnout svých snů, a na vlastním příkladu dokázal, že je možné 

cítit se sebejistě i bez podpory návykových látek. A že vždycky má člověk možnost 

volby a záleží jen na něm, čemu řekne NE. Svou show zpestřil ukázkami na kole BMX, 

a nedal tak žákům ani na chvilku šanci se při této neobvyklé přednášce nudit. 

                  učitelé ze ZŠ Hlinecká 



 

Foto: školní fotobanka 

 

Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká 

  
     V nedávném čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o podpoře 

žádosti naší školy z ROP Jihozápad, škola získala v rámci 34. výzvy grant za účelem 

modernizace žákovské školní dílny. Jen připomenu, že celkové náklady projektu činí  

1. 134 249 Kč, způsobilé výdaje jsou 791 689 Kč a výdaje nezpůsobilé zahrnují stavební 

úpravy. Díky souhlasu zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou jsou stavební úpravy 

hrazeny z rozpočtu města, jejich výše je 342 562 Kč. Celý projekt je předfinancován 

zřizovatelem školy, tuto finanční záležitost řeší tzv. smlouva o výpůjčce. V současné době je 

projekt v realizační fázi, byla zahájena výběrová řízení, podepsány první smlouvy a do konce 

května budou dokončeny stavební úpravy. Rozšířením stávajících prostor dojde 

k zefektivnění výuky technických činností. Vytvořením dvou oddělených prostor vznikne  

dílna na dřevo a dílna na kovo. Bude tak umožněna souběžná výuka v každé učebně. Školní 

dílny využívají žáci běžných tříd 1. a 2. stupně, ale i žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kteří naši školu navštěvují. Těmto žákům jistě usnadní modernizované školní 

dílny přechod na vyšší stupeň vzdělávání.  V rámci projektu budou školní dílny doplněny 

novými stoly na dřevo tzv. hoblicemi a dílenskými stoly – kovo, žáci budou využívat nové 

dílenské svěráky s teleskopickými držáky, žáci budou moci využívat elektrotechnické 

stavebnice. V učebně dřevo bude instalována sada interaktivní tabule SMART Board 

s pylonovým pojezdem, dataprojektor, potřebný software, PC s připojením k internetu, 

dokumentová kamer a a vizualizér.  Tyto „technické zázraky“ přispějí ke zmodernizování a 



zkvalitnění výuky technických činností na naší škole. Věřím, že se technické činnosti stanou 

pro žáky atraktivnějším předmětem, zvýší jejich zájem o technicky zaměřené obory a tím 

ovlivní jejich uplatnění na trhu práce.                               

         Mgr. Hájková, ředitelka školy 

 

Na exkurzi v Linci 
     V rámci výletu, kterého se zúčastnily 8. a 9. třídy, vám chceme krátce představit 

město Linec a jeho Muzeum budoucnosti. Linec je hlavní město spolkové země Horní 

Rakousy, leží na řece Dunaji a má rozlohu 96,048 km2.   

     My jsme se v rámci této akce byli nejprve podívat v místním Muzeu budoucnosti, 

moderní pětipatrové budově, kde jsme si nejprve vyslechli výklad v češtině a poté 

mohli vyzkoušet v praxi virtuální techniku, možnost pohybovat se v 3D, přenášet 

postavičky do virtuální krajiny. Získali jsme zde hodně nových poznatků, které 

můžeme využít ve škole i v životě. 

     Poté jsme se vypravili s paní průvodkyní do centra města. Seznámili jsme se 

s jeho pamětihodnostmi. Mezi ně určitě patří radnice, měšťanské domy a zdejší 

kostely. Měli jsme i krátkou přestávku, a tak jsme chodili jen tak po městě a někdo si i 

něco koupil.  

     Chceme poděkovat nejen paním učitelkám za krásný výlet do ciziny, ale také 

cestovní kanceláři za hezky zorganizovaný výlet.  

 

Simona Benešová  

 

 
 

Foto: školní fotobanka 

 



Besídka – Den matek v 1. B 
 

     V úterý 5. května 2015 se v naší třídě konala besídka ke DNI MATEK. Děti 

předvedly, co se všechno naučily. Přednesly připravené básničky, zazpívaly 

a zatancovaly. Nakonec maminkám poděkovaly za jejich péči a starostlivost a předaly 

jim vlastnoručně vyrobený dárek a přání.  

     Dětem se vystoupení moc povedlo. Dokázaly také, že umí udržet tajemství, 

maminkám o dárečcích nic neprozradily a některé z nich se dokonce svoji básničku 

naučily tajně a úplně samy. Za to jim patří velká pochvala! 

 

Mgr. Edita Jindřichová 

 
 

 

Barevné vyučování v  1. B 
 

     V dubnu a květnu proběhlo v naší třídě BAREVNÉ VYUČOVÁNÍ. V zeleném týdnu 

prvňáci pomohli vodníku Mokřinkovi najít správné hrnečky, dokončili příběh o žabáku 

Žbluňkovi, zaseli si řeřichu. Ve žlutém týdnu vylovili zlatou rybku, splnili všechny její 

úkoly a v červeném týdnu pomohli Červené karkulce. Do školy přišli oblečeni v jedné 

barvě a přinesli i plno barevných předmětů. 

Všechny barevné úkoly plnili s chutí. Vítězům byly odměnou diplomy za nejlépe 

vyřešené úkoly. Nikdo ale nepřišel zkrátka. Nakonec si každý odnesl na památku svoji 

vlastní barevnou knihu. Ještě nás čeká MODRÝ TÝDEN, a protože čas utíká stejně 

rychle jako voda v řece, zasloužené prázdniny už jsou za dveřmi. 

 

Mgr. Edita Jindřichová 

 

 

ZŠ Hlinecká na dopravní soutěži 
 

     Dne 13. 5. se konalo okresní kolo Dopravní soutěže v Českých Budějovicích. Naše 

družstvo mladších žáků obstálo v tvrdé konkurenci převážně budějovických škol 

a obhájilo výborné umístění z loňského roku – letos jsme byli těsně pod bednou. 



     Naše posádka, složená ze tří páťáků (Markéty Pastorové, Martina Břízy, Tadeáše 

Dudka) a jedné žákyně ze čtvrté třídy Kláry Kofroňové, statečně bojovala ve čtyřech 

disciplínách (jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, dopravní testové otázky  

a první pomoc) a nestačila jen na tři budějovické školy.     

     Počasí nám přálo, tentokrát jsme naštěstí nezmokli, a tak jsme si to všichni užili. 

Soutěžícím gratulujeme. 

Mgr. Petra Říhová 

 

 

 

Meziškolní atletická olympiáda na ZŠ Hlinecká 
 

     Dne 7. května 2015 se na naší škole konal 1. ročník meziškolní atletické olympiády. 

Účastnilo se jí 7 základní škol – Hlinecká, Malá Strana, Dolní Bukovsko, Chrášťany, 

Neznašov, Temelín, Žimutice a gymnázium Týn nad Vltavou. 

     Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií. 1. kat. – 1.-3.třída, 2. kat. – 4.-5.třída, 3. kat. 

– 6.-7.třída a 4. kat. – 8.-9.třída. Každá škola mohla nominovat 1 družstvo v každé 

kategorii. 1. a 2. kategorie tříčlenné družstvo, 3. a 4. kategorie čtyřčlenné družstvo (2 

dívky + 2 chlapci). 

     Závodníci soutěžili ve 4 disciplínách: běhu na 60m, vytrvalostním běhu, skoku 

dalekém a hodu kriketovým míčkem (starší žáci vrhu koulí). Běhy se konaly na dráze 

fotbalového stadionu FK Olympie Týn, technické disciplíny na hřišti ZŠ Hlinecká. 

     V nejmladší kategorii 1.-3.třídy získalo pohár a diplom pro nejlepší družstvo ZŠ 

Dolní Bukovsko, ve 2. kategorii 4.-5.tříd vyhrálo družstvo ZŠ Temelín, 3. kategorii 6.-7. 

třídy opanovali domácí sportovci ze ZŠ Hlinecká a nejstarší kategorii 8.-9.tříd vyhrála 

ZŠ Malá Strana. Na závěr byli vyhodnoceni a medaile získali 3 nejlepší sportovci 

v každé disciplíně příslušné kategorie. Počasí nám přálo, sportovní nálada byla skvělá 

a my pevně doufáme, že se příštím rokem opět sejdeme a zazávodíme si. 

 

Mgr. Jiřina Koberová 



 
 

 
 

 
 

Foto: školní fotobanka 


