Základní škola Týnec nad Labem
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Akademie
Letos se konala jubilejní, jiţ 10. školní akademie. I přesto, ţe se celý květen ţilo především
mistrovstvím světa v hokeji, účast diváků na akademii byla velká. Vystupující předvedli
stoprocentní výkony při svých představeních, konec konců, jako při kaţdé akademii. Týnecké
děti zkrátka září, uznejme, ţe jsou talentované.
Letos bylo moţné vidět několik čísel směřovaných k tanci s hudbou, několik scének,
vystoupení gymnastek, pěveckého sboru a dalších.
Akademie se líbila a sklidila velký potlesk. Dále byly k vidění i výtvarné práce ţáků, které
se zajisté líbily také.

Škola v přírodě
Přišel čas kdy, náš celý I. stupeň opouští na jeden týden. Ţáci putují do areálu, který nese
název Svor u Nového Boru. Ţáci 1. - 3. třídy budou přespávat v bungalovu a starší v chatkách.
Učitelé si pro své děti přichystali plno zábavných akcí zahrnující také průzkumy okolí. Na
děti v areálu čeká bohaté vybavení např. trampolína, bazén, nafukovací hrad, minigolf,
prolézačky, střelnice na luk, ohniště a mnoho dalších. Děti se na tuto akci velice těší, protoţe
se nebudou učit. Konec školy v přírodě bude zakončen karnevalem, kde děti budou v kostýmu
indiánů a kovbojů. Na naše ţáky se můţeme těšit další úterý 28. června. Doufáme, ţe si tento
výlet děti pořádně uţily.
autor: Radovan Hegner, Markéta Vokálová
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Poslední výlet 9. B
2. června ţáci 9. B odjeli na tři dny na výlet do Sluneční zátoky v doprovodu paní učitelky
Veisové a Štěrbové. Kdyţ jsme vlakem dorazili do Světlé nad Sázavou, naše cesta do
Vilémovic musela pokračovat autobusem z důvodu výluky. Z Vilémovic uţ jsme museli
pokračovat po svých, při čemţ se nám povedlo se ztratit, ale nakonec jsme Sluneční zátoku
našli. Byli jsme tu uţ v šesté třídě, a tak nás zajímalo, zda se něco změnilo.
Uţ prvního dne po obědě jsme měli šanci poznat krásnou sázavskou přírodu, obzvlášť ve
Stvořidlech. Druhý den jsme se byli podívat v Ledči nad Sázavou, kde jsme navštívili nádvoří
hradu Ledeč.
Večery probíhaly opravdu hezky, trávili jsme je u táboráku spolu s dalšími lidmi z kempu. Za
doprovodu jejich kytar jsme si zazpívali známé trampské písničky. Jednu nejmenovanonou
spoluţačku jsme naučili jíst, ale myslíme si, ţe tam vařili dobře. Odvezli jsme si odtamtud
společné foto, které nám bude navţdy připomínat krásné vzpomínky na náš poslední výlet
z týnecké školy.
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Vtipy
"Drahý, prosím tě, proč stojíš vţdycky u okna, kdyţ zpívám?"
"Aby si lidé nemysleli, ţe tě mlátím!" !"

Přijde muţ z práce domů o něco dříve. Vejde do loţnice a na posteli leţí jeho ţena a celá
nahá.
Hned se na ni osopí:" Co se to tu takhle válíš? A proč nejsi oblečená?"
Manţelka:" Víš, proč nejsem oblečená? Protoţe nemám nic na sebe"
"To mi neříkej, ţe nemáš nic na sebe!"
Otevře skříň a ukazuje:" Jedny šaty, druhý šaty, třetí šaty, nazdar Karle!"

Blondýnka se ptá na ulici:
"Pane, prosím vás, kolik je hodin?"
"Je čtvrt na čtyři."
Blondýnka jen kroutí očima a říká:
"Víte, to je divné. Ptám se na tohle celý den a pokaţdé dostanu jinou odpověď."
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Hudební kvíz
1) Diskotéka je: a) zkušebna
b) africký nástroj
c) sbírka hudebních nahrávek

2)Kvartet je: a) hudební salónek
b) skladba pro čtyři hlasy nebo nástroje
c) sólo pro nástroj

3)Ukulele je: a) malý bubínek
b) píšťala
c) čtyřstrunný kytarový nástroj

4)Vibrafon je: a) bicí nástroj
b) dechový nástroj
c) strunný nástroj

5) Dáda Patrasová zpívá hlavně pro: a) děti
b) dospělé
c) důchodce
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Vodácký výlet VII. třídy
2. 6. - 5. 6. 2011 absolvovala naše třída na vodácký výlet. Jeli jsme z Ledečka do Pikovic po
řece Sázavě, přes Sázavu n/S a Týnec n/S.
1. den: Ve čtvrtek jsme měli sraz u školy v 9:00, kde jsme
naloţili sudy s věcmi do dodávky. Někteří jeli dodávkou, aby
mohli vyloţit věci a lodě. Zbytek třídy jel vlakem z Týnce
n/L do Kolína a z Kolína do Ledečka. Tato skupina pak šla
od ţelezniční zastávky k řece, kde uţ bylo vše vyloţeno.
Začali jsme utvářet dvojice, dávat sudy do lodí a poté jsme
dávali lodě na vodu. Konečně jsme vypluli. Hned na začátku
se dvojice měnily proto, ţe některým ţákům to nešlo. Na prvním sjízdném jezu uţ bylo první
vyklopení. Svou loď chytaly Markéta Horáčková a Eliška Karličovová. Při projíţdění Sázavy
byla voda hodně klidná. Stanovali jsme na atletickém stadionu v Sázavě. Kdyţ jsme postavili
stany, tak kdo chtěl, šel si zahrát fotbal nebo vařit. Přibliţně 200m byla vzdálena restaurace,
kam šla většina z nás na večeři.
2. den: V pátek jsme se nasnídali a navštívili Sázavský klášter - jeho prohlídka nás
uchvátila. Poté jsme odešli na náměstí, kde jsme měli rozchod. Po návratu na stadión jsme
sbalili stany a šli odnést sudy a lodě k vodě. Tato část řeky byla uţ méně klidná a bylo více
peřejí a taky tu byl i jez, na kterém se hodně lidí vyklopilo. Dojeli jsme ke kempu U Bořka,
kde jsme vytáhli lodě a začali stavět stany. Navečeřeli jsme se. Někdo šel hrát karty, kopat si
s míčem a hrát jiné další hry, nebo si povídat. Večer šla většina na procházku.
3. den: V sobotu jsme se najedli, sbalili stany, dali sudy do lodí a

vyjeli do Týnce nad Sázavou. Tahle část řeky byla nejdelší,
v polovině cesty jsme se zastavili a šli jsme na oběd. Počasí bylo
pěkné aţ do posledních pár kilometrů, to začalo pršet. Naštěstí,
neţ jsme dojeli do kempu, tak přestalo a zem uţ nebyla mokrá a
stany se stavěly lépe neţ za deště. Někdo se šel podívat na fotbal,
další nakupovat, hrát nohejbal a jiné hry, či jiné činnosti.
4. den: V neděli náš čekala nejkratší a nejtěţší část řeky. Učitelé

rozházeli dvojice tak, aby byli vzadu na lodi ti nejlepší zadáci. Hladina přes noc klesla a to
bylo nepříjemné a lodě se zastavovali o kameny. Na tomto úseku se vyklopily další lodě.
Dojeli jsme do Pikovic a začali vytahovat lodě z vody a nakládat je na auto. Převlékli jsme se
a jedna část jela dodávkou domů a ta druhá se zastavila v cukrárně a poté šla na vlak.
Pádlování bylo náročné, více neţ jsme očekávali, to však nic nezměnilo na tom, ţe výlet
vydařil a určitě se všem líbil.
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