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1. školní jarmark
18. května se konal první školní jarmark. Odehrál se na hřišti týnecké základní školy.
K poslechu hrála staročeská hudba. Všichni byli dobově oblečeni a k vidění byla pěvecká,
taneční a dramatická vystoupení. Ve stáncích byly k prodeji výrobky, které vyrobili ţáci
školy. Prodejem se vydělalo přes 20 000 Kč. Tyto peníze budou přidány na vybudování
nového školního hřiště, kterého se dočkáte uţ příští rok.
A. Kopecká

Klub mladého diváka
V úterý 22. 5. Klub mladého diváka navštívil Divadlo
pod Palmovkou. Viděli jsme divadelní hru NÁJEMNÍCI
PANA SWANA. Byla to komedie plná záměn a
bláznivých situací. Všem se moc líbila a dobře jsme se
pobavili.

A. Kopecká

Škola v přírodě- 1. stupeň
SVOR 2012
Škola v přírodě trvala ve dnech 23. 5. – 30. 5.
2012. Já jsem se hrozně těšila. Dokonce jsem i
odpočítávala dny. Kdyţ jsme jeli autobusem,
zpívali jsme si písničky. Přijeli jsme a dostali
chatku č. 9. Vybalili jsme si a zjistili jsme
v jídelně, koho máme za vychovatele.
Jmenoval se Pepa, byl moc hodný. Naše
celopobytová hra se jmenovala – Interpol
zasahuje. Měli jsme i výlet na horu Klíč.
Z Klíče bylo nádherně vidět, dokonce i na
Ještěd. A viděli jsme i okolí. Nejvíce se nám
líbila diskotéka a Partička. Byli jsme na
horolezecké stěně a stříleli jsme. Celodenní
výlet byl dobrý, byli jsme na Kříţové cestě, na
hradu Tolštejn a na Jedlové rozhledně. Jídlo
bylo výborné. Rozloučení bylo velmi těţké,
někteří v autobuse i brečeli.
L. Heřmanová

Výlet 9.A (Jinolice)
Výlet proběhl od 24. – 26. 5. 2012.
Vyrazili jsme brzo ráno a cestu jsme
absolvovali vlakem. Výlet jsme strávili
v autocampu Jinolice. Uţ ve čtvrtek
jsme se šli vykoupat k rybníku, k čemuţ
nám přálo krásné počasí, které vydrţelo po celý výlet. Navštívili
jsme také Prachovské skály a město Jičín.
Všichni jsme se shodli, ţe tento výlet
se vyvedl a snad na něj ještě budeme dlouho vzpomínat.
R. Kvasničková

Výlet 9.B (Bílý Potok)
Na výlet jsme jeli ve čtvrtek 7. 6. brzy ráno a vrátili jsme se
9. 6. 2012. Cesta byla dosti zdlouhavá a vyčerpávající s mnoha
přestupy. Měli jsme namířeno do Bílého Potoka pod Smrkem.
Počasí nám přálo jen první den a po zbytek výletu neustále
poprchávalo. Navštívili jsme i nedaleké město Liberec. Všem se
výlet líbil a jen tak na něj nezapomeneme. Škoda, ţe byl náš
poslední.
M. Vokálová, E. Macurová

Třídy 6.B a 8. třída pojedou na výlet od 14.6.2012.
6.B pojede do Zbraslavic, prohlédne si Zruč nad Sázavou a
Český Šternberk.
8.třída bude sjíţdět Vltavu z Vyššího Brodu.
Oběma třídám přejeme pěkné počasí a hodně záţitků.

O. Krůl

Výlety 7.tříd ( Pardubice, Hradec Králové)
7.B- Těšili jsme se na 5.6.2012, neboť jsme měli jet na výlet do
Pardubic. Naším cílem bylo lanové centrum. Kdyţ jsme k němu
došli, měli ještě zavřeno, tak jsme se nasvačili a schovali se před
deštěm pod postavený stan. Po chvíli nám instruktoři Michal a
David ukázali, jak se obléknout do výstroje, také jak se na
překáţkách jistit, a pak jsme začali. Vylezli jsme po ţebříku do 9,5
metrové výšky. Poté k deseti překáţkám. Po překonání překáţek
nás čekala odměna v podobě mini bungee jumpingu. Výlet jsme si
uţili.
S. Kroupová

7.A- Vyjíţděli jsme 8. 6. 2012 v 6:30 a první
zastávka byla v Hradci Králové ve vodní elektrárně.
Seznámili nás s celou elektrárnou a mohli jsme si
vyzkoušet mnoho pokusů. Z elektrárny jsme šli do
obřího akvária, kde jsme viděli zajímavý film.
Odjíţděli jsme ve 12:00 směr Pardubice do AFI
Palace. Rozděleni na 2 skupinky jsme šli do kina.
Jedna skupina na Prométhea a druhá na Muţi
v černém 3. Po kině jsme měli rozchod v obchodním
centru a hned po něm jsme šli na vlak domů. Celé
třídě se výlet moc líbil.
T. Buřivalová

Výlet 6.A (Jinolice)
Dne 24. 5. jsme odjeli na výlet do Jinolic. Po příjezdu a ubytování v chatkách jsme vyšli do
Prachovských skal. Protoţe nám přálo počasí, tak jsme vyzkoušeli teplotu rybníka. Večer
jsme strávili sportem. Následující den po vydatné snídani jsme šli na vlak a odjeli na Hrubou
Skálu. Nejvíce nás zaujal výstup na hrad, ukončený myší dírou. Z nádvoří hradu byl pěkný
výhled. Viděli jsme aţ na Chvaletice. Odpoledne jsme se ještě vykoupali a zasportovali si. Na
výletě jsme si to náleţitě uţili.

třída 6. A

Dětský den
V pátek 1. 6. 2012 proběl dětský den 2. stupně. Celá akce se
odehrávala v kempu Marína a byla organizována Školní radou.
Děti měly moţnost svézt se v motorovém člunu, zaveslovat si na
pramicích, zkusit si překonat lanovou dráhu, vylézt na strom
pomocí lana. Viděli jsme i ukázky poslušnosti psů. Den se
vydařil, aţ na chladné počasí. V pondělí 4. 6. 2012 se konal za
účasti rodičů a ţáků 9. tříd dětský den pro 1. stupeň. Soutěţilo se
ve stejných disciplínách. Ţáci byli rozděleni do skupin, na které
dohlíţeli někteří deváťáci. Asi největším záţitkem byla jízda po
Labi v člunu. Ani tento den počasí dětem nepřálo, ale i tak si
soutěţe náleţitě uţily.
M. Vokálová, E. Macurová

Čaroškola
Čarodějná škola byla plná her, já jsem se u ní bavila. Konala se dne 27. 4. 2012. Byla tam
stanoviště s jednotlivými úkoly,
např.: ochutnávání jídel a nápojů, podlézání pod
tyčí, točení obručí a skákání přes švihadlo,
hmatání po věcech, trefení do netopýrů, podlézání
a přeskakování branek, kopání do brány a skládání
kostek. Mě nejvíce zaujalo ochutnávání.
Čarodějnou školu organizovala 5. třída. Pokud
jsme úkol dobře splnili, dostali jsme čarodějnici,
kdyţ jsme měli dostatek čarodějnic, mohli jsme si
jít něco koupit v obchodě U Starého ropušáka.
Doufám, ţe se to líbilo prvňáčkům, kteří poprvé
zaţili čarodějnou školu.
Bylo tam hodně zábavy a myslím, ţe se to líbilo
všem.
B. Kovalyšynová

Úspěchy v soutěžích
Biologická olympiáda - okresní kolo
starší kategorie - Romana Kvasničková - 2. místo
mladší kategorie - Pavel Kučera - 1. místo
Alţběta Kudličková - 3. místo
Floristická soutěţ - okresní kolo
mladší kategorie - Tereza Buřivalová - 1. místo
starší kategorie - Kristýna Kučerová - 1. místo
soutěţ Mladý zahrádkář - okresní kolo
mladší kategorie - Tereza Šranková - 2. místo
Olympiáda v ČJ – Romana Kvasničková – 2. místo

Kolínské sportovní dny
Jako kaţdý rok se i letos konaly Kolínské sportovní dny. Naše
škola se ale zúčastnila jen několika disciplín. V pondělí 4. 6.
byla atletika pro druhý stupeň a ve čtvrtek 7. 6. pro první
stupeň. V obou dnech si někteří ţáci vybojovali medaile. A jak
uţ je zvykem, konal se i florbal, ve kterém se ţákyně druhého
stupně umístily na 1. místě a ţáci druhého stupně na 2. místě.
Chlapci samozřejmě nepřišli ani o fotbal. Starší se umístili na 5.
místě a mladší na 6. místě.
M. Vokálová, E. Macurová

Coca-Cola cup
Tento rok je to poprvé, co se této celorepublikové soutěţe mohla zúčastnit i děvčata.
Probojovala se aţ do krajského kola, kde nakonec skončila na 3. místě a bohuţel dál
nepostoupila. Chlapci nezůstali pozadu a také postoupili do krajského kola. Nakonec se ale
také dál nedostali.
Š. Váňa, A. Kopecká

O fotbalu trochu jinak
Co se ti vybaví, kdyţ vyslovím slovo FOTBAL? Patříš k těm, kterým se vybaví pouhé běhání
po trávě za jakousi kulatou věcí, nebo k těm, kteří jsou fotbalu plně oddáni? Udělali by
cokoliv, jen aby si do té kulaté věci mohli znovu kopnout. Jejich ţivot se točí jen kolem
tohoto sportu. Fotbal je pro ně jako jejich osobní značka heroinu. Závislost, bez které by
jejich ţivot neměl smysl. Pro některé z nás je kopaná jen ztráta času, ale pro ně je to způsob,
jak dokázat, ţe jsou v něčem opravdu dobří a něco dokáţou. Doslova ze sebe vykopou své
trable a potíţe. Kolik z vás uţ tomuto fotbalovému kouzlu podlehlo a kolik z vás nad tímto
sportem ohrnuje nos? Fotbalové šílenství spojuje miliony, moţná miliardy lidí po celém světě.
Nezáleţí na pohlaví. Záleţí na tom, jak to cítíš TY. Nikdo tě nemůţe přesvědčit o tom, ţe je
pro tebe fotbal důleţitý. Musíš to vědět sám. Najít v sobě touhu hrát a věnovat se tomu. Jak se
pozná pravý hráč? Kdyţ nastoupí na hřiště, okolní svět pro něj neexistuje. Nevadí mu pád,
prostě se zvedne a běţí dál. Udělá vše pro vítězství, i kdyţ ví, ţe jeho šance jsou mizivé. Ale
to hlavní je, ţe fotbal hraje SRDCEM.
E. Macurová

Omalovánky

Vtipy
Honzík ukazuje otci vysvědčení:,, Teda, něco tak strašného jsem ještě neviděl...,, Já taky ne,
včera jsem to našel ve tvých věcech,“ odvětí Honzík.
Dva kluci jsou na prázdninách na vesnici. Leţí si tak u rybníka a opalují se. A najednou
projde kolem velice pěkná dívka v bikinách. Ten jeden povídá: ,,Člověče, ta kdyby se topila,
tak bych pro ni i skočil.“ A co čert nechtěl, ta dívka vstoupí do vody, chvíli si plave a
najednou se nad ní uzavře hladina. Samozřejmě, ţe ten kluk hned běţí, skáče šipku do vody a
po chvíli vytáhne dívku z vody. Pak se obvyklými masáţemi a pohyby snaţí dívku přivést k
ţivotu. To se však nedaří, tak ten druhý kluk mu poradí, ať vyzkouší dýchání z úst do úst.
Ovšem ani po tomto vyčerpávajícím úkonu se mu nepodaří přivést dívku k ţivotu. Po chvilce
ten, co dýchal, říká: ,,Člověče, jí nějak smrdí z huby! “A ten druhý na to: ,,Se nediv ty blbče,
tamta měla bikiny a tady ta má brusle.“
Syn přinese vysvědčení se samými pětkami a vymlouvá se:
"Tati, vţdyť jsi mi říkal, ţe chlap, který nemá koule, není chlap."
"Co si dělal přes prázdniny, Honzíku?"
"Byl jsem u moře s maminkou a jejím novým přítelem."
"A co, líbilo se ti to? Spřátelil jsi se s novým otcem?"
"On je super kámoš! Kaţdé ráno mě bral loďkou pět mil od pláţe a já jsem potom vţdy plaval
ke břehu. "

Š. Váňa

Komiks

www.garfield.com

Osmisměrka

Vítězem minulé soutěţe se stal opět ţák 5. třídy- Tomáš Burďáček. Dnešní osmisměrku
můţete řešit do 25. 6. 2012. Tajenku vhoďte do krabice umístěné na stole u sborovny.

