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Hvězdárna – Praha
Dne 19. 5. jsme s paní učitelkou Hrdou a Šancovou jeli na exkurzi do hvězdárny v Praze. Měli jsme
sraz na nádraží v 6:50, vlak nám jel v 7:03. V Kolíně jsme přestupovali a pokračovali do Prahy
rychlíkem. V Praze jsme si koupili lístek na tramvaj a na lanovku. V tramvaji bylo mnoho lidí a
všichni se tam mačkali. Lanovkou jsme jeli do Štefánikovy hvězdárny. Přivítal nás tam milý starší
pán. Mohli jsme si vybrat mezi 3 programy. Skoro celá 9. třída si vybrala program s názvem „Blízký
a vzdálený vesmír“. Program byl hezký. Bylo tam mnoho nových informací. Po filmu jsme šli do
kopule. Tam nás překvapil velký hvězdářský dalekohled. Pán nám vyprávěl o dalekohledu a plno
dalších zajímavých věcí. Dovolil nám se kouknout do dalekohledu. Mohli jsme si prohlédnout
mnoho zajímavých věcí. Potom jsme šli pěšky dolů z Petřína. Měli jsme rozchod na Václavském
náměstí a poté jsme šli na nádraží, kde jsme čekali na vlak domů. Vlakem jsme jeli do Kolína a tam
jsme přestoupili na vlak do Týnce nad Labem. Přijeli jsme kolem 15. hodiny. Den byl nádherný, ale
někteří nemohli jet, protože byli na závodech, ale i tak jsme si to úžasně užili.

Martina Matoušková 9. B

Kolínské sportovní dny 2015
Od 1.—5. června se konaly Kolínské sportovní dny, kterých se už jako každý rok, naše škola
zúčastnila.
Atletika- pondělí 1.6.
Ml. žáci:
A. Hojda: skok vysoký- 14. místo, skok daleký- 22. místo
J. Šámal: 1000 m- 4. místo, skok daleký- 10. místo
T. Robovský: 1000 m- 12. místo, hod kriket. míčkem- 15. místo
M. Moravec: skok vysoký- 16. místo
J. Kostelecký: hod kriket. míčkem- 27. místo
Ml. žákyně:
M. Sandholcová: skok daleký- 5. místo,60 m- 13. místo
E. Kopecká: skok daleký- 7. místo, 800 m- 7. místo
A. Chaloupková: 800 m- 15. místo
N. Jehličková: skok vysoký- 9. místo, 60 m- 9. místo
Š. Havlová: skok vysoký- 2. místo
St. žáci:
P. Němec: 1000 m- 19. místo, skok daleký- 28. místo
J. Černý: 60 m-17. místo
R. Klepal: vrh koulí- 12. místo
J. Sodoma: vrh koulí- 7. místo, skok daleký- 11. místo
D. Sodoma: skok vysoký- 10. místo
St. žákyně:
B. Slavíková: skok daleký- 6. místo, 60 m- 1. místo
K. Kasalová: skok vysoký- 4. místo
N. Vobořilová: skok vysoký- 8. místo, vrh koulí- 12. místo
N. Nezavdalová: 60 m- 12. místo, 800 m- 7. místo

D. Nesládková: vrh koulí- 16. místo
K. Vokálová: skok daleký- 19. místo
Fotbal- čtvrtek 4.6.
Chlapci 6.-7. třída- 5. místo
Chlapci 8.-9. třída- obsadili 8. místo

Klára Kasalová 9. A

Kino Kolín
Dne 8. 6. 2015 se celý 2. stupeň vydal na dětský den do Kina 99 v Kolíně. Žáci si měli odhlasovat
film a nakonec si vybrali film Spongebob: Houba na suchu. Sraz měly všechny třídy v 7:50 na
nádraží v Týnci nad Labem. Když jsme dorazili do Kolína, šli jsme rovnou ke kinu a tam chvíli čekali.
V kině jsme pro sebe měli celý velký sál a žáci
měli možnost koupit si popcorn nebo

limonádu v kině. Film trval kolem 2 hodin. Po skončení filmu jsme se přesunuli do obchodního
centra Futurum, kde jsme měli rozchod na hodinu. V 11:30 tedy po ukončení srazu jsme šli na
nádraží. Vystupovali jsme v Týnci nad Labem. Myslím, že kino bylo povedené, ačkoli výběr tohoto
filmu se některým nelíbil.

Eliška Moždíková 9. A

Matematické úspěchy

V okresním kole matematické olympiády se umístili na 6. místě Kateřina Vokálová z 8. třídy a na 8.
místě Ondřej Černý ze 7. B.

V okresním kole Pythagoriády se umístili na 7. místě Monika Tichá z 6. A, na 6.místě Ondřej Černý
ze 7.B a na 11. místě Kateřina Vokálová z 8.třídy.
Redakční tým

Matematická zábava

Sudoku

Martin Loužil 9.B

Mladý zahrádkář
Dne 14. 5. 2015 proběhlo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, na kterou nás každoročně
připravuje stejnojmenný kroužek. Soutěž se konala v DDM v Kolíně. V letošním kole byla naše škola
velmi úspěšná. V mladší kategorii obsadila Zuzana Šmejcová krásné 2. místo. Ve starší kategorii
jsme obsadili hned dvě medailová místa
Kateřina Vokálová 1. místo a Tereza Šranková

2. místo. Kateřina Vokálová tímto postoupila do celostátního kola, kde v silné konkurenci skončila
na 12. místě.
Tímto bych chtěla pogratulovat všem umístěným a poděkovat paní učitelce Hrnčířové za skvělou
přípravu a doprovod.

Tereza Šranková 9.A

Kolínské sportovní dny
Florbal chlapci 9. — 8. tříd
Dne 3. 6. chlapci z osmého a devátého ročníku vyrazili do Kolína na KSD bojovat o co nejlepší místo
na florbalovém turnaji. Chlapci do zápasů vstoupili s velkým chtíčem vyhrát, což se jim také

podařilo a bez jediné prohry tak vybojovali první místo. S přehledem a velkou dávkou píle porazili i
největší rivaly jakou byla 5. ZŠ a ZŠ z Býchor.

Florbal dívky 9. — 8. tříd
Dne 3. 6. dívky z osmého a devátého ročníku také vyrazily do Kolína na KSD bojovat o co nejlepší
umístění ve florbalovém turnaji své kategorie. Dívky díky svým zkušenostem a odhodlání všechny
soupeřky masivně přehrály. Konkurence? Co to je?

Florbal chlapci 7. — 6. tříd
Dne 3. 6. se chlapci z šestého a sedmého ročníku zúčastnili KSD ve florbalovém turnaji, bohužel se
jim to nevydařilo, ale i přesto se porvali o pěkné 4. místo.

Florbal dívky 7. — 6. tříd
O den později 4. 6. dívky z šestého a sedmého ročníku odjely do Kolína na KSD bojovat samozřejmě
o co nejlepší umístění ve florbalovém turnaji, a taky se jim to podařilo a navázaly tak na výkony
svých vrstevníků z 9. – 8. tříd a zpátky do Týnce přijely s pár gramy na krku navíc, ale z těla vypotily
ovšem dost.

Jaroslav Vacek 9. A

Rozhovor s panem ředitelem
Snížkem
1, Co Vás na škole v Týnci nejvíce překvapilo (pozitivního)?
-

Jsem tady už 26 let, tak těch příjemných překvapení bylo hodně. Ale v poslední době mě velmi
těší, že žáci nepoškozují zařízení a výzdobu školy. Doufám, že to nezakřiknu.

2, Jak Vás poslouchají Vaši žáci?
-

Myslím, že se žáky problém nemám, poslouchají, chovají se slušně.

3, Jaký sport provozujete?
-

Turistika, pěší a na kole. Dříve to byl volejbal.

4, Jak vidíte dnešní mládež?
-

Není špatná, každá doba nese své problémy. Asi by neměla být tak závislá na technice a
komunikovat více osobně.

5, Jaký jste byl žák?
-

To by měli posoudit jiní, ale problémy jsem nedělal.

6, Co Vás na výuce baví ze všeho nejvíce?
-

Komunikace se žáky a jejich reakce.

7, Co byste chtěl vzkázat žákům?
-

Ať získávají co nejvíce dovedností a znalostí dokud na to mají čas a nepromarní ani chvilku
lenošením.

8, Co plánujete do budoucna?
-

Cestování, práce na zahradě a v lese, opravy na domě. Konečně už snad přečtu všechny knihy,
na které dosud nebyl čas. A bude taky více času na Dinu (což je náš velice chytrý, šikovný a
vděčný pes domácí).

Rozhovor s panem učitelem
Čepkem
1, Jak se cítíte po operaci kolene?
-

Zatím nic moc, ale snad bude vše v pořádku. Uvidí se po probíhající rehabilitaci.

2, Chyběli Vám žáci z naší školy, nebo jste si oddechl?
-

Žáci mi chyběli.

3, Jak dlouho jste na této škole?
-

Od 1. 9. 1998, 1. 9. 2000 až dodnes

4, Co rád děláte ve volném čase?
-

Sport, fotbal, vodní turistika, zahrada, odpočinek u TV2, četba knih, poslouchám rádio Beat

5, Máte nějaké fóbie nebo frustrace?
-

Bez komentáře

6, Kam jste chodil na ZŠ? Kde jste studoval SŠ, VŠ?
-

ZŠ Bílé Podolí — 1.-5. ročník
ZŠ Vrdy — 6.-9. ročník
SŠ — Gymnázium Čáslav
VŠ — Pedagogická fakulta University Karlovy

7, Jakým jste byl Vy žákem?
-

V chování normální kluk, který strašně četl, až onemocněl. Za celou dobu z devítileté školy
byl nejhorší předmět Vv (chodil jsem na doučování- výtvarný kroužek).

Jaroslav Vacek 9.A

110 let školy, jarmark,
akademie
Dne 28. 5 2015 proběhlo 110. výročí od založení školy. V rámci tohoto významného dne si mohli
bývalí žáci, učitelé, nebo dokonce občané města prohlédnout školu nejen zvenčí, ale i zevnitř. Také
zde bylo několik výstav a tento rok se tiskl i školní almanach, který jsme si mohli zakoupit za
symbolickou částku 30 Kč. V pátek dne 29. 5. 2015 se konal školní jarmark, ve kterém si lidé mohli
zakoupit nejen již zmíněný almanach, ale také výrobky žáků. Od 16:00 hodin pak začala XII. školní
akademie. Vystoupení bylo osmnáct, většina z nich sklidila velký potlesk. Přišlo se na nás podívat
hodně lidí. Akce bych hodnotila kladně.

Denisa Slavíčková 9. A

Zábava
Vtipy
Proč je blondýna hrdá, když postaví puzzle za 4 měsíce? Protože na obalu je napsáno 3-4 roky.
Jaké je největší přání majitele trabantu? Dostat pokutu za překročení rychlosti.
Co si říká slepý, když myje struhadlo? Takovou blbost jsem ještě nečetl.
Co dělá blondýnka, když je jí zima? Jde do rohu, protože je tam 90 stupňů.
Proč blondýnka tancuje pod semaforem? Protože si myslí, že je na diskotéce!
Proč blondýnky otevírají mléko už v obchodě? Protože je tam, napsáno ,,zde otevřít“.

Školní výlety

Třída

Datum výletu

Výlet

1.A

11.6.2015

zámek Pardubice

1.B

11.6.2015

zámek Pardubice

2.

15.5.-22.5.2015

ŠvP Růžená

3.A

17.6.2015

Radvánovice

3.B

17.6.2015

Radvánovice

4.

12.6.2015

Kutná Hora

5.A

6.5.2015

IQ Park Liberec

5.B

6.5.2015

IQ Park Liberec

6.A

9.6.2015

ZOO Praha

6.B

10.6.2015

Pardubice - zámek

7.A

19.6.2015

ZOO Praha

7.B

11.6.2015

Jihlava

8.

16.6.-17.6.2015

Berounsko

9.A

11.6.-14.6.2015

Chřenovice - vodácký kurz

9.B

10.6.-11.6.2015

Berounsko

Rozloučení
Jak jistě víte, právě držíte v ruce poslední Školtýn v letošním školním roce. Za chvíli již budou
prázdniny a tím se s vámi musíme rozloučit…
Zažili jsme tu mnoho krásných chvil a většina z nás na tuto školu bude vzpomínat s láskou. Devět
let je dlouhá doba, někdy to byla i těžká doba. Občas jsme potřebovali i hodně štěstí, teď ho
přejeme i vám. My vcházíme do další etapy našeho života, která bude pro nás velmi důležitá. Vy
jste zatím na rozmyšlení, co vás bude bavit a čím chcete být. Užívejte si to. Doufáme, že se vám
naše práce ve Školtýnu i všeobecně na škole líbila a občas si na nás i vzpomenete. Tímto se s vámi
loučí nejen redakce Školtýnu, ale i celá 9. A a 9.B.
Tereza Šranková 9. A

Užijte si hezké a pohodové
prázdniny!

