ŠKOLTÝN
Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem
15. ročník
Číslo 1

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám představili místní školní noviny Školtýn, které vycházejí už 15.
rokem. Letos je bude vydávat novinářský kroužek, který je tvořen převážně žáky deváté
třídy, jsou v něm i zástupci 6.B, 7.A, 7.B a 8.A. Jako každý rok vás budeme jednou za dva
měsíce informovat o dění ve škole. Naše redakce je rozdělena do několika sekcí : zábava,
sport, kultura…
Upřímně doufáme, že se vám letošní Školtýn bude líbit. Jeho první číslo máte právě
před sebou. Zároveň budeme rádi, když nám dáte podněty, co byste si v časopise chtěli
přečíst, anebo do Školtýnu přispějete svým článkem.
Redakce časopisu
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Zahájení školního roku
Už je tady zase 1. září, první den školy. Letos jsme se ke slavnostnímu zahájení sešli na hřišti.
Postupně nás přivítal nový pan ředitel školy Hynek Radouš a starosta Týnce nad Labem pan
Žmolil. Pak následovalo přivítání prvňáčků. My, deváťáci a část osmáků, jsme postupně
přivedli žáky 1. tříd k jejich třídním učitelkám a panu starostovi, od něho pak prvňáci dostali
šerpu – památku na tento den.
Po několika dnech školy jsme zavítaly do 1. B třídy, abychom se dozvěděly jejich první dojmy.
Byly jsme ve třídě 1. B a zeptaly jsme se jich na pár základních otázek.
1. Těšili jste se do školy?
Celá třída nám jednohlasně odpověděla ANO.
2. Jak se vám líbilo přivítání do školy?
Moc. Bylo to hezké/krásné.
3. Našli jste si už kamarády?
Opět nám třída odpověděla ANO.
4. Je na vás paní učitelka hodná?
Jo, moc. Je na nás hodná.
5. Na co jste se nejvíce těšili?
Na tělocvik, tvoření, učení,…
Barbora Sedláčková, Nikola Čížková

V 1. A jsme se zeptaly paní učitelky Marcely Vokounové :
Jak jste se těšila zpátky do školy?
Těšila jsem se moc. V jednu chvíli to vypadalo, že budu muset nastoupit na jinou školu.
Nakonec vše dobře dopadlo, tedy alespoň pro mě a jsem tu zpět.
Chyběla Vám práce?
Chyběla mi především společnost většího množství lidí, dětí a dění kolem. Maminky mi určitě
dají za pravdu, že,, práce“ okolo vlastních dětí občas zabíhá do jakéhosi stereotypu. Po dvou
a půl letech si připadám zase užitečná i v jiných směrech než jen doma mezi plenkami,
prádlem a nádobím.
Co Vás na práci nejvíce baví?
Nejraději mám na práci učitele rozmanitost. Stejně jako každý učitel i každý žák je jiný a
úkolem učitele je předat žákům určité informace, znalosti. Ne všem žákům je můžeme
předat stejným způsobem. Když to nejde zprava, zkusíme to zleva. Pokud ani to nezabere,
snažíme se společně najít tu ,,správnou cestu“. I když to občas není jednoduché, je to to, co
mě na mé práci naplňuje.
Lucie Vokálová, Radka Křídlová
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Pan zástupce Lukáš Charvát je naší novou tváří školy, zajímaly nás jeho první
dojmy.
Na jaké škole jste studoval?
Česká zemědělská univerzita a Univerzita Karlova.
Co Vás vedlo k tomu, abyste pracoval ve školství?
Chuť předávat vědomosti ostatním.
Učil jste na nějaké škole předtím?
Gymnázium Kolín a ZŠ Praha.
Připravoval jste se na funkci zástupce ředitele a těšil jste se?
Připravoval a těšil jsem se.
Jak se Vám líbí ve funkci zástupce ředitele?
Líbí se mi moc.
Jak jste spokojen se školou a žáky ze ZŠ Týnec n/L ?
Školou jsem nadšen (zatím).
Pedagogy také (zatím).
Žáci to samé (zatím).
Barbora Debelková, Tereza Malá

Rybářský kroužek
Rybářský kroužek bude na naší škole probíhat již druhým rokem. Povede ho pan Josef Hladík.
Kroužek se bude konat každé pondělí na rybářské boudě u koupaliště od 5. října a skončí 30.
června. Až do jara se bude probírat teorie (rybářský řád, povinné rybářské náčiní, uzly, ryby a
lovné techniky), až se oteplí, bude se chodit ven na chovný rybník (dřívější koupaliště).

Jan Hladík
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Klub mladého diváka
7. 9. 2015 vyrazil Klub mladého diváka do Žižkovského divadla Járy Cimrmana do Prahy na
své první představení Muži ve zbrani. Hra byla na námět stejnojmenné knihy od spisovatele
Terryho Pratchetta. Samotná hra byla o noční hlídce města Ankh-Morpork, která pátrala po
vrahovi několika občanů.
Jakub Hájek

Noví žáci z Krakovan
Jako každý rok k nám do školy do 6. tříd přišlo několik žáků z Krakovan.
Zajímali nás, a tak jsme se jich zeptaly na několik otázek. Odpovídaly žákyně ze 6.A :
Jak jste se těšily na 2. stupeň do Týnce n/L a líbí se Vám více ve škole v Týnci nebo v
Krakovanech?

Andrea: Moc jsem se těšila, ale bála jsem se, že to nebudu stíhat a že tady budu bloudit po
škole, víc se mi líbí v Týnci.
Eliška: Těším se na matiku, bála jsem se, že se s nikým neskamarádím, ale nakonec jsem si
kamarádky našla. Líbí se mi víc v Týnci, protože je tady víc prostoru, víc lidí a lépe tady vaří.
Babora Debelková, Tereza Malá

Oprava budovy 2. stupně
Druhý zářijový týden začala plánovaná oprava budovy 2. stupně. Vyměňují se okna a zároveň
se budova zatepluje. Pro nás žáky, ale i učitele začal několikatýdenní maraton stěhování se a
neustálé hledání volné třídy, učení se za rachotu sbíječek a možnosti pozorování stavebních
dělníků. Je nám jasné, že oprava byla nutná, tak si jen přejme, aby práce brzy skončily a
budova zase žila klidným životem.
Lukáš Poklop
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Vodácký kurz 6. B
V neděli 6. 9. 2015 jsme se shromáždili před školou. Chvíli jsme čekali, až se všichni sejdou a
pak jsme mohli vyrazit. Zavazadla nám odvezli autem a my jsme jeli vlakem. Ještě v neděli
jsme šli na vodu a naučili se základní cviky. Druhý den jsme už sjížděli peřeje. Naštěstí jsme
se nevyklopili. Ještě ten den nás stačili pasovat na vodáky. Bylo to fajn. Třetí a poslední den
jsme po řece jeli 9 km. Bylo to náročné, ale bavilo mě to. Po obědě jsme se už vraceli zpátky
do Týnce nad Labem. Mně osobně se líbilo sjíždění peřejí.
Lucie Vokálová

Den bez aut
V letošním roce byl pro žáky 3.-5. tříd připraven vědomostní test ke Dni bez aut. Všechny
testy byly vyhodnoceny. Vítězi se stali žáci s nejvyšším počtem bodů. Ve 3.třídě zvítězila
Adamcová, ve 4.A Fanta, ve 4.B Mlika, v 5.A Hanušová, v 5.B Radoušová. Tito žáci a žákyně za
své znalosti získali diplom a drobnou odměnu.
Natálie Jehličková
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Projektový den druhého stupně
V pátek 18. 9. 2015 se na druhém stupni konal projektový den na téma Náš region.
6. třídy šly do týneckého muzea, kde se dozvěděly o historii Týnce nad Labem, dále jim pan
Žmolil vyprávěl o Pernerově firmě, která dnes slouží jako mlýn. Poté se žáci vypravili po Týnci
nad Labem. Po prohlídce náměstí a dalších památek, došli až ke zřícenině hradu.
7. ročníky se zajímaly o flóru a faunu regionu. Obě třídy se vydaly do týneckých mokřin a
došly až do Labských Chrčic.
Žáci 8. tříd jeli do Kolína, neboť jejich téma bylo osobnosti regionu. Všichni měli připravené
informace o známých osobnostech i kolínských budovách. Prohlídka Kolína začala na
Kmochově ostrově, kde se žáci od svých spolužáků dozvěděli o Františku Kmochovi. Z ostrova
se šlo okolo židovského hřbitova, synagogy, k chrámu sv. Bartoloměje. Poté jsme navštívili
pracovnu Josefa Svatopluka Machara, v ní nám průvodkyně vyprávěla o Macharově životě a
jeho literárních dílech. Tam jsme zjistili plno zajímavých informací. Nakonec zbyl čas i na
občerstvení ve Futuru.
Cílem projektů 9. třídy bylo vytvořit anglického průvodce Týnce nad Labem. Byli jsme
rozděleni do skupin, které měly rozdílná témata, např. kultura, historie, příroda. Za pomoci
vyučujících se každé skupině podařil průvodce vytvořit.
Nela Bartáková,
Valerie Šmatláková,
Magdaléna Hrušková,
Kateřina Vokálová,
Veronika Hojdová
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Odměna za sběr papíru
Za loňské vítězství ve sběru papíru jsme získali den volna. Využili jsme ho ve čtvrtek 17. 9.
2015 a vyrazili na výlet do Hradce Králové. Navštívili jsme zde „obří akvárium“. K vidění zde
bylo několik druhů sladkovodních ryb, rejnok, ale i želva Kajmanka supí. Nejvíce nás v akváriu
překvapil papoušek, kterého by tu vážně nikdo nečekal.
Jiří Kostelecký

Atletický trojboj v Kolíně
22. 9. 2015 se v Kolíně konaly atletické závody pro 4. a 5. ročník. Z naší školy se zúčastnilo
celkem 19 žáků: 10 chlapců a 9 dívek. Nejlépe se umístila Nikola Koláčná, která byla na 2.
místě v hodu kriketovým míčkem, na 3.místě ve skoku do dálky a na 6. místě v běhu na 50 m.
Po skvělých výsledcích obsadila 3. místo.Blahopřejeme!
I další žáci si nevedli špatně:
Ivana Hanušová obsadila 6. místo ve skoku dalekém, Jan Rezler se umístil na 4. místě v hodu
kriketovým míčkem a na 9. místě v běhu na 50 m.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy!

Přespolní běh
23.9.2015 se konalo školní kolo v přespolním běhu. Vítězové tohoto kola jeli školu
reprezentovat do Kolína na okresní kolo. Nejlepší výsledky žáků v jejich kategoriích uvádím :
4.-5. třída

Hanušová Ivana 13.místo
Rezler Jan

6.-7.třída

Apolenová Tereza 21.místo
Hojda Adam

8. -9.třída

18. místo

13.místo

Chaloupková Anna 5.místo
Němec Pavel

7.místo

Nejlépe si vedlo družstvo starších dívek, které ve své kategorii zvítězilo. Blahopřejeme !
Jiří Linhart
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Vtipy

Proč blondýnky otevírají mléko už v krámě? Protože je tam napsáno ,,zde otevřít".

Reklama: ,,Maminko, jak to že máš tak hebké ruce? Protože nádobí umývá tatínek!“

Dvě blondýnky stoji na nástupišti. Jedna se ptá průvodčí: ,,Doveze mě tento vlak do
Prahy? " ,,Ne", odpoví průvodčí. ,,A mě? ", ozve se druhá ...
,,Haló, to je blázinec?" -,,Ano, co si přejete?" - ,,Můžete mi říct, jestli je na pokoji
číslo 11 nějaký pacient?" - ,,Ne, nikdo tam není." –,,Tak děkuji, to se mi asi opravdu
podařilo utéct!"
Matěj Auersvald
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