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Velikonoce
Jako kaţdé svátky mají i Velikonoce svoje tradice a
obyčeje. Zachovaly se přes desítky generací a jejich pravý
význam nám mnohdy uniká.
Mezi nejznámější zvyky patří:
Kraslice-Malovaná velikonoční vajíčka, jimiţ dívky
obdarovávají chlapce během Velikonoc. Vajíčko, na němţ
byly sloţité symboly, mělo určitý vzkaz konkrétní osobě.
Pomlázka-Chození s pomlázkou patří k nejstarším
velikonočním obyčejům. Šlehány byly mladé dívky a ţeny, aby omládly.
Hospodář tehdy vyšlehal vše, co mělo v ten rok rodit (dobytek, pole).
Pašijový týden
Škaredá středa-Středa před Boţím hodem velikonočním patří ještě k postní
době. Podle lidové tradice se nikdo nesmí mračit, jinak by se škaredil všechny
středy v roce.
Zelený čtvrtek-Toho dne zní zvony při večerní bohosluţbě naposledy, pak
ztichnou aţ do Bílé soboty.
Velký pátek-Je v katolické liturgii dnem hlubokého smutku, na památku
ukřiţování Jeţíše Krista. Dodrţoval se přísný půst, ţádné maso s výjimkou ryb.
Lidová víra tvrdí, ţe se toho dne země otevírá, aby odhalila své poklady.
Nesmělo se prát prádlo, pradleny říkávaly, ţe by ho místo do vody namáčely do
Kristovy krve.
Bílá sobota(Vzkříšení)-V českém prostředí se před kostelem světil oheň. V
mnoha vsích bylo zvykem uhasit všechna ohniště v domácnosti, před kostelem
vloţila hospodyně na hraničku vlastní polínko, poté co jej kněz posvětil, vzala
ţhavý oharek domů a ţehnala jím oheň nový.
Hod Boží velikonoční-K této neděli patří velikonoční pokrmy beránek,
mazanec, ale také vejce, chleba a víno, jeţ se světily při ranní mši.
Velikonoční pondělí-Mládenci (později hlavně děti) chodili za děvčaty s
pomlázkami spletenými z vrbového proutí. Šlehali jimi dívky i ţeny, aby byly
po celý rok pilné, zdravé a veselé, dostávali od nich malovaná vajíčka. Pokud
chcete dát vajíčko milované osobě, mělo by být pouze červeně zdobené.
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Čarodějná škola
Dne 29. 4. 2011 proběhla čaroškola. Čaroškola proběhla v hale na různých
stanovištích. My jsme měli poznávačku, jmenovalo se to U Vypíchnutého oka.
Byla tam i jiná stanoviště např: házení tenisovým míčkem, skákání přes
švihadlo, hádání z krabice. Po příchodu dětí se tvořily zástupy na jednotlivých
stanovištích. Po ukončení čaroškoly měl kaţdý dárek nebo dva. Myslím, ţe se
nám akce povedla!
Eliška Moždíková
29. 4. 2011 proběhla čaroškola. První hodinu jsme šli do haly připravovat
stanoviště. My měli pinkání balónku mezi kuţely. Náš úkol byl připravit dráhu
kuţelů, nafukovali jsme balónky. Všichni jsme byli v převleku. Já jsem měla na
sobě: dlouhou černou sukni, velký klobouk s oranţovým peřím, rukavice
s velkými zlatými drápy, černé tílko a takovou hezkou vestu. Druhá hodina
proběhla v keramice glazováním výrobků pro maminky. Bylo to za chvíli
hotové, asi ve tři čtvrtě na devět odcházíme do haly. Na začátek byl ještě čas, ale
připravujeme čaroškolu dál. Třetí hodinu přišel celý první stupeň. Na začátku
byl u nás fofr. Potom nám pořád odcházely ţetony, ale líbilo se mi tam. Jediné
štěstí pro nás bylo, ţe balónky nepraskaly. Čtvrtá hodina byla asi jen do
jedenácti hodin. Pak všichni odešli, ale my jsme zůstali a uklízeli disciplíny.
Chvilku někteří házeli na basketbalový koš. Velmi se mi to líbilo a je to škoda,
ţe to takhle nebude v šesté třídě.
Petra Šarmová
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Den učitelů
V pátek 28. března se koná kaţdoročně Den učitelů, coţ je
vţdy připomínáno s datem narození „učitele národů“ Jana
Amose Komenského (28. 3. 1592) a u nás se tento den koná
menší oslava, na které jsou přítomni nejen současní, ale i
bývalí učitelé školy. Oslavu vţdy provází krátký program,
který byl letos zpestřen, nejen vystoupením ţáků prvního
stupně pod vedením Jaroslavy Sníţkové, ale také
vystoupením některých ţáků 9. B pod vedením pana učitele Čepka. Učitelé si
popovídali a poseděli aţ do pozdních odpoledních hodin. Je velká škoda, ţe
tento svátek se slaví pouze u nás. Věda o Janu Amosi Komenském se nazývá
komeniologie. Nejlepší ocenění pro učitele jsou pěkné výsledky ţáků.

Den Země
Co to je : Den Země je jeden z významných dnů, který by měl lidem
připomenout, aby se k naší přírodě chovali lépe.
Co ţáci dělali : 4. - 5. třída – ţáci byli pomáhat v lese s péčí o vysazené stromky
6. třída – sběr odpadů a jejich recyklace
7. – 9. třída – projektový den
7. třída – navštívila čističku odpadních vod v Kolíně, na výstavě
ŢPS v Kolíně
8. třída – „ Vynálezy mění svět“
- jejich dopady na ŢP
9. třída- projektový den na téma Den Země (a vše ohledně toho)¨
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KMD
Letos to bylo jiţ naposledy, co jsme se vypravili s KMD za kulturou. Tentokrát
jsme navštívili divadlo Hybernia, jeţ leţí nedaleko Masarykova nádraţí. Jednalo
se o velmi populární muzikál o ţeně, která svou duši zaprodala byznysu, Hello
Dolly. V hlavní roli se perfektně vyjímala Ivana Chýlková, v dalších rolích
Jaromír Dulava, Michal
Slaný, Jan Meduna,
Monika Fingerová,
Berenika Kohoutová,
Yvonne Přenosilová a
Mojmír Maděrič.
Představení reţíroval
Ondřej Sokol a uznali
jsme, ţe jeho práce byla víc neţ zdařilá. Ţivý orchestr byl „zasklený“ v komoře
nad kulisami, coţ byla zajímavost, se kterou jsme se ještě nikdy předtím
nesetkali. Tentokrát jsme se všichni shodli, ţe představení bylo výborné.
Lucie Balonová

„Láska ano, dítě ještě ne“
Dne 24. 3. 2011 se ţáci devátých tříd zúčastnili přednášky v kolínském kině na
téma:„ Láska ano, dítě ještě ne“. Dospělost, do které všichni pospícháme, není
spojena jen s přípravou na povolání, ale i s navazováním partnerských vztahů,
které bývají spojeny se zahájením pohlavního ţivota a někdy jsou účastníci
zaskočeni nechtěným těhotenstvím nebo pohlavními nemocemi. S touto
problematikou nás seznamoval přednášející- ţenský lékař (gynekolog). Na konci
přednášky jsme mohli napsat své dotazy a on na ně po krátké přestávce
odpověděl. Dotazy byly anonymní. Přednáška trvala necelé dvě hodiny a byla
pro kaţdého srozumitelná i poučná.
Dominika Císařová a Aneta Nawrathová
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Škola žije nejen učením, ale i…
Sport - vybíjená 4. a 5. třída
-

halový fotbal 4. a 5. třída
Osecká laťka- 2. stupeň
Sprint team
Basketbal
Pohár rozhlasu – starší ţáci
Pohár rozhlasu – mladší ţáci

Kultura – 4. , 7. , 8. a 9. třída – divadlo Kolín
- KMD – Praha „ Hello Dolly“ Hybernia
- Jarní koncert v kostele

Poznání – Olympiáda z českého jazyka
-

přednáška „ Láska ano, dítě ještě ne“
1. A + 1. B – projektový den
28. 4. Den Země
Čarodějná škola
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Střípky
Oheň – náš pomocník, ale i nepřítel. Uţ odedávna oheň slouţí člověku. Uţ i
pračlověk ho vyuţíval k různým činnostem. Například ho pouţíval k tepelné
úpravě jídla, jako zdroj tepla a světla a k obraně před zvěří a nepřáteli. Oheň
mohl zvíře zahnat do nějaké pasti a pravěcí lidé tímto způsobem získali potravu.
Oheň, ale i škodí. V poslední době zapaluje domy, byty a různé objekty, ale
dokáţe i zabít. Například na Floridě vznikají ohně a poţáry samovolně
působením tepla a malého počtu sráţek. Jsou ale i případy, kdy neznámí ţháři
úmyslně zakládají poţáry, aby uškodili ostatním lidem. Kdyţ se člověk nachází
v zapáleném prostoru, začíná kašlat, dusí se a postupně ztrácí vědomí. Lidé ho
vyuţívají k různým činnostem a pouţívají ho například skláři. Sklářský průmysl
by se opravdu bez ohně neobešel. Z toho nám vyplývá, ţe oheň je dobrý sluha,
ale zlý pán.
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Výlety
Dnes Vás předběţně seznámíme, kam se ţáci ZŠ v Týnci nad Labem chystají na
školní výlet. Kaţdá z tříd vyráţí putovat po Čechách úplně jinak. Celý první
stupeň nás opustí na školu v přírodě do Svoru. A nyní Vás seznámíme, kam ţáci
z druhého stupně vylétnou z naší školy: 6. tř. – Kunětická Hora
7. tř. – řeka Sázava – vodácký výlet (4 dny)
8. A tř. – Kunětická Hora
8. B tř. – Rokytnice nad Jizerou
9. A tř. – Český ráj – Sedmihorky
9. B tř. – Sluneční zátoka
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Klokan
V letošní matematické soutěţi byly opět čtyři kategorie.
1. Cvrček – 2. a 3. třída
Místo: 1. Šašma Štěpán - 2. třída 45 bodů
2. Pánková Lucie - 3. třída 39 bodů
3. Hojda Adam – 3. třída 36 bodů
2. Klokánek- 4. a 5. třída
Místo: 1. Vokálová Kateřina - 4. třída 86 bodů
2. Mazurová Kateřina - 5. třída 78 bodů
3. Kudličková Alţběta - 5. třída 75 bodů
3. Benjamín- 6. a 7. třída
Místo: 1. Klepetková Hana - 7. třída 78 bodů
2. Vondra Martin- 6. třída 69 bodů
3. Hodanová Martina - 7. třída 62 bodů
4. Kadet- 8. a 9. třída
Místo: 1. Kvasničková Romana - 8. A třída 75 bodů
2. Vokálová Monika - 8. B třída 67 bodů
3. Kovandová Lucie - 9. A třída 65 bodů
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Přijímací řízení
Jak asi tušíte, přijímací zkoušky se konaly ve dnech 26. 4. – 28. 4., avšak nebylo
tomu tak ve všech školách. Zatímco někteří byli přijati, aniţ by zkoušky konali,
jiní to štěstí neměli. Ti z nás, kteří se s nimi setkali, si jistě proţili kus napětí a
nervozity. Většina z nás kritériím vyhověla, avšak ne ve všech případech to
znamenalo jistotu přijetí. Pro informaci mladším ročníkům, v takové situaci ještě
není třeba věšet hlavu, můţete si počkat na další kolo řízení. Přejeme mnoho
štěstí těm, co na verdikt škol ještě čekají, a těm které to čeká aţ v budoucích
letech.
Lucie Balonová
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Rébusy, hlavolamy
Z PŘÍRODY
1. Statný vlk spotřebuje denně: a) 1,5 – 3 kg masa
b) 4,5 – 9 kg masa
2. Denní potřeba potravy činní u dospělé vrány: a) 45 % její tělesné váhy
b) 60 % její tělesné váhy
3. Stonoţka má: a) 20 párů nohou
b) 50 párů nohou
4. Včely musí k nasbírání 1 kg medu navštívit: a) 5 000 000 květů
b) 14 000 000 květů
5. Jeden pár sýkorek se svým potomstvem (v průměru 20 mladých za léto)
zničí za rok: a) 20 kg hmyzu (hlavně larev, vajíček a kukel)
b) 70 kg hmyzu (hlavně larev, vajíček a kukel)

ZNÁŠ STARÉ POVĚSTI ČESKÉ?
1. V Jiráskových Starých pověstech českých je
také pověst o: a) Jánošíkovi
b) Robinu Hoodovi
c) Herkulovi
2. Jedna z Krokových dcer se jmenovala: a) Vlasta
b) Kazi
c) Lenka
3. Horymírův kůň se jmenoval: a) Bivoj
b) Pivoj
c) Šemík
4. Lomikar zemřel rok po Kozinově smrti: a) v Plzni
b) na zámku Trhanov
c) v lázních
5. Kdyţ Přemysl s posly posnídal, poloţil jídlo: a) na radlici pluhu
b) na zem
c) na dřevěný stůl
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