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SÍLA LIDSKOSTI 
V úterý 16. prosince, odjel celý druhý stupeň, tj. od 6. tř. až po 9. třídu do Kolína do Kina99 na 

promítání dokumentu, o Angličanu Nicholasu Wintonovi, s názvem Síla lidskosti. Konkrétněji byl 

dokument o židovských dětech, které pan Winton zachránil tím, že těmto dětem zajistil falešné 

pasy a adoptivní rodiče ve Velké Británii. Děti musely samozřejmě jet bez rodičů a 96% dětí se 

s rodinou již nikdy nesetkalo. První vlak byl vypraven 14. března 1939 s pouhými 20 dětmi a 

poslední dětský transport odjel 2. srpna 1939 a celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně 

poslední vlak s 250 dětmi byl vyslán 1. září 1939, jenže byl  na cestě zastaven a poslán zpět. Žádné 

z těchto dětí nepřežilo a pan Winton si to do této doby vyčítá, a proto o tom 50 let nemluvil a jeho 

žena to vůbec netušila. Mnohé z nás ovládly emoce a ukázaly, že i my jsme lidi a dokážeme vyjádřit 

city. V očích se vytvořily slzy, měli jsme husí kůži a mrazilo nás po zádech z hrdinských činů pana 

Wintona, z prvního setkání zachráněných dětí s jejich zachráncem. S moderátorem byli snad 

všichni spokojeni, jelikož byl velmi aktivní a po ukončení filmu nám ještě vyprávěl pár vět a 

zajímavostí o panu Wintonovi. Tento dokumentární film se snad všem moc líbil a ukázal nám, jaký 

byl pan Winton dobrosrdečný člověk. Jeho krédem je dodržování slušnosti mezi lidmi. 

 

 

 

 

 

Jaroslav Vacek IX. A  



Florbal 
Chlapci: Dne 21. 10. 2014 se konal florbalový turnaj starších chlapců na naší škole. Naši chlapci se 

vrhli do prvního zápasu s odhodláním vyhrát, což také uskutečnili a porazili Gymnázium Kolín 5:2. 

Druhý zápas už nebyl tak jednoduchý pro naše hráče. Hráli se 4. ZŠ Kolín, se kterou remízovali 1:1. 

Do dalšího zápasu naši hráči nevstoupili jako v předešlých zápasech a 7. ZŠ je porazila 0:3. Naši 

hráči do dalšího zápasu proti Býchorům vstoupili s cílem vyhrát, Býchory prohrály 1:3. Poslední 

zápas hráli naši proti Českému Brodu, který potřebovali porazit o 2 góly, aby mohli bojovat o 

postup. Naši hráči vyhráli 5:1 a byli v boji o 2. postupové místo, potřebovali, aby 7. ZŠ prohrála, ale 

bohužel hrála s kolínským gymnáziem, které nebylo zrovna dobré, a tak bylo téměř jisté, že 

nepostoupíme. 

Sestava- Čapek Matěj, Sodoma Daniel, Sodoma Jan, Tvrdík Filip, Vacek Jaroslav, Klepal Radek, 

Loužil Martin, Strejcius Petr, Burďáček Tomáš, Klimeš Jan, Šulek Rudolf 

 

St. dívky- Dne 9. 12. 2014 se konal florbalový turnaj starších dívek - krajské kolo - v Kutné Hoře. 

Naše dívky skončily na 3. místě ve skupině a nepostoupily do dalších bojů. 

Výsledky-  

Rakovník - Týnec nad Labem 3:2 

Dolní Bousov - Týnec nad Labem 3:0 

Beroun - Týnec nad Labem 1:1 

Sestava- Vokálová Lucie, Čížková Nikola, Hodanová Natálie, Debelková Barbora, Křídlová Radka, 

Nesládková Denisa, Sedláčková Barbora, Moždíková Eliška, Kasalová Klára, Matoušková Martina, 

Matoušková Michaela, Vobořilová Natálie, Slavíková Barbora, Malá Tereza 

 

Ml. dívky- Dne 8. 12. 2014 se konal florbalový turnaj mladších dívek – krajské kolo – v Kutné Hoře. 
Naše dívky také skončily na 3. místě ve skupině a také nepostoupily do dalších bojů. 

Výsledky-  

Mladá Boleslav – Týnec nad Labem 5:2 

Rakovník - Týnec nad Labem 2:1 

Beroun - Týnec nad Labem 0:3 

Sestava- Kopecká Eliška, Kosová Veronika, Kovalyšynová Božena, Sandholcová Markéta, 

Pospíchalová Nikola, Chaloupková Anna, Heřmanová Lucie, Zrůstová Michaela, Jehličková Natálie, 

Bartáková Markéta 



Exkurze 9. tříd 
Dne 10. 12. 2014 se uskutečnila exkurze 9. tříd v Praze. V 7:50 jsme se všichni sešli na týneckém 

nádraží a netrpělivě vyčkávali na vlak do Kolína. Následoval přestup na rychlík a do Prahy jsme 

dorazili po 9. hodině. Naše konečná stanice bylo hlavní nádraží. Plni očekávání jsme se vydali do 

Chlupáčova muzea na Přírodovědeckou fakultu UK.  

Z muzea jsme dále pokračovali na Malou Stranu, podívat se na Kampu. Procházeli jsme kolem 

vily Jana Wericha. Dále jsme pak šli přes Karlův most. Mohli jsme se podívat na obchodní dům Bílá 

labuť, který byl prvním obchodním domem ČSSR. Interiér obchodního domu byl poněkud stísněný. 

Také jsme procházeli kolem Národní banky a Stavovského divadla.  

Pan učitel nás vzal na Masarykovo nádraží, které je historickou památkou. Je to nejstarší nádraží 

v Praze. 

Konečně se nám blížil rozchod a pan učitel nám dovolil hodinu a půl dlouhý rozchod v Paladiu 

na oběd. Rozchod v pražském nákupním centru utekl jako voda a my mířili na Staroměstské 

náměstí. Dostali jsme další rozchod. Tentokrát jen půlhodinový, na projití stánků, prohlédnutí si 

rozsvíceného stromku. I přes nadmíru turistů všude panovala vánoční atmosféra. Krásně 

rozsvícené náměstí, všude kolem to nádherně vonělo. Zazněl tu pravý duch Vánoc. 

Ze Staroměstského náměstí jsme dále pokračovali na Václavské náměstí, zde jsme viděli 

Grandhotel Šroubek, který se již dnes jmenuje Grandhotel Evropa, zde pobýval také Nicholas 

Winton, který uskutečnil záchranu českých židovských dětí. Tady jsme měli čas a možnost nakoupit 

nějaké dárky pro rodinu a přátele.  Po hodině jsme se všichni sešli a vydali se zpět na nádraží. Výlet 

v Praze skončil a my jsme se mířili směrem domů. 

 

Podle mého názoru byla celá exkurze velmi vydařená. Sice nás po návratu všechny dost 

bolely nohy a byli jsme promrzlí, ale to k tomu přeci patří. Všechno jsme si parádně užili. Vánoční 

Prahu mohu všem doporučit. 

 

 

 

 

 

 

Kristýna Hamplová IX. A 



Tři mušketýři 
Dne 26. 11. 2014 se v kolínském divadle uskutečnilo představení ,které nese název Tři mušketýři. 

Účastnili se ho žáci devátých a osmé třídy. Všichni zaplatili symbolickou částku 80,- Kč a jako bonus 

získali pár minut spánku navíc, protože sraz byl až v 7:55 hodin. Hned po příjezdu do Kolína jsme se 

šli vyfotit do nedalekého parku. Poté ještě na chvíli do obchodního domu Futurum a následně již 

do samotného divadla. Všichni si odložili bundy šály a někteří i čepice. Šli jsme se posadit a i přes 

velice chaotické očíslování míst se situace po chvíli zklidnila, místa samozřejmě vyšla na všechny 

zúčastněné. Divadlo bylo moc pěkné, herci v rámci svých možností předvedli velice dobré výkony, 

ale i přes to největší potlesk sklidil pes rasy Husky, který byl také součástí představení. Po skončení 

jsme si vyzvedli ošacení, vrátili se zpět do Futura a zanedlouho na nedaleké nádraží, kde už na nás 

čekal připravený vlak. Návrat byl ve 12:54 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Slavíčková 9.A 



Advent- Týnec n/Labem 
V teplých bundách a s vybarvenými tvářemi se sešli obyvatelé Týnce a okolních vesnic na rozsvícení 

vánočního stromečku na Masarykově náměstí, jak je zvykem. Okolí stromečku uzavíraly stánky 

s výrobky, občerstvením, voňavou medovinou či vánočními věnečky od žáků školy. Byla možnost 

přispět malým obnosem do pokladničky, za to Vám věnují menší potěšení, buď v podobě perníčků, 

zápichů či sněhuláka. Za doprovodu zpěvu školního sboru jste si mohli pohladit lamu, poníka nebo 

oslíka. Mimo plac kolem stromečku, bylo otevřené týnecké muzeum s prohlídkou. Obyvatelé se 

seskupili a vyčkávali na první záblesk žároviček na tyčícím se tmavé jedli. Začal odpočet a všechny 

pohledy byly upřeny. Po „Teď“ se bohužel stromeček nerozsvítil a začalo počítání od znovu. Opět 

jen tma. Lidé se dočkali a s úsměvem pohlédli na třpytící se stromeček. Po chvíli napjatém 

rozsvícením se obyvatelé shlukli a odešli pomalu domů s něčím malým v kapse nebo uždibujíc 

trdelník. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Řeháčková a S. Juklová IX. A 

http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b6e45e5f2_f39_DSC_0132.JPG
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e962cf_f68_Rozsv.ad8.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e48c27_f45_Rozsv.ad7.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b6e45e5f2_f39_DSC_0132.JPG
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e962cf_f68_Rozsv.ad8.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e48c27_f45_Rozsv.ad7.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b6e45e5f2_f39_DSC_0132.JPG
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e962cf_f68_Rozsv.ad8.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e48c27_f45_Rozsv.ad7.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b6e45e5f2_f39_DSC_0132.JPG
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e962cf_f68_Rozsv.ad8.jpg
http://www.tynecnadlabem.cz/foto/original_file/q5485b17e48c27_f45_Rozsv.ad7.jpg


Vánoční laťka 
Dne 12. prosince 2014 proběhla ve škole tradiční sportovní akce Vánoční laťka (ve skoku vysokém). 
Závod začal v 7:30 kategorií mladších dívek ( šestých a sedmých tříd). Z mladších dívek vyhrála 
Havlová Šárka výkonem 130cm, druhé místo obsadila Sandholcová Markéta výkonem 125cm, třetí 
místo získala Pospíchalová Nikola výkonem 120cm. Následovala kategorie mladších chlapců. První 
místo získal Hojda Adam výkonem 135cm, druhé místo obsadil Šámal Václav výkonem 135cm a na 
třetím se umístil Trojan Matěj výkonem 130cm .Následovala kategorie starších dívek. První místo 
získala Slavíková Barbora výkonem 135cm, druhé místo obsadila Kasalová Klára výkonem 135cm, 
třetí místo získala Vobořilová Natálie výkonem 130cm. Na závěr skákali starší chlapci. První místo 
obsadil Šulek Rudolf výkonem 140cm, druhé místo získal Sodoma Jan výkonem 130cm, třetí místo 
získal Flekal Jan výkonem 130cm.Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry a společně 
s ostatními umístěnými na druhém a třetím místě si mohli vybrat věcnou cenu z široké nabídky 
zajímavých věcí a předmětů. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Jan Sodoma IX. A 



Zábava 
Vtipy:  

1. Co zvládne pavouk ve vašem počítači?   

Bezdrátové připojení k síti. 

2. Lord: "Jean, běžte zalít trávník!" 

"Ale Pane, vždyť prší!?" 

"Nevadí, vezměte si deštník!" 

3. Dva staříci se koupou v moři. Jeden z nich ztratí své zuby a naříká. 

Tomu druhému je to líto, tak vyndá ty své a říká: 

"Koukej, už jsem je našel." 

Ten druhý je zkusí a říká: 

"To nejsou moje." a zahodí je do moře. 

Hádanky: 

 

Dlouhé/krátké: 

Arnold Schwarzenegger to má dlouhé. David Rath to má krátké. Madonna to nemá vůbec. Papež to 

má, ale nepoužívá to. Co je to? 

Odpověď: Příjmení  

 

Číňan:  

Který Číňan vymyslel stan? 

Odpověď: Nacochata 

 

 

 

 



Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

2015 přeje naše redakce všem 

zaměstnancům, vedení školy, 

kantorům i všem žákům. 


