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NAROZENINOVÁ
OSLAVA
Tato akce byla super přísně tajná a vědělo o ní jen pár lidí a to včetně učitelů a našeho
školního sboru. Pan ředitel J. Sníţek, slavil 60. narozeniny a paní učitelka Adéla Černá
se rozhodla, ţe mu se sborem zazpíváme. Ještě neţ jsme šli na věc, tak jsme seděli na
prvním stupni v knihovně a povídali si. Tréma přišla, kdyţ jsme stáli před pizzerií
Mates nahoře nad halou a čekali, aţ nás pustí dál, abychom to měli za sebou. Kdyţ nás
tam paní učitelka pustila, jakoby z nás tréma spadla. S paní učitelkou Černou jsme
vybrali píseň ,,Říďa má narozeniny“
Jak bylo vidět, panu řediteli i všem ostatním učitelům se píseň líbila a pan ředitel si
nás chtěl ještě prohlédnout, a tak jsme se ještě po pizzerií, aby si nás prohlédli i
ostatní, co seděli za rohem. Všem se to velice líbilo a my uţ se chystáme na další
narozeninovou oslavu pana Číhy.

By: Martina Hodanová, Nikola Machková

Rozhovor s ředitelem
školy „60“ let
1) Jak vás napadlo, že budete své narozeniny slavit s učiteli zrovna v pizzerii
Mates?
Pizzerie Mates není daleko. A je tam příjemné posezení.
2) Bylo pro vás překvapení, když pěvecký sbor přišel do pizzerie?
Ano, bylo to pro mě překvapení.
3) Líbila se vám píseň, kterou pro vás sbor připravil?
Ano, líbila.
4) Jak dlouho trvala vaše akce v pizzerii?
Nestopoval jsem to, akce trvala aţ do té doby, neţ skončila.
5) Jak se vám akce líbila a myslíte si, že se vydařila?
Líbila se mi moc a vydařila se.

By: Martina Hodanová, Nikola Machková

Afrika
Dne 11.prosince 2012 se uskutečnil na naší škole projekt „Afrika“. Přijeli k nám dva
rodilí Afričani, kteří naší školu navštívili již v minulosti. Vtáhli nás do života v Africe,
řekli nám i něco o tom, jak místní děti navštěvují africké školy a co se učí. Po celkem
dlouhém vyprávění o životě v Africe vyzvali žáky, aby se zeptali na věci, které je
zajímaly. Žáci se ptali např. na to, jak je to v Africe s vodou, kolik tam mají zvířat.
Potom se začali ptát naopak Afričani žáků. Za správné zodpovězené otázky dali žákům
nějaké dárky např.: dřevěné náramky, řetízky apod. Pak přišla třetí a poslední část,
kdy nám „hosté z Afriky“ rozdali africké bubny, a pak jsme si společně všichni zahráli a
zazpívali africkou píseň. Popřáli nám veselé Vánoce, my jsme zatleskali a vrátili jsme
se zpátky do tříd.

By: Natálie Kozlíková, Monika Strejciusová

Mikuláš
Ve středu 5. prosince 2012 navštívil naší školu Mikuláš se svými pomocníky.
Se dvěma andílky a s několika čerty prošel celou školu a podle knihy Hříchů určil, kdo
byl hodný a kdo zlobí paní učitelku.
Nejprve navštívil děti na prvním stupni, které mu zazpívaly a on jim za odměnu dal
malý dáreček. Některé děti na prvním stupni zazpívaly dokonce i zatancovaly čertům,
kterým se to moc líbilo.
Některé děti se bály, některé brečely, ba naopak některé byly odváţné a nebrečely.
Většina dětí nezlobila, ale pár jedinců a dobrovolníků se našlo, co vlezly do temného
pytle. Téměř kaţdému, kdo čertům přišel pod ruku, začernili uhlím obličej.

By: Karel Lískovec, Ondřej Číţek

Vánoční šplh v Řečanech
6. prosince 2012 ţáci 1. stupně se zúčastnili tradičního vánočního šplhu. Sešlo se 8
škol, naši školu reprezentovalo 17 ţáků. Nejlepšího umístění dosáhl Matěj Trojan ze 4.
třídy, stal se vítězem ve své kategorii a dosáhl i celkového vítězství.
Výsledky:
1.třída - V.Čapek 2.místo, A.Kopecká 4.místo
2.třída - V.Klepal 4. místo
3.třída - E.Ţatečková 1.místo, A.Cenkerová 2.místo
4.třída - M.Trojan 1.místo
5.třída - E.Kopecká 1.místo, J.Šámal 2.místo

By: Pepa Hromádka, Radek Bilik

Florbal
13. listopadu 2012 se odehrál na ZŠ Týnec n/L turnaj ve florbale chlapců 8. - 9. tříd.
Umístili se na 3 místě, a tudíţ nepostoupili do dalšího kola florbalu, kam postupovala
jen 1. a 2. místa.
Zúčastněné školy:
4. ZŠ Kolín
2. ZŠ Kolín
ZŠ Český Brod
ZŠ Týnec n/L
6. ZŠ Kolín
ZŠ Zásmuky
Sestava:
J. Hromádka, R. Bilik, L. Špaček, K. Lískovec, O. Číţek, R. Ţmolil, K. Jelínek, P.
Puncmann, V. Koubek

By: Pepa Hromádka, Radek Bilik

Laťka
Dne 12. prosince 2012 se uskutečnila Kolínská laťka, která se konala v hale Spojů, na
které nás reprezentovali ţáci ZŠ Týnec nad Labem. Někteří ţáci se dobře umístili.

Příjmení a jméno
Malá Tereza
Hojdová Veronika
Nezavdalová Nikola
Šulek Rudolf
Slavíková Barbora
Debelková Karolína
Puncmann Petr
Jehlička Aleš
Pospíšilová Kateřina
Hanušová Michaela
Hodanová Martina
Machková Nikola
Pospíšilová Barbora
Bilik Radek
Čížek Ondřej
Hromádka Josef

Třída
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

Výkon (cm)
105
105
115
130
110
135
140
135
130
135
120
120
145
155
160

By: Pepa Hromádka, Monika Strejciusová

Zábava
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muţ.
Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce. Kdyţ se to opakuje uţ
po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: ,,Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na
druhý rameno?"
Sedí tři upíři a jeden odletí. Za minutu se vrátí a jeden se ptá: ,,Kde jsi byl?“ ,,Vidíš
tam tu kněţnu, vysál jsem ji krev.“ Odletí druhy upír a za minutu se vrátí a první se
ptá: ,,Kde si byl?“ ,,Vidíš tam ten palác. Vysál jsem krále.“ Odletí třetí upír a za dvě
minuty se vrátí celý od krve.. A ten druhý se ptá: ,,A kde jsi byl ty?“ ,,Vidíte ten sloup,
já ho neviděl.“
Rozhovor dvou milenců.
ON: „Konečně, uţ jsem se nemohl dočkat!”
ONA: „Já odjíţdím.”
ON: „To nemyslíš váţně!”
ONA: „Byl jsi mi věrný?”
ON: „Samozřejmě, na kaţdém kroku.”
ONA: „Nezahýbal jsi mi?”
ON: „Šílíš?!”
ONA: „Tak tedy zůstanu.”
A teď si to přečtěte pozpátku!

Má to dvě vejce a dvě stě zubů. Co je to?
Krokodýl!
Má to dvě stě vajec a dva zuby. Co je to?
Domov důchodců!
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By: Pepa Hromádka

Omalovánky
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Právě tobě přeji
veselé Vánoce
PS: Mickey Mouse
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