Školtýn
Základní škola Týnec nad Labem
Ročník 11
3. číslo
2011-2012

Zpracovali: Tomáš Klatka, Ondřej Krůl

Obsah
1, Zpravodajství
Pomník padlých 1. a 2. světové války v Týnci nad Labem
Zápis do prvních tříd
Valentýn
Klub mladého diváka
Školní parlament
2, Sport
Lyţařský výcvikový kurz a škola v přírodě
Masopust
3, Omalovánky
4, Osmisměrka, sudoku, přesmyčky a bludiště
5, Vtipy, přesmyčky

6, Hádanky, sms, výroky před smrtí

7, Komiks, slohová práce

Co nás čeká v březnu a dubnu:
7. 3. 2012 - Výchovný koncert pro 2. stupeň
8. 3. 2012 - Halový fotbal - 6. , 7. tř.
22. 3. 2012 - Halový fotbal - 8. , 9. tř.
29. 3. 2012 - Osecká laťka
16. 4. 2012 - Planetárium Praha – 5. třída
A také jarní a velikonoční prázdniny.

Pomník padlých 1. a 2. světové války v Týnci nad Labem
Dozvěděli jsme se o připravované opravě pomníku, a tak jsme se zeptali starosty Týnce nad Labem
pana Ţmolila na plánovanou opravu.
1. Byli jsme informováni o opravě pomníku padlých 1. a 2. světové války. Mohl byste nám
o tom podat podrobnější informaci?
Město Týnec nad Labem jiţ od roku 2006 plánuje opravu této architektonické památky. Bohuţel
se k tomuto nikdy nedostalo a pokračující degradace nosné konstrukce a nájezdy vandalů nás nutí
urychleně jednat. Z grantu Ministerstva obrany ČR je moţné ţádat o restaurování válečných hrobů
a pomníků. Proto město urychleně jedná a připravuje ţádost o dotaci na restaurování tohoto
týneckého monumentu.
Zároveň město ţádá o dotaci na úpravu okolí pomníku, které je taktéţ neutěšené. Bortící se zídky
a vyšlapané pěšiny je třeba také opravit a dodat tomuto místu důstojný ráz.
2. Myslíte si, že pomohou naše slohové práce a výkresy?
Určitě vaše výtvarné i slohové práce mají smysl! Kaţdé uvědomění si toho, ţe zde byli lidé, kteří
nasazovali své ţivoty za svobodu našeho národa, je prospěšné. Zdá se mi, ţe si poslední dobou,
hlavně vy mladí, dostatečně neuvědomujete, co pro nás a naši svobodu tito lidé vykonali. Proto
jsme Vás oslovili, abyste svými výtvory podpořili ţádost o dotaci na úpravu okolí pomníku a
posuzovatelé naší ţádosti zohlednili to, ţe i mladá generace má zájem na obnově památek. Ţe si i
nadále váţí hrdinských činů lidí, kteří neváhali obětovat své ţivoty za svobodu našeho národa.
T. Černá

Zápis žáků do 1. třídy
Dne 20. – 21. 1. 2012 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. My deváťáci jsme se ho zúčastnili, a to
v roli zvířátek z pohádky Krteček, protoţe kaţdý rok je zápis na motiv nějaké pohádky. Rodiče dětí
vyplnili údaje o dětech, ony se mezitím dívaly na Krtečka. Poté děti s rodiči a učiteli procházeli
třídami, v kaţdé z nich děti plnily nějaké úkoly. Myslím si, ţe naše pomoc byla vítaná a všechno dobře
dopadlo. Zapsaných bylo 47 dětí.
Během zápisu jsem některé rodiče vyzpovídala:
1. Těší se Vaše děti do školy?
- Jak se to vezme, trochu ano a trochu ne.
- Ano těší.
- Moc se těší.
2. Co se Vám u nás líbí?
- Občerstvení, zvířátka.
- Velký výběr krouţků.
- Výzdoba a velmi milý přístup.
3. Seznámili jste se s možností využití zájmových kroužků ve škole?
- Ano, je jich hodně.
- Seznámili, na internetových stránkách.
- Ano.
T. Černá
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Valentýn - svátek zamilovaných
Svátek zamilovaných se slaví 14. února, v den, kdy má svátek „Valentýn“. U nás má poměrně mladou
tradici. Zamilovaní lidé si tento svátek uţívali poprvé aţ po roce 1989.
Ačkoliv mnoho Čechů dosud povaţuje svátek svatého Valentýna za americkou komerční legendu,
jedná se o omyl. Valentýn je totiţ opravdu historicky skutečná doloţená postava.
Ţivot svatého Valentýna je opředen mnoha tajemstvími, po své smrti byl prohlášen za svatého. Říká
se, ţe za válek císaře Claudia II. byla zrušena všechna manţelství i zasnoubení, aby Řím získal dost
vojáků. Kněz Valentýn však zamilované páry oddával tajně. Císař ho za to uvrhl do vězení a popravil.
Poslední vzkaz, který před smrtí 14. 2. 269 poslal dceři vězeňského dozorce, končil slovy: ,,OD
TVÉHO VALENTÝNA!“
A. a I. Stýblovy

KMD - Quasimodo ...kdysi se pro lásku umíralo
15. 1. 2012 navštívil Klub mladého diváka Divadlo Hybernii, kde jsme zhlédli romantický muzikál
Quasimodo.
Příběh se odehrával v Paříţi v blízkosti chrámu Notre Dame. Quasimodo byl zvoník v tamějším
chrámu. Přestoţe je odlišný, vzal si ho do opatrovnictví kněz. Jednoho dne potká krásnou cikánskou
dívku Esmeraldu, do které se zamiloval, ale ona miluje vojáka Phoeba. On má však před svatbou
s krásnou Lily. Při večerní schůzce Esmeraldy a Phoeba kněz okouzlen Esmeraldou napadne Phoeba.
Vina je svalena na Esmeraldu. Čeká ji šibenice. Před strašnou smrtí ji zachrání hrbáč - Quasimodo,
získá si tím její srdce. Příběh končí smutně, protoţe oba zemřou.
V představení účinkovali: Jiří Korn, Ondřej Ruml, Tomáš Trapl, Radka Pavlovčinová, Jan Cina, Dea
men, David Kraus a další.
Představení se nám všem moc líbilo, patřilo mezi ty nejlepší, co jsme viděli. Určitě se jeďte na tento
muzikál podívat, neuděláte chybu. 

R. Kvasničková, I. Olexová

Školní parlament
Začátkem ledna se uskutečnil školní parlament. Z důvodů častých krádeţí bylo hlavním tématem
parlamentu zprovoznění bezpečnostních kamer v šatnách 2. stupně. Dalším probíraným tématem byl
návrh ţáků, zda by mohli přespat ve škole se svým třídním učitelem. I o tomto návrhu jsme se dohodli.
Dále Vás chceme informovat o plánované výstavbě ping pongových stolů na venkovním hřišti. Na
parlamentu byla také navrţena moţnost přidání 2 interaktivních tabulí do učebny chemie (přírodopisu)
a fyziky.
Další schůzky parlamentu se konají vţdy první úterý v měsíci.
K. Kučerová
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Hory
Ve dnech 14. 1. – 20. 1. 2012 proběhl lyţařský výcvik 7. tříd a škola v přírodě 4. třídy. Za šest dnů
jsme se naučili na sjezdových lyţích i na běţkách. Sněhu jsme si uţili dost. Ani večer jsme se
nenudili. Proběhl karneval, diskotéka. Předposlední den byly závody ve slalomu. Nejlepších výsledků
(podle času) v jednotlivých kategoriích dosáhli:
Puncmann P.
Buřivalová T.
Plicka P.
Medová D.
Hrušková M.
Apolenová T.

22,54
24,44
25,72
28,76
31,35
33,50

T. Klatka

Masopust
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do začátku Velikonoc. Je to
čas zábav, her a průvodů masek. Maškarní zábava byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je
synonymem masopustu. Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména toto masopustní
veselí. Zúčastníš se ho letos i ty? Za jakou masku půjdeš? Můţeš nám o tom napsat a my rádi tvůj
příběh otiskneme v příštím čísle. Příspěvek odevzdej pí uč. Severové do 15. 3. 2012.

P. Novák
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Omalovánky
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Osmisměrka, sudoku, bludiště, přesmyčky

K. Olexová

Vyhledej v přesmyčkách názvy měsíců a svátků:
DENLE
MNICEHRO
KONOCEVELI
TENKVĚ

T. Kofroňová
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Vtipy
"Umíš francouzsky?" "Yes." "Ale to bylo přece anglicky." "Skutečně? To jsem nevěděl, ţe umím i
anglicky."
Jak se má váš pes?," ptá se fotbalista rozhodčího po fotbalovém zápase.
"Jaký pes? Já ţádného nemám!," nechápe rozhodčí.
"To je divný, slepý jste a psa nemáte…"
Proč mají gólmani na hlavě masku?
Aby si je fanoušci po zápase nenašli.
V posilovně: „Co ti zase přelétlo přes nos, ţe tak řveš?”
„Dvacetikilová činka!”
Loučí se dva fanatičtí golfisté a jeden navrhne: „Zahrajeme si znovu příští sobotu?”
Druhý na to: „No, měl jsem mít v sobotu svatbu, ale můţu to odloţit!”
M. Vaněk, P. Novák

Přesmyčky
VAROVAT MASERE
VĚLEBNOŠT RAKA
OČEKAVANE LHARE
NASTARTOVALI DOMA
ROUŠKA HNEDY
NABADAL ARENE
SAMCOVA VALERIE
SLOVAKA ALENKA

Pozor: chybí čárky nad slovem
Vyhledej jména a příjmení vyučujících na naší škole. Lísteček se jmény vhoď do krabice
umístěné na stole u sborovny do 14. 2. 2012, a tím se zúčastníš slosování. Výhercem minulé
soutěţe se opět stal ţák 5. třídy.
M. Vaněk
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Hádanky pro mladší:
Je z rodu velkých kočiček, nosívá ţlutý ţupan s pruhy a z ostraţitých očiček mu srší blesky v
barvě duhy.
V zoologické zahradě prohání se v ohradě. Kouká přes plot, asi ţebrá, jsou ji vidět všechna
ţebra.
Co se vleče, neuteče, říká si a dál se vleče v obrněném krunýři jako rytíř v pancíři.
Umí si hrát jako děti, vyskakuje z vody ven, lítá jako na koštěti mořská víla z vodních pěn.

Hádanky pro starší:
Jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou?
Co je to maximální hluk?
Proč nemůţe šnek utíkat?
Jaká tři slova slyší ţralok nejraději?

SMS
Lásko, je mi s tebou dobře, nechci se tě zbavit. Tvá tasemnice.
Tvé zuby jsou jako hvězdičky. Jsou ţluté, a tak daleko od sebe.
Váš mozek bude optimalizován na vyšší výkon. Čekejte, optimalizuji….CHYBA: mozek
nenalezen.
Aţ jednou na ulici zakopneš o inteligenci, tak ji zvedni – mohla by se ti hodit…

Výroky před smrtí
Zprava dobrý.
A teď mě vyfoť na té skále.
Hoď mi to kladivo!
Tady je led tlustý, tady to přejdeme.
Neboj, není nabitá.
M. Vaněk, P. Novák
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Komiks

Převzato z: www.google.com
Ondřej Krůl

Slohová práce 9. tříd
Dlažební kostka vypravuje
13. 6. 2011, to je datum mého nejhoršího dne. Hezky jsem si leţela na náměstí se svými hranatými
přáteli a najednou slyším velice nepříjemný zvuk. Nenápadně jsem vykoukla ze svého pohodlného
místečka. A co nevidím! Můj malý mozeček tomu nemohl uvěřit a očička ani uvěřit nechtěla. Blíţil se
ke mně postrach všech dlaţebních kostek. Víte kdo? SBÍJEČKA! ,,ÁÁ,“ zakřičela jsem. Moje
kamenné srdíčko skoro přestalo bít. Zachvátila mě panika a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Vzít
své kamenné nohy na ramena, nebo zůstat nenápadně na svém místě a doufat, ţe si mě můj nepřítel
nevšimne. Ale nakonec jsem neměla na vybranou. Takzvaná ,,Kámoška“ sbíječka se na mě uţ culila a
z dálky křičela: ,,Nikdy mi neutečeš, slečinko, zničím tě.“ V tu chvíli jsem úplně zkameněla. Sbíječka
se blíţila. Uţ jsem ani nedoufala, ţe mi můţe někdo pomoct. A najednou slyším jakési hlasy. ,,
Blaţeno,“ někdo zakřičel. Otočila jsem se a spatřila svou dobrou kamarádku Helenku. Ta mě rychle
sebrala a utíkala se mnou v náručí aţ k nám domů. Zachránila mě!
Eliška Macurová
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