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Milí žáci, vážení učitelé a další zaměstnanci školy! 

Nastává vánoční čas a vychází 2. číslo letošního Školtýnu, které pro vás připravili 

žáci 9. B.  

Doufáme, že Vás toto číslo potěší a vánočně naladí . 

Chtěli bychom Vám popřát hezké a veselé Vánoce a šťastný nový rok. 

(redakce Školtýnu) 
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Vánoce 

Štědrý den považuje několik lidí za nejkrásnější den v roce. Slavíme ho jen jednou za 
rok, a tak by bylo dobré si ho pořádně užít.   

 

Chceš si vyrobit svůj vlastní bavlnkový stromeček?  

Budeš potřebovat: Nůžky, čtvrtku, tekuté lepidlo, bavlnku (1,2 až 3 barvy), libovolné 
ozdoby na stromeček. 

Postup: Nejprve si ze čtvrtky vystřihnete půlkruh a přestříhněte ho do středu a pak 
slepte. Pak si vyberte bavlnky a upleťte si asi dvoumetrový cop. Postupně nalepujte 
celý cop až do špičky. 

 Nakonec nalepte připravené ozdoby na stromeček a je hotovo.  

Recept na banánové kuličky: 

Ingredience: 

 2 větší banány 

 200 g dětských piškotů 

 180 g moučkového cukru 

 50 g mletých mandlí 

 mletý kokos 

Postup: 

1. Piškoty nastrouháme na mlýnku na strouhanku. Pokud nechceme, tak je pěstí 
rovnou v sáčku rozdrtíme. 

2. Banány nakrájíme na kolečka, pak je vidličkou rozmačkáme na kašičku. 

3. K banánům přidáme nastrouhané nebo rozdrcené piškoty, cukr a mleté 
mandle. Uděláme tuhé těsto, pokud bude potřeba, tak jej zahustíme mletým 
kokosem. 

4. Z těsta vytvoříme kuličky, obalíme ve strouhaném kokosu a položíme do 
košíčků. 

5. Kuličky vložíme do lednice na 15 minut, ať jsou studenější a následně je 
můžeme sníst. 

Tuhle dobrotu zvládnete úplně všichni. My Vám přejeme dobrou chuť! 

(M. Hrušková, V. H. Šmatláková, I. Neprašová) 
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Vánoční básničky-soutěž 

 

Z 1. stupně se zúčastnilo soutěže 15 žáků, ale více než polovina nám po posouzení 
přišla opsaná z internetu, a tudíž jsme je vyřadili. Samozřejmě všechny práce byly 
povedené, ale tyto se nám líbí nejvíce. 

Vánoce  

Vánoce se blíží, Ježíšek přijíždí se saněmi svými a sobi hnědými.                              
Dárečky s sebou vezmou, děti už ven lezou,                                                                                
byl tam malý chlapeček, dostal jeden dáreček.                                                                                                            
Uvnitř bylo autíčko, bylo toho maličko.                                                                                 
Ježíška mají všichni rádi, jsou to velcí kamarádi.                                                                   
Vánoce jsou strašně krásné, když na stromečcích visí třásně.                                           
(K. Truhláčková, N. Apolenová, A. Drázdová – 4. třída ) 

Bez nadpisu 

Já mám rád moc Vánoce,                                                                                                
škoda, že jsou jednou v roce.                                                                                               
Můj děda smaží rybu a ta nemá žádnou chybu.                                                            
Jenom jednu a to kosti, těch tam najdu vždycky dosti.                                                 
Vánoce jsou vždycky prima,                                                                                          
doufám, že mě nechytí rýma.                ( jméno neuvedeno) 

Sněhulák 

Kdo tu stojí na dvorku ?                                                                                                     
Pán v slušivém klobouku.                                                                                        
Boubelatý je však dost, asi k večeři toho měl dost.                                                        
Z mrkve dlouhý nos, je všem dětem pro radost.                                                                    
A když přijde jara čas, sněhulák vytratí se zas.  (O. Fanta - 5. třída) 

 

Z  2.stupně byly dodány celkem 3 práce, tato se nám líbila nejvíce. 

Vánoce 

Vánoce, ty slavíme po roce. Janeček koupil opět krásný stromeček,                         
doma ho ozdobí a dobrou náladu naladí. A dárečky si zabalí.                                        
Večer jablko rozkrojí a hvězdičku tam uvidí.                                                                  
Ježíšek zazvoní a dárečky se objeví.                                                                          
Lodičky z ořechů vyplují a skvěle se pobaví.                                                                                 
Až řízek se salátem sní, dáreček rozbalit smí.                                                                         
Tak zase po roce oslavíme Vánoce.                  ( J. Jarý, Š. Šmíd ) 

  

Toto jsou nejhezčí vánoční básničky. Jejich tvůrci získali malou odměnu. 
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Vánoční anketa, Green life 
 

Co si přejí žáci 1. stupně k Vánocům? 

1.A 

Sára Pánková: Knížku o Vesmíru. 

Danielka Motlová: Tablet. 

Lukáš Horáček:  Tablet. 

Tomáš P. Hruška: Stolní lampa. 

Johanka Roubová: Fimo hmotu. 

5. B 

Anežka Kopecká: Tablet. 

Matěj Kůrka: Notebook. 

Šimon Pospíšil: Mobil. 

Václav Čapek: Počítač. 

 

,,Ach jo, za našich mladých let jsme si 
přáli plyšáky, Lego,… 

CO NA TO ASI ŘEKNE JEŽÍŠEK?“ 

(M. Hrušková, V. H. Šmatláková ) 

 

Úspěch v projektu Prales dětem, děti pralesům                                                                                               
  
2. 11. 2016 proběhla přednáška o dalším ekosystému - o tropických mokřadech 
programu Green Life. Došlo i na vyhodnocení loňské soutěže, které se zúčastnilo 42 
škol z celé České republiky. Naše škola obsadila 1. místo, což je veliký úspěch.     

                                            (J.  Kostelecký) 
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Divadelní představení 
 

Divadlo-Kytice 

Divadelní představení sbírky balad Kytice z pověstí národních jsme viděli v Kolíně 
24.11.2016. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice? Zemřela matka a do 
hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? To všechno jsme 
zhlédli v této inscenaci. Herci nás přesvědčili, že Kytice rozhodně nepatří jen do 
zaprášené archivní poličky! Během představení jsme obdivovali herecké výkony, 
taneční ztvárnění. Chvílemi jsme byli napjatí a udivení, jakým způsobem lze balady 
jevištně zpracovat.                                                        

 

Kabaret nahatý Shakespeare 

Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné 
divadelní komedii. Všechno co jsme chtěli vědět o Shakespearovi. Komedie, která s 
nadsázkou a humorem představuje pět nejznámějších shakespearovských tragédií. 
Představilo se nám Divadlo Tramtárie z Olomouce. V celé hře hrálo pouze 5 herců, 
kteří výborně rapovali, zpívali a tančili, měli nespočet kostýmů a velmi nás zaujali a 
pobavili. Na toto divadlo budeme ještě dlouhou dobu vzpomínat, když uslyšíme ve 
škole slovo Shakespeare.   

 

Muzikál Mýdlový princ 

Klub mladého diváka  pojede 7.12.2016 do Prahy na muzikál s hity Václava Neckáře-
Mýdlový princ. Už se těšíme, jak si zpestříme poslední předvánoční dny. 

                               (D. Odehnal) 
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Sport 

Fotbal - VIII. - IX. tříd 

Dne 18. 10. 2016 se v Českém Brodě konalo 1. kolo v Coca-Cola cupu , kterého se 
účastnili žáci 8. a 9. tříd. Na turnaj se přihlásily školy z Nymburka, Poděbrad, 
Českého Brodu a Týnce nad Labem. První zápas jsme odehráli s nejtěžším 
soupeřem z Poděbrad. Po bojovném výkonu jsme zvítězili 3:1 a poté, co jsme porazili  
Nymburk 3:0 a Český Brod 3:1, jsme mohli slavit postup do regionálního kola, které 
se odehraje na jaře.                                                                (J. Kostelecký ,T. Robovský) 

Florbal – VI. – VII. tříd 

V říjnu jsme měli florbalový turnaj v hale v Týnci nad Labem. Zúčastnily se ho čtyři 
školy: ZŠ Býchory, 4. ZŠ Kolín, 2. ZŠ Kolín a my. První zápas jsme prohrály 0:1, 
druhý zápas jsme vyhráli 1:0. V zápase o postup jsme prohráli, a tak jsme do dalšího 
kola nepostoupili.                                                                                 (J. Rezler, F. Věříš) 

Florbal – VIII. – IX. tříd 

16.11.2016 se v naší hale odehrál florbalový turnaj 8. – 9. tříd, kterého se účastnily 
včetně nás školy:  6 ZŠ Kolín, Velim, Gymnázium Kolín. Skončili jsme druzí, a tím 
jsme si vybojovali postup do dalšího kola,  které se konalo 24.11.2016 na 3. ZŠ 
Kolín. Sešlo se 6 škol z kolínského okresu. Po těžkých bojích jsme 3x remízovali a 2x 
vyhráli. Konečné skóre nás vyneslo na 1. místo v okrese, tím jsme si vybojovali 
postup do krajského kola, které bude 17. 12. 2016 v Čelákovicích.                                                                     

  (J. Šámal) 
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Poznámky z lavic a sudoku 

 

Školní poznámky 

  Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích. 
Odpověď otce: „Tomu nevěřím“. Holub. 

 Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 
 Když se odstartoval přespolní běh, utekl domů. 
 Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. 
 Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 
 Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později. 
 Žádá od učitele lepší známku se železnou tyčí v ruce. 
 Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili. 

 
Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5    8 6   1 

  2 7  1 6   

 7 1    2 5  

9 1   2   7  

3   1 4 5   6 

 6   9   2 4 

 5 3    4 6  

  8 9  3 5   

2   5 1    7 
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Výroky před smrtí, omalovánka 

 

Výroky před smrtí 

V téhle části Afriky lidojedi nežijou.                                                                                                     
Sakra, bouřka, pojď, schováme se pod ten smrk.                                                                               
Tady brzdit nemusíš, tady je rovinka.                                                                                           
Zapal tu petardu ještě jednou, asi to zhaslo.                                                                              
Ten žebřík mi nemusíš držet.                                                                                                     
Ten fotbal jsem ti přepla, nevadí?                                                                                                    
Mohl bych si přidat ještě trochu té výborné houbové omáčky?                                                        
Drahý, já už ten kousek odřídím....                                                                                                   
Tenhle kabel určitě není pod napětím...                                                                                           
Divné, cítím plyn, rozsviť!                                                                                                                   

Tady je tlustý led, tady přejdeme. 

                                                                   (J. Kostelecký, T. Robovský) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 



 

 

Vtipy a křížovka 

 

Vtipy 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?” 
„Pochopitelně, kdo jiný?” 
„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?” 

 „Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?”, ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, 
abych jí pomohl s vánočním úklidem.” „Z takového důvodu vám přece nebudu dávat 
volno!”, rezolutně to odmítne ředitel. „Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl 
jsem, že je na vás spolehnutí.” 

 

Křížovka 

 

 

 

1) 28.9 má svátek …               5)  Přelož: a tail 

2) Na chleba mažeme…          6) Rytíři používají k boji … 

3) Mikuláš dává… 

4) Na stromek věšíme... 

                                                                     Tajenka:  ………………………….. 
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