Základní škola Týnec nad Labem
1. číslo

Školtýn

Jsme na začátku nového školního roku a deváté třídy pokračují v tradici vydávání školního
časopisu „Školtýn“.
Představuje se Vám redakční rada ve sloţení: Markéta Vokálová, Aneta Nawrathová,
Dominika Císařová, Lucie Balonová, Radovan Hegner, Tomáš Rohlík a Jan Ţivnůstka.
Chceme Vás informovat o dění na škole. Budeme otiskovat i Vaše příspěvky a návrhy na
zlepšení obsahu. Těšíme se na spolupráci.
Vaše redakční rada
Před sebou máte 1. číslo s tímto obsahem:
1. Poslední školní rok
2. Prvňáčci a jejich vzpomínky…
3. Vzpomínky na prázdniny
4. Školní parlament
5. Klub mladého diváka
6. Škola ţije…
7. Oslavy města
8. Recyklohraní
9. Omalovánky
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Poslední školní rok
Je noc,
za chvíli se rozední.
Školní rok začíná
- pro nás ten poslední.
Nový školní rok
a kaţdý nový den.
Něco bude jiné,
něco beze změn.
Nový den vítat
a starému mávat.
Je lepší usínat
- neţ ráno vstávat.
Teď bude svítat,
pak zas zapadat.
Budoucnost čeká,
tak nač ji vzdávat.

Snad se i poperem,
se sebou, s prospěchem.
Snad se to nemine
s budoucím úspěchem.
Aţ bude konec
- neberte to tragicky.
Vzpomínky zůstanou
s jistotou navţdycky.

Napsala Lucie Balonová
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Prvňáčci a jejich vzpomínky na první den
Prvního září po ošerpování a po přivítání se staršími ročníky, byly třídy 1. A a 1. B odvedeny třídními
učitelkami do svých tříd. Nejprve si prvňáčci vybrali, kde budou sedět a s kým. Pak se seznámili se svými
třídními učitelkami a mezi sebou, protoţe ne všichni byli ze stejné školky. Dostali kartičky se jmény, svá
razítka a kaţdý dostal klobouk, který mu tam nechal Bob a Bobek, králíci z klobouku. Na stolech měli
pracovní sešity a pomůcky. Na závěr si jejich paní učitelky povídaly s rodiči, kteří své děti doprovázeli.
Co nám řekli prvňáčci: Nejprve začali vyprávět o kloboucích. Kaţdý ţák má svůj klobouk se jménem a
do něj dávají bílé nebo černé ţetonky. Bíle ţetonky jsou za to, kdyţ něco udělají správně nebo jsou aktivní.
Černé ţetonky naopak, kdyţ zlobí nebo nepřinesou domácí úkol. Kdyţ dostane někdo černý puntík, tak se
mu odebírají dva bílé. Na konci měsíce se vyhodnocuje, kdo má nejvíce bílých ţetonků a toho čeká odměna
od paní učitelky, ukrytá v kouzelné truhle.
Ptali jsme se, co uţ se za ty dva měsíce naučili: z českého jazyka znají písmenka M, A, L, E, S a
z matematiky se naučili počítat do pěti.
A všichni prvňáčci mi tvrdili, ţe se jim v první třídě líbí a komu by se nelíbilo. My jim můţeme jen
popřát, ať se jim ve škole daří a po celou dobu devíti let – hodně štěstí.
Reportérka: Aneta Nawrathová
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Vzpomínky na prázdniny dětí z druhé a páté třídy
Jak naše děti z 1. stupně asi proţily letošní prázdniny? Vyřešily jsme to tak, ţe jsme se jich
byly zeptat. Řekly nám, ţe byly u moře, na táborech, výukových táborech, na chatě, u babičky
a dědy atd. Zde si můţete přečíst vyprávění ţáků z druhé aţ páté třídy.
Natálka proţila své letošní prázdniny u moře. Kde přesně, to uţ si nepamatuje.
Nejvíce se jí líbily houpačky ve vodě.
Patrik proţil své letošní prázdniny jako Natálka u moře v Chorvatsku.
Nejkrásnější pro něj byly osvětlené lodě. Nejvíce se mu líbila plavba
trajektem.
Petr
proţil část prázdnin na táboře M*A*S*H. Tento tábor nese název
seriálu a měl bojový charakter. Nejvíce se mu líbilo bojové cvičení a
transportér.
Verunka proţila prázdniny s rodiči a s bratrem v Maďarsku. Nejraději trávila
svůj čas v plavečáku, kde měli velikánské tobogány a bavilo ji je
sjíţdět. V Maďarsku se jí moc libilo.
Petra proţila letošní prázdniny s rodiči v Chomutově. Chodili po horách a
zříceninách hradů. Prázdniny se jí líbily a těší se na další.
Petr
proţil své letošní prázdniny u tety. Často se koupal a přivezl si plno
krásných záţitků.
Přečetli jste si v krátkosti, jak někteří ţáci proţili prázdniny. Myslíme si, ţe i vy
jste si z prázdnin přinesli mnoho pěkných záţitků a určitě se budete těšit i na další.
Reportérky Aneta Nawrathová
a
Markéta Vokálová

Byly krásné,
těšíme se na další.

Rozhovor s paní učitelkou Černou
Jak jste proţila prázdniny s pěveckým sborem ?
Odpověď: „ Byli jsme v kempu Marina, koupali jsme se, zpívali, stanovali a moc
jsme si uţili. Příští rok tuto akci podnikneme znovu“.
Kolik Vás bylo?
Odpověď : „ Zúčastnilo se dvanáct dětí, já a paní Sýkorová“.
Reportér Tomáš Rohlík
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Školní parlament
Co je vlastně školní parlament? Školní parlament je pomocný orgán vedení školy. Je sloţen ze
zástupců ţáků od šesté třídy aţ po devátou. Scházíme se jednou měsíčně. Projednáváme, co
by se mohlo za získané peníze ze sběru zakoupit pro naši školu. Do školního parlamentu
samozřejmě můţete přispívat svými názory, jako přispíváme my. Náš školní parlament
navrhuje soustředit se i na jiné aktivity neţli sport, protoţe všechny děti nejsou sportovně
nadané. Mají však i jiné schopnosti, které by mohly také uplatnit v jiných soutěţích ( např.
recitační, pěvecké, v malování apod.). Pokud máte nějaký nápad, jak ţivot naší školy obohatit,
obraťte se na pana ředitele nebo na zástupce vaší třídy ve školním parlamentu.

Pozor
Vyhlašujeme soutěţ pro neobjevené talenty (jen je objevit) a šikovné ruce.
Pro první stupeň: „O nejkrásnější vánoční ozdobu „
Ozdobu můţete dělat doma i ve školní druţině.
Pro druhý stupeň: „Podzimní krajina „
Zde je moţno pouţít libovolnou techniku.
Termín přijímání vašich prací bude ukončen 10. prosince. Práce odevzdávejte paní učitelce
Duškové, která s odbornou komisí vybere ty nejlepší obrázky a ozdoby. Nejlepší práce budou
vyvěšeny ve spojovací chodbě. Všem drţíme palce.
Za školní parlament Markéta Vokálová

6

Klub mladých diváků
Zahájili jsme novou divadelní sezónu našeho klubu, kdy se vypravíme do praţských divadel
na čtyři ţánrově různá divadelní představení. Neznáme program na celý rok, ale šest týdnů
předem nás pořadatel informuje, na jaké divadelní představení pojedeme a v kterém divadle
bude. A nás čeká seznámit se s obsahem hry, zajistit jízdenky na vlak a těšit se na pěkný
kulturní záţitek.
V sobotu 2. října jsme všichni vyrazili na první představení do Prahy do Divadla ABC na
představení „Lakomá Barka“. Po příjezdu do Prahy jsme ještě měli čas, tak jsme se
občerstvili, většinou v KFC. Potom jsme se ještě prošli po Václavském náměstí a prohlédli si
pár obchodů. Divadlo se otvírá dvacet minut před zahájením, a tak jsme čas vyuţili k poznání
okolí. Vydali jsme se na blízké Karlovo náměstí, které je plné zeleně, zajímavých
historických i novodobých staveb. Najednou před Novoměstskou radnicí přicházela svatba.
Nevěsta měla krásné dlouhé bílé šaty a ţenich měl pěkný oblek. Vypadali jako z pohádky.
Vydali jsme se zpět do divadla, kde nám paní učitelka Dušková rozdala lístky. V šatně jsme
si odloţili kabáty a bundy a kaţdý si sedl na své místo. Deváté ročníky uţ znaly obsah
divadelní hry a všichni jsme čekali na větu: „A aby neţrala ţíţaly“. Bohuţel, text byl trochu
pozměněn a uţ to nebyla taková legrace. Přesto se nám hra líbila, herci podali skvělý výkon a
byli odměněni velkým potleskem.
Domů jsme se vrátili pozdě večer s pěkným kulturním záţitkem.
Napsala Dominika Císařová
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Škola žije nejen učením, ale i …….
Sportem
- vodácký seznamovací kurz šesté třídy
- přespolní běh - okrskové kolo
- atletický čtyřboj (8., 9. ročník)
- florbal ( 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník)
- Kinderiáda
Kulturou
- 900 let Týnce nad Labem
- Klub mladého diváka – Praha – Divadlo ABC – „Lakomá Barka“
- výchovný koncert – hudba 50. - 80. let – II. stupeň
Poznáváním
- cvičení v přírodě – 1. A, 1. B, 2. tř., 5. tř.
- projektový den – 3 tř., 1. A, 1. B, 2 tř., 5 tř.
- burza škol – Kolín – 9. tř.
- dopravní hřiště – 4. a 5. tř.
- projektový den pro ţáky 2. stupně „ Náš region“
Nyní se chystáme na nejkrásnější měsíc v roce, který začíná „Adventem“
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Oslavy 900 let města
Škola je součástí ţivota města. Jiţ ke konci školního roku a hned po zahájení letošního
školního roku jsme se na oslavy intenzivně připravovali. Ty probíhaly 4. a 5. září a byly
spojené s další akcí „Setkání Týnců „. Ţáci 1. stupně se připravovali na vystoupení
v kulturním programu. Škola se stala prostory pro výstavy
prací ţáků a společenských organizací, místem promítání
filmů z historie Týnce a jeho okolí, šatnou i stravovacím
zařízením pro delegace a soutěţící. Do práce při organizaci
těchto činností byli zapojeni ţáci, učitelé i provozní
zaměstnanci.
Centrem dění bylo náměstí, kde probíhal staročeský
jarmark a hlavní kulturní program. Na různých místech
města probíhaly soutěţe ve fotbale, tenisu, stolním tenisu,
volejbalu, šachu a soutěţ hasičských druţstev. Den byl
zakončen vyhlášením výsledků a koncertem na Ostrově.
V neděli byly ukončeny slavnosti křtem praporu města a
houslovým koncertem René Kubelíka, který byl pro všechny
zúčastněné velkým kulturním záţitkem.
Oslavy byly provázeny příznivým počasím a spokojeností veřejnosti.

Sbíráme, třídíme a využíváme odpadové materiály
Na škole probíhá několik soutěţí
První soutěţ „Věnuj mobil“ – k dnešnímu dni ţáci odevzdali 303 mobilů a vede 3. třída
s průměrem na ţáka 7,76 mobilů. Sběrem mobilů pomáháme šetřit drahé kovy a chránit
přírodu před materiály, s kterými si neporadí.
Druhá soutěţ „Znaky měst“ z odpadového materiálu. Soutěţe se
zúčastnily týmy z 5. třídy, 6. třídy a 7. třídy. Znaky jsou vystavěny
ve spojovací chodbě. Určitě jste si všimli, ţe znak sedmé třídy
zmizel. V pátek byl odvezen na středočeskou výstavu v Kladně a
v lednu bude vystaven na celorepublikové výstavě v Brně.
Gratulujeme vítěznému týmu….
Třetí soutěţ „ Sešlápni, ušetříš“. Do odpadových nádob na PET
lahve házíme často lahve nesešlápnuté. Vyzkoušeli jsme kolik lahví
se vejde do nádoby nesešlápnutých a potom sešlápnutých. Zjistili
jsme pokusem, ţe to je tři aţ čtyřikrát více sešlápnutých lahví. Tím
šetříme při jejich odvozu i pohonné hmoty. Zkuste se podívat i do
našich odpadových nádob na hliník i PET lahve.
Využíváme všechen prostor?
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Omalovánky
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