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DOTACE
Naše škola získala dotaci ve výši 4 670 000 Kč. Z této částky bude na pozemcích školy vybudována
venkovní učebna přírodních věd, bude provedena rekonstrukce v učebně jazyků, vybuduje se
bezbariérové WC a v neposlední řadě bude rekonstruován výtah.
Naše škola chce taktéž požádat o grant na rekonstrukci školní kuchyně a počítačové učebny.

NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
V nedávné době bylo na naší škole přijato nové bezpečnostní opatření v podobě nutnosti ohlásit
svůj příchod do školy prostřednictvím komunikační technologie v podobě zvonků s kamerou.
Bohužel součástí tohoto opatření bylo nařízení rodičům, aby vyčkávali na své děti před školou.
Žákům bylo také zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby, což je mimo jiné zapsané i ve školním
řádu s výstrahou kázeňského postihu.

SPORTOVNÍ DEN
Dne 21. 12. 2017 se odehrálo na Sportovní hale v Týně nad Vltavou sportovní dopoledne žáků ze
ZŠ Hlinecká. Náš časopis proto přináší výsledky výkonů našich sportovců. Jsou zde napsané pouze
některá utkání, omlouváme se.
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PŘEHAZOVANÁ – STARŠÍ 2. skupina
ŠVERMOVÁ A
SPOL.
ŠVERMOVÁ A
SPOL.

VRZÁKOVÁ
A SPOL.
16:6

VRZÁKOVÁ A
SPOL.

6:16

HLINKOVÁ A
SPOL.

9:6

HLINKOVÁ A
SPOL.

POŘADÍ

6:9

2

8:11

3

11:8

1

FUTSAL – MLADŠÍ
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FUTSAL – STARŠÍ
8.A
8.A
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8. A = složení neznámé
9. A = Jan Novotný, Michal Onderka, Dominik Kohút, Petr Nekola, Lucie Michalcová
9.B = Jan Hatala, Nikola Šálená, David Novotný, Jan Kodad, Veronika Hrubá

Autor fotografií: Mgr. Vladimír Kainzinger

ÚSPĚCH LUCIE CHALOUPKOVÉ V OLYMPIÁDĚ Z ČJ
Toto každoroční klání se 5. 2. 2018 uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích.
Zúčastnění žáci v něm odpovídali nejen na otázky z mluvnice, ale vytvářeli i slohovou práci na
zadané téma.
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Nás z „Hlinek“ velice potěšilo 3. místo Lucky Chaloupkové, žákyně 9. B. Z jejího úspěchu máme
radost i proto, že Lucie se ve výsledkové listině vklínila mezi žáky z prestižních budějovických
gymnázií a slohovou práci měla dokonce nejlepší.

ROZHOVOR S PANEM ŠKOLNÍKEM
Pan školník vykonává důležitou funkci na naší škole. Opravuje všechno, co někteří žáci rozbijí,
nebo se postupem času rozbije samo. Díky tomu je zajištěn hladký a klidný průběh vyučování.

REDAKCE: Pane Školníku, jak dlouho už tuto funkci vykonáváte?
PAN ŠKOLNÍK: Už to bude 26 let.
REDAKCE: Baví vás tato práce?
PAN ŠKOLNÍK: Ano, vždy se najde něco, čím mě dokáže tato škola překvapit, takže se nikdy
nenudím.
REDKACE: Jak jste se k této profesi dostal?
PAN ŠKOLNÍK: Jsem vyučený zámečník a tady hledali školníka - takže tak.
REDAKCE: Jakou nejsložitější opravu jste zde dělal?
PAN ŠKOLNÍK: Prasklé topení, to dá vždycky pořádně zabrat.
REDAKCE: Jaký máte vztah s žáky?
PAN ŠKOLNÍK: Docela dobrý, nesmí mě ale naštvat.

BUDOUCNOST NAŠICH DEVÁŤÁKŮ
Výběr střední školy, která vás naučí budoucímu povolání, není jen tak snadný úkol. Obzvláště pro
žáky 2. stupně. My jsme pro vás připravili menší zdroj inspirace v rozhovorech s Robinem
Nuhlíčkem, Janem Hatalou, Janem Kodadem a Erikou Karnišovou.
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Robinu Nuhlíčkovi je 14 let. Navštěvuje naši základní školu, jak to bude s jeho budoucností?
REDEKCE: Robine, jaký obor sis vybral?
ROBIN: No, já bych chtěl studovat na včelaře. Asi proto, že můj otec byl včelař a můj děda
taky, takže asi z úcty k nim.
REDAKCE: Kde taková škola je?
ROBIN: Jedna je kousek od Týna, druhá je v Ústí nad Labem. Ale spíš půjdu do té školy v
Ústí nad Labem, jelikož bych mohl být na intru.
REDAKCE: Máš už nějaké zkušenosti se včelami?
ROBIN: Ano, u babičky mám svůj vlastní včelín, takže můžu trénovat.
REDAKCE: Jak reagovali tví rodiče na to, že budeš včelař?
ROBIN: Byli velice šťastní.
REDAKCE: Kde se vidíš za 10 let?

SOUKROMÝ ARCHIV ROBINA NUHLÍČKA
ROBIN: Na své farmě, obklopený včelami.
REDAKCE: Tak mnoho štěstí, Robine.

Honzovi Hatalovi je 15 let. Chodí do 9. B na ZŠ Hlinecká, kde dosahuje průměrných výsledků.
REDAKCE: Kdy ses začal věnovat autům a motorkám?
HONZA: Poprvé jsem volant držel ve 4 letech. Když jsem jel s taťkou k babičce a on mě vzal na klín. Byl
jsem doslova fascinován. Od té doby se zajímám o auta a zjišťuji, co a jak funguje.
REDAKCE: Jak si představuješ své budoucí povolání?
HONZA: V budoucnosti bych se rád zabýval opravou aut. Ze začátku po vystudování si chci udělat
praxi a za pár let s dobrými zkušenostmi začít soukromě podnikat v autoopravě.
REDAKCE: Jaký obor chceš po ukončení 9. třídy studovat?
HONZA: Jak jsem říkal, chci se zabývat auty a tím pádem chci studovat obor automechanik.
REDAKCE: Proč chceš tento obor studovat?

BÝVALÁ PROFILOVÁ FOTOGRAFIE
Z FACEBOOKU JANA HATALY

HONZA: Auta jsou mým největším koníčkem, tak proto.
REDAKCE: Podporuje tě ve tvém koníčku rodina? Pokud ano, jak?
HONZA: Rodiče se mě snažili umístit do dílen známých, jenže mně se prostě nechtělo.
REDAKCE: Už jsi někdy pomáhal s opravou reálného auta nebo motorky? Pokud ano, jaká byla
příčina?
HONZA: Ne [mírný smích], párkrát jsem měnil kola a „štoural“ se v motoru, to je celé.
REDAKCE: V minulém rozhovoru nám nechtěla V. Hrubá odpovědět na otázku, která se týkala vás
dvou. Vyjádříš se nějak ty k ní?
HONZA: Veronika je milá a vzdělaná spolužačka a dokáže mi se vším pomoci. Jsem jí zejména vděčný
za to, že mi dala okopírovat sešity, když jsem měl zlomenou pravou ruku a nemohl jsem psát, je to fajn
holka.
REDAKCE: Honzo, kde se vidíš za 10 let?
HONZA: V autodílně.
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Janu Kodadovi je 14 let. Ve škole dosahuje nadprůměrných výsledků. Jak to bude s ním za pár let?

REDAKCE: Jaký obor ses rozhodl studovat?
HONZA: No ještě nejsem přímo rozhodnutý, ale přemýšlím nad
opravářem CNC strojů a ekonomkou.
REDAKCE: Proč zrovna tyto obory?
HONZA: Nevím, vždy se mi líbilo opravovat různé věci a CNC
stroje mě oslovily nejvíce. A ekonomiku, tu mi poradily rodiče.
REDAKCE: Kde tyto školy jsou?
HONZA: Ekonomka je v Českých Budějovicích a opravář je v
Pardubicích.
REDAKCE: A kde se vidíš za 10 let?
HONZA: Ve své firmě na opravy CNC strojů.

SOUKROMÝ ARCHIV JANA KODADA

Erice Karnišové je 15 let. Tak jako všichni před ní tázaní chodí na naši školu, kde dosahuje
nadprůměrných výsledků. Jako ostatních jsme se i jí zeptali, jak to s ní bude za pár let?
REDAKCE: Eriko, jaký obor ses rozhodla studovat?
ERIKA: Rozhodla jsem se, že půjdu studovat „zdrávku“.
REDAKCE: Proč zrovna tento obor?
ERIKA: Ráda pomáhám lidem a tento obor je cesta k uskutečnění
mého snu, stát se „zubařkou“.
REDAKCE: Kde se tato škola nachází?
ERIKA: V Českých Budějovicích.
REDAKCE: Kde se vidíš za 10 let?
ERIKA: Ve své ordinaci, kde pomáhám lidem.

PROFILOVÉ FOTO NA FACEBOOKU
ERIKY KARNIŠOVÉ
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LITERÁRNÍ DÍLA NAŠICH ŽÁKŮ
SLOHOVÁ PRÁCE OD ŠÁRKY KOŠNÁŘOVÉ
Pro svou charakteristiku jsem si vybrala mého milovaného tatínka Jaroslava Košnáře. I když
vypadá trochu agresivně, je to velmi milý a přátelský člověk. 13. 1. 2018 oslavil své čtyřicáté deváté
narozeniny. Pracuje jako kuchař ve výrobě lahůdek Jednota. Na svět se dívá z výšky 196 centimetrů
a šlape po něm botami číslo 11. S jeho tělesnými proporcemi kontrastují sice prořídlé a lehce
šedivé vlasy, které jsou ovšem jemné jako chmýříčka z odkvetlé pampelišky. Jeho modré oči
zakrývají věkem spadlá víčka s vráskami. Pod kulatým nosem se skrývají jeho ústa, která každou
chvíli vyřknou nějakou tu blbost.
Nejvíce se mi na něm líbí, že se pořád směje a bere život s humorem. Dokáže se bavit s cizími
lidmi, a když nastane nějaký problém, snaží se ho v klidu vyřešit. Je moc hodný, i když by to moc lidí
na první pohled neřeklo. Asi jako každý otec je starostlivý a ptá se, jestli mám vše hotovo. Věci se
snaží dělat pečlivě a až do konce. Možná proto si občas nosí práci domů, aby ji neodkládal napotom.
Jeho nejoblíbenější činností je lepení modelů hradů a zámků. Skoro každý den prosedí klidně i
několik hodin u vystřihovánky a přitom se kouká na Talk show Jana Krause nebo na Partičku. Občas
ho dokáže naštvat nepřesný návod, a tak si musí postup domýšlet sám. Momentálně se chystá ke
koupi zámku Hluboká. Také luští křížovky a velmi rád chodí na procházky – hlavně na naši zahrádku
na Bederníku. Je tam klid, čerstvý vzduch a to on má rád.
Mého tatínka mám moc ráda, protože si rozumíme a pořád se spolu smějeme. I když na mě občas
zakřičí nebo zvýší hlas, nevadí mi to, protože vím, že mě má rád a chce, aby ze mě něco bylo.
Takového tatínka bych přála každému.
Šárka Košnářová

SLOHOVÁ PRÁCE OD SIMONY ŠIMEČKOVÉ
Dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Simona Šimečková. Je mi čtrnáct let a jsem žákyní
třídy 9. A na ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou. V tomto městě také bydlím se svými rodiči a do školy
to mám sotva pět minut chůze. Jsem normální holka střední postavy, hnědovlasá s modrošedýma
očima. Ráda se hezky oblékám, ale nikdy výstředně. Simona je prý jméno hebrejského původu a
znamená slyšící nebo naslouchající. Myslím si, že to jméno mi docela sedí. Nemám ráda hlučné
diskuze, překřikování nebo hádky. Neprosazuji se za každou cenu, jsem spíše tiché a klidné povahy,
ale také umím dát najevo, když se mi něco nelíbí.
Nemohu říct, že do školy chodím bůhvíjak ráda. Přiznám se, že prázdniny mám raději, ale to snad
každý. Učím se dobře, zatím jsem měla vždy vysvědčení s vyznamenáním. Zadarmo to ale není.
Musím se poctivě připravovat na hodiny, zvláště na některé předměty. Matematiku a fyziku nemám
moc ráda. Matematika mi zabírá hodně času, zvláště před přijímacími zkouškami na střední školu.
K čemu mám vztah, jsou jazyky - angličtina a němčina.
Mám ráda sport a oblíbila jsem si stolní tenis, který občas hrávám. Bohužel mi zdravotní
problémy nedovolují, abych se sportu věnovala naplno, i když bych moc chtěla. Kvůli nemoci jsem
ve škole i osvobozena od tělesné výchovy. Co mě baví, je stavět ve volných chvílích stavebnice lego.
Zrovna nedávno jsem k Vánocům dostala obrovský lego hrad. Baví mne i skládat puzzle, které mají
1000 dílků a jsou velmi těžké. Což mi připomnělo ještě jednu mou vlastnost, a tou je trpělivost.
Dlouho jsem si také přála mít doma zvířátko, o které bych mohla pečovat. Sen se mi splnil o
loňských Vánocích, kdy jsem dostala malého zakrslého Teddy králíčka, tehdy sotva dvouměsíční
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chlupatou kuličku. Králíček dospívá, starám se o něj, jak nejlépe dovedu. Moc ráda poslouchám
písničky. Chtěla bych se věnovat angličtině a němčině i nadále.
Zajímalo mne, kam se mám zařadit se svými povahovými rysy. Našla jsem si proto charakteristiky
typů osobností a zdá se, že nejblíž mám k flegmatikovi. Je charakterizován jako pasivní, pečlivý,
rozvážný a mírumilovný. Ovládá se, je spolehlivý a klidný, což si myslím je hodně blízko k mé povaze.
Flegmatikův živel je voda, a protože jsem narozena ve znamení ryb, mám správnost své
charakteristiky potvrzenou hned dvakrát.
Netuším, co mne čeká v budoucnosti. Teď končím základní školu. Chci se dostat na střední školu,
kde bych se mohla věnovat studiu cizích jazyků. Chtěla bych pracovat v cestovním ruchu nebo u
zahraniční firmy, kde bych mohla cizí jazyky uplatnit a zdokonalovat se v nich.
Simona Šimečková

SLOHOVÁ PRÁCE OD MICHALA ONDERKY
Robin je můj kamarád a spolužák ze školy. Své narozeniny slaví v září, bylo mu 14 let. Chodí jako
já do deváté třídy základní školy, ale známe se již od dětství. Chodili jsme do stejné školky. Možná
právě kvůli délce našeho přátelství na sebe dokážeme vyjet i kvůli neshodě názorů.
Robin je přibližně 181 cm vysoký a za proporce jeho postavy asi může to, že ho nikdy neoslovil
žádný sport. Jeho poměrně dlouhé světle hnědé vlasy překrývají trochu odstáté uši. Robinova ústa,
umístěná pod pihatým nosem, často doširoka otevírá úsměv. To, že je často dobře naladěný, prozrazují i jeho stále veselé domodra zabarvené oči. Nejraději nosí nějaké pohodlné oblečení. Nejčastěji na něm můžeme vidět tepláky a volné tričko nebo mikinu.
Jeho postoj k oblékání je asi takový, jako jeho postoj ke školním povinnostem, což má za důsledek, že si často dost věcí ulehčuje a odflákne. Na druhou stranu musím říct, že mu začal s úkoly a
učením na testy pomáhat kamarád Honza, proto se ve škole od minulého roku dost zlepšil a jeho
znalosti taktéž.
Má velice dobrý vztah k blízkým lidem. Vždy, když vidí, že někdo jemu blízký potřebuje s něčím
pomoci nebo poradit, neváhá a snaží se problém vysvětlit a řešit, jak jen to jde. Trochu mi na něm
vadí, že je někdy tvrdohlavý. Když si něco vezme do hlavy, tak mu to nikdo nerozmluví.
Jeho největším koníčkem jsou počítačové hry a natáčení videí. Vymýšlí si krátké příběhy, které
pak se svým kamarádem zfilmují a umístí na Youtube. V poslední době si také pořídil profesionální
mikrofon, aby mohl začít dělat hudbu. Již má nazpívané čtyři písničky do alba s názvem „Lepší už to
nebude“.
U Robina oceňuji jeho velký smysl pro humor, který si bere také do školy, rád se všemu hlasitě
směje, což je někdy na škodu. Mezi jednu z jeho hlavních vlastností patří to, že musí komentovat
životy ostatních lidí, i přesto, že často nemá v tom svém pořádek. Sám o sobě tvrdí, že je bůh.
Když jdu s Robinem ven, nikdy se nenudím a máme si vždy o čem povídat. I přes to, že se občas
pohádáme, jsme si blízcí a doufám, že zůstaneme kamarády ještě hodně dlouho.
Michal Onderka

