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Čarodějná škola 
27.4. se v hale Základní školy v Týnci nad Labem konala Čarodějná škola. Děti z 5. tříd si připravily  

pro děti z nižších ročníků různá stanoviště, na kterých se soutěžilo.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště: 

Malování poslepu 

Ochutnávka čarodějných pokrmů 

Začarovaná poznávačka 

Fotbal 

Čarokřížovky 

Začarované pexeso 

Koloběžky 

Basketbal 

Smrtelné házení 

 a další. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Rozhovory: 

Co se ti líbí nejvíc? 

    -Asi basket. 

Co se ti líbí nejvíc? 

-Koloběžky a fotbal, je to lepší než být ve 

škole. 

Co se ti líbí nejvíc? 

  -Líbí se mi tu všechno. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Matěj Brožek IX.B
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McDonald cup 

Dne 25.4. se konal na školním hřišti McDonald cup, kterého se účastnili žáci 1. až 5. ročníku. 

Nejdříve proti sobě soupeřili žáci 1. až 3. ročníku a poté žáci 4. a 5. ročníku. Počasí bylo 

velmi vydařené. Celý turnaj organizoval pan Václav Klepal.  

Pořadí: 

 4. až 5. třída   1. až 3. třída  

1. FC Vrtáci  1. Bílí Tygři  

2. Ohniví Draci  2. Sparta  

3. Šunky  3. Barcelona  

 

 

 

 

Matěj Trojan IX.A 
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Charakteristika sledge hokeje 

Sledge hokej je určen pro hráče, kteří mají postižení v dolní části těla. Jejich postižení musí 

být klasifikováno odbornou osobou a uznáno v souladu s pravidly. Hráči jsou upnutí do 

speciálních ocelových saní se dvěma noži a plastovým sedákem a pohybují se pomocí dvou 

krátkých hokejek, které mají na jednom konci ocelové hroty a na druhém čepel, díky které 

ovládají puk. Brankář je také usazen na saních, má ale pouze jednu hokejku, chránič nohou 

(beton), lapačku a vyrážečku. Hraje se na ledové ploše jako pro klasický lední hokej a počet 

hráčů je také stejný jako u ledního hokeje, tedy pět hráčů a brankář. Sledge hokej (anglicky 

ice sledge hockey) je sport, který je příbuzný lednímu hokeji, ale je určen pouze pro 

handicapované hráče. V české lize mohou hrát i zdraví hráči, kteří jsou taká připoutaní do 

saní. Pravidla sledge hokeje jsou téměř stejná jako pravidla ledního. 

Ladislav Hyrš IV.B 

Beseda se sledge hokejisty 

Minulý týden 17. 5. jsme měli ve škole zajímavou besedu. Přijeli nás navštívit dva hokejisté 

z paralympiády. Obou hokejistů jsme se zeptali na několik otázek. Např. jak se jim stalo jejich 

zranění, kolik a jaké mají medaile, jak se jmenuje jejich tým…? Hokejista Zdeněk Šafránek 

vyprávěl, že na něj z kamionu spadla dvoutunová deska.  Po tomto úrazu ochrnul na obě nohy 

a teď musí být na vozíčku. Chtěl se přidat ke sportu, a tak začal hrát sledge hokej. Druhý 

hokejista Jiří Raul se zranil při fotbale, měl těžkou zlomeninu nohy a nohu mu museli 

částečně amputovat. Beseda byla zajímavá a hodně poučná.  Líbilo se mi, že se mi hokejista 

Šafránek podepsal na ruku: „Šafi“. 

 

Jiří Růžička IV.B   
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Hrou proti AIDS 

Ve čtvrtek 17. 5. jsme se se školou zúčastnili akce Hrou proti AIDS v Kolíně v K-centru. 

Když jsem dorazili, udělali jsem si týmy a pojmenovali je. Potom jsme se rozdělili do 

stanovišť. My jsme nejdříve zašli ke stanovišti, kde jsme si poslechli informace o tom, co je to 

antikoncepce a k čemu vlastně slouží. Poté jsme šli za pomocí barev přiřadit riziko přenosu 

AIDS. U dalšího stanoviště jsme se dozvěděli, jaké práce může či nemůže vykonávat člověk 

s HIV a kolik je v různých částech naší republiky takových lidí. U dalšího úkolu jsem opravdu 

nehodlala ztrácet body za to, že nenasadíme kondom na … no …. umělého ,,hada‘‘. Tak jsem 

se toho prostě ujala. Na posledním stanovišti jsme dělali pantomimu. Na závěr bylo i 

vyhodnocení. Ta skupina, která měla nejvíce bodů, vyhrála. U nás to byla skupina ,,Klub 

Béčáků‘‘. Moc jsme si to užili a odjeli jsme s dobrou náladou i novými informacemi.  

                                                                                                                                  K. Broučková, N. Oltová 8.B 

  

Návštěva Úřadu práce v Kolíně 

Dne 22. května jsme se třídou 8.B  zavítali na Úřad práce v Kolíně. Všichni jsme to brali jako 

výlet, na který stejně všichni za týden zapomeneme. Myslím ale, že právě tohle nám mohlo 

pomoci při výběru škol, nebo dokonce i s výběrem budoucího povolání. Začali jsme tím, že 

jsme vystoupali do patra s názvem Informační oddělení. Tam se nás hned ujaly dvě moc milé 

paní a seznamovaly nás s tím, jak to tam bude probíhat a co vlastně pro nás znamená „Volba 

povolání.“ Pak už jsme přešli k té zábavnější části – testy. Možná si říkáte „zábavnější“ ? 

Ano,  je to tak. Nebyly to nějaké písemky z matiky či co, ale spíše co nás baví- tedy o našich 

zájmech. Testy byly 2. Větší test nám vyhodnotil celý graf o tom , čím bychom se mohli 

podle zodpovězených otázek zabývat,  menší test nám rovnou vytiskl vybraná povolání . 

Prostě to byla zábava , když jsme si navzájem říkali , co nám vyšlo . Exkurze na Úřad práce v 

Kolíně byla myslím jedna z těch užitečných i zajímavých exkurzí 8.B. 

 

                                                                                                                     Lucie Vokálová 8.B 

Kolínské sportovní dny 

V týdnu od 4. 6. - 8. 6. proběhnou Kolínské sportovní dny. 

Naše škola se zúčastní v několika disciplínách: atletika, stolní tenis, florbal, fotbal. 

Přejeme všem reprezentantům školy hodně úspěchů a co nejlepší umístění. 

Jan Darius IX.A 
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Zdravá výživa 

Ve středu 9. května jsme měli 4.vyučovací hodinu přednášku na téma Rizika nevhodné stravy. 

Přednáškou nás provázela slečna jménem Gabča. Během jejího vypravování jsme pracovali 

v pracovním sešitě, který jsme od ní dostali. Dozvěděli jsme se nějaké nové informace, ale 

některé jsme již věděli. Přednáška se nám líbila. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Žáci V.B 

13. Školní akademie 

V pátek 15. 6. od 16 hodin proběhne v hale již 13. Školní akademie. Je to akce, na kterou se 

škola připravuje celý rok. 

Letos se můžeme těšit na hudební i taneční vystoupení, dramatizaci i grotesku. Jako 

překvapení vystoupí i hosté. 

Závěrem si jenom popřejeme, aby se akce vydařila a všem divákům se líbila. 
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Vtipy 

"Drahý, prosím tě, proč stojíš vždycky u okna, když zpívám?" 

"Aby si lidé nemysleli, že tě mlátím!“ 

"Vstávej synku, musíš do školy!"  "Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí 

se mi. Opravdu tam musím jít?"  "Musíš, musíš, vždyť seš tam ředitel." 

"Nemáte náhodou vyučování?" "Na blbosti nemáme čas."¨ 

 

 

Vtipné poznámky ze žákovských knížek 

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 

Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 

Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím opravdu vážně. 

Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů. 

Vyvoláný žák prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. 
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    Všem pedagogům, zaměstnancům školy a žákům přejeme krásné prožití 

prázdnin. 

Loučíme se s vámi a doufáme, že se vám časopis líbil a že si v něm každý našel 

něco pro sebe. 

Teď už nezbývá nic jiného, než předat pomyslnou štafetu dál.  
  

Žáci IX.A a IX.B 
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