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Naše redakce 
  Vážení žáci, pedagogové a rodiče, tímto vám chceme představit redaktorský tým Školtýnu 

ve školním roce 2013/2014. Doufáme, že budete s naší roční prací spokojeni, užijete si 

spoustu zábavy a přiučíte se něco nového. Teď vám představíme nové redaktory. 

Zpravodajství- o tom, co se ve škole stalo nebo teprve stane, nám budou psát Michaela 

Hanušová, Tomáš Vošický, Veronika Králová, Tereza Buřivalová a Liliana Komárková. 

Obrazovou dokumentaci nám bude poskytovat Petr Puncmann. 

Sport- o novinkách z oblasti sportu vás budou informovat Andrea Dudlová, Marta Havlová a 

Kateřina Pospíšilová. 

Kultura- informace z oblasti kultury přiblíží Tereza Buřivalová, Liliana Komárková, Filip Černý 

a Aleš Jehlička. 

Zajímavosti- pro vás bude vybírat Marta Havlová, Andrea Dudlová a Kateřina Poslíšilová.  

Zábava- vtipy a vtipné příběhy nám do Školtýnu bude psát Adéla Douchová, Tomáš Mrkos, 

Jakub Polák, Tereza Buřivalová a Liliana Komárková.  

Přejeme vám příjemné čtení našeho časopisu a doufáme, že si užijete mnoho zábavy a 

vezmete si do života i nějakou užitečnou radu. Také budeme velice rádi, pokud nám 

pomohou i žáci z nižších tříd a poskytnou nám užitečné informace.  

Článek pro vás zpracoval T. Vošický a V. Králová. 
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Zahájení školního roku 
Vážení pedagogové, chlapci a dívky, 

    prázdniny už dávno skončily. Někteří z vás se do školy těšili, někteří zase naopak, každý měl určitě 

svá pro a proti. Jako každý rok jsme mezi  sebou přivítali nové prvňáčky, kteří se teprve seznamují se 

školou. Na škole se také objevily nové tváře učitelek, kuchařek i asistentek pedagoga. Do učitelského 

sboru  přibyla paní učitelka Krupková a Baláková,  kuchařka Veronika Beníšková a asistentka do druhé 

třídy Hana Novotná. Celým začátkem školního roku nás provedl pan ředitel Jaromír Snížek a starosta 

města Dušan Žmolil. 

Zeptali jsme se prvňáčků,  jaké mají pocity v novém prostředí. 

1. Jak ses těšil/a na první den školy? 

 Eliška: Dobře. 

 Matyáš: Těšil jsem se. 

 Tadeáš: Dobrý. 

 Nikola: Hezky. 

 

2. Jaký to byl pocit sedět první den ve 

škole v lavici? 

 Eliška: Líbilo se mi to. 

 Matyáš: Nuda. 

 Tadeáš: Dobrej. 

 Nikola: Hezkej. 

 

 

 

 

 

3. Jaká je paní učitelka? 

 Eliška: Není moc hodná. 

 Matyáš: Hodná. 

 Tadeáš: Hodná. 

 Nikola: Dobrý. 

 

4. Který předmět se ti nejvíc líbí? 

 Eliška: Pracovní výchova. 

 Matyáš: Matematika. 

 Tadeáš: Čeština. 

 Nikola: Pracovní výchova. 

 

5. Líbí se ti tahle škola? 

 Eliška: Jo. 

 Matyáš: Jo. 

 Tadeáš: Jo. 

 Nikola: Jo.

Takhle odpovídali náhodně vybraní prvňáčci.  Myslíme, že se jim v novém prostředí líbí a 

že začátek školního roku proběhl bez problému. 

 

Vypracovala: Michaela Hanušová & Jakub Vávra 

 

 

 

 

 



 

Nové osobnosti učitelského 

sboru 
Ing. Eva Krupková (třídní učitelka V.B) 

1. Z jakého důvodu jste si vybrala naši školu? 

Moc se mi líbí zdejší okolí a škola včetně jejího areálu. Jsem moc ráda, že 

jsem ve zdejší škole začala pracovat. Vládne zde příjemná atmosféra, jsou 

tu vstřícní kolegové a hlavně prima žáci. 

2. S jakými cíli jste na naši školu přišla? 

Snažím se nejen předat maximum svých vědomostí a zkušeností, ale také 

podpořit příjemnou atmosféru ve třídě. 

 

 

Ing. Jana Baláková (učitelka tělocviku) 

1. Jak se vám líbí ve společnosti našich pedagogů a žáků? 

Líbí se mi společnost zdejších pedagogů a žáků, proto se zde cítím 

příjemně. 

2. Jaké jsou vaše zájmy ve vašem volném čase? 

Moc volného času nemám, ale snažím se věnovat své rodině a sportu. 

   

 

Obě paní učitelky se snažily podat co nejvíce informací. 

 

Redaktoři: Tomáš Mrkos a Jakub Polák 

 



Dravci 2013

 
  Dne 6.9. celá škola šla na fotbalové hřiště, kde se konala přednáška o dravcích. 
Začátek byl v 8:00. Byla celkem zima.  Okolo dravců bylo vyhrazené místo pro žáky 
školy. Moderátor seznamoval zábavným způsobem žáky se všemi dravci, kteří tam 
byli. Na závěr moderátor pro žáky připravil několik otázek a kdo odpověděl dobře, 
dostal odměnu. V závěru programu jsme viděli praktické ukázky s dravci, kteří létali a 
předváděli způsob lovu na umělou kořist. 

 

Jak se akce líbila žákům: 

2.A 

Jan Volný: „Bylo to hezký, nejvíce se mi líbil výr 
velký.“ 

3.A 

Adam Buřival: „Líbilo se mi to moc, nejkrásnější 
byl orel bělohlavý.“ 

4.A 

Kristýna Plíšková: „Akce se mi líbila, nejvíc mě 
zaujala sovice bílá.“ 

6.A 

Tomáš Obešlo: „Docela dobrý, ale nejlepší z nich 
byl orel bělohlavý.“ 

7.A Celé 7. třídě se program  líbil, nejvíce žáky 
zaujaly sovy a ukázky krmení za letu. 

 

Vytvořili Ivan Prokop a Filip Černý, Fotografoval Petr Puncmann 



Vodák 
  Od 5.9.  do 8.9. byly šesté třidy na vodáckém kurzu v Chřenovicích. Jak probíhal, se dozvíte 

ze slohových prací.  

Bojovka 

     V sobotu večer po dlouhém výletě jsme se sešli a paní učitelka nám řekla, že bude 

bojovka. A my jsme jásali. Ale holky se bály. Byli jsme rozděleni po chatkách. Vydala jsem se 

s Ivanou a Sárou na cestu. Byla tam tma a tak jsem svítila baterkou. Z křoví u rozcestí na nás 

vybafla paní učitelka Šurkalová. A my jsme se lekly. Paní učitelka nám poradila, že máme jít 

k lávce. Pak nás cestou zbrzdili kluci. Zmatkovaly jsme. Šly jsme pár metrů za nimi. U lávky na 

nás chtěli vybafnout holky, pan učitel Radouš a ještě někdo. Nepodařilo se jim to. Schovali 

jsme se, abychom vybafli na zbývající skupiny spolužáků. „Uáá!!,“ zakřičeli jsme. A to se 

opakovalo ještě 4 krát. Pak jsme šli zpátky. V tábořišti jsme se všichni oblékli do pyžama a šli 

jsme spát. 

(M. Hrušková, I. Neprašová) 

Pasování na vodáky 

V sobotu ráno po snídani nás čekalo překvapení. Byla jsem u kluků na pokoji a 

nejednou slyším : „Písk, písk,“ píšťalka pana učitele Čepka. Zvědavě jsme vyběhli ven a přidali 

jsme se ke spolužákům. Z nářaďovny se nahlas ozývalo : „Brekekeké.“ A najednou vychází 

vodník, který je hodně podobný panu učiteli Čepkovi. Všichni jsme se řehtali. Zelený mužík si 

volal háčky. Najednou se blíží moje jméno. Po hlavě mi teče studená voda, na zadku cítím 

plácnutí pádla a ve finále se mi křiví pusa od kyselé vody. Po pokřtění jsme se všichni zasmáli 

a o přestávkách se tomu smějeme ještě teď.  

(L. Pánková, Š. Havlová) 
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Den bez aut 
  Dne 23. září se konal Den bez aut. Z důvodů nepříznivých podmínek byl přesunut do 

sportovní haly. Pro děti byla připravena spousta her a soutěží. Děti byly rozděleny do 

jednotlivých skupin, které mezi sebou soutěžily. Zábavnou formou se dověděly hodně 

informací o silničním provozu, o jeho bezpečnosti, vyzkoušely si i jízdu zručnosti. Organizaci 

prováděla 7. třída. Žákům se akce líbila a těší se na další.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořili: J. Vávra, M. Hanušová, P. Puncmann a I. Prokop



Přespolní  běh 
   Dne 19. září se konalo kolo přespolního běhu. Závod se konal na školním hřišti. Soutěžící byli 

rozděleni do několika kategorií  a to 4.-5. třída, 6. -7. třída a 8.-9. třída. Z každé kategorie postoupilo 

prvních šest závodníků, kteří dostali šanci zúčastnit se okresního kola   v Kolíně. Okresní kolo se 

konalo 1.10.2013. 

             II. hoši                                                      II. dívky 

9. Hojda Adam  5.A                             5. Jehličková Natálie  5.B  

14. Trojan Matěj  5.A                         16. Semelková Kristýna  4.A 

22. Šamal Václav  5.A                          18. Apolenová Tereza  4.A  

23. Beren Lukáš  5.A                           24. Bartáková  Markéta  5.A   

34. Petrů Tadeáš  4.A                          29. Novotná Natálie  5.B 

 

            III. hoši                                                       III. dívky 

12. Robovský Tomáš  6.B                     4. Kopecká Eliška 6.A        

16. Šámal Jiří  6.B                                  15. Havlová Šárka 6.A         

37. Burďáček Tomáš  7.                       26. Kovalyšinová Božena  6.B 

41. Fialka Jaromír  7.                            28. Chaloupková Anna 6.B                                                                                                                  

43. Fialka Ondřej  7.                             36. Sandholcová Markéta 6.A                                                                                                                  

62. Černý Ondřej  6.B                                                                                                                                                              

           IV. hoši                                                        IV. dívky                                                                                                                                    

12. Jehlička Aleš  9.                               2. Slavíková Barbora  8.B                                                                                                                                                       

17. Puncmann Petr  9.                          8. Pospíšilová Kateřina  9.                                                                                                                                                   

35. Chaloupek Petr  8.B                        18. Hanušová Michaela 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.                                                                44. Pataráková Tereza 9.                                                                                                                

.                                                                45. Havlová Marta 9.                                                                                                                                         

.                                                                61. Králová Veronika  9.   

 

Všem závodníkům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. A děkujeme za 

reprezentaci naší školy.  

 

                                                                                                 Připravily:  Marta Havlová, Andrea Dudlová 

 

 

 



Atletický trojboj 
     V pátek 27.9. se konal atletický trojboj 4. a 5. Tříd. Uskutečnil se na atletickém stadionu 

Mirka Tučka v Kolíně.  Z naší školy se zúčastnilo 18 dětí za doprovodu paní učitelky Štěrbové 

a Balákové. Zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme těm žákům, 

kteří se dobře umístili. 

2. místo Hojda A. skok daleký 

2. místo Jehličková N. skok daleký 

4. místo Trojan N. 60 metrů 

4. místo Žatečková E. skok daleký 

5. místo Cenkerová A. skok daleký 

(Autor: K. Pospíšilová) 

 

 

 

Klub mladého diváka 
   Klub mladého diváka je dobrovolná skupina žáků, kteří se za školní rok zúčastní 4 

divadelních představení. Představení jsou většinou hrána v pražských divadlech, do kterých 

s dětmi jezdí paní učitelka Dušková. Letos se do klubu přihlásilo 28 dětí. 1. Letošní 

představení se jmenuje ,‚Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka“.  Představení se 

bude odehrávat v divadle V Dlouhé dne 21.10.2013 ve 14:00. Do KMD (klubu mladého 

diváka) se můžete přihlásit v 7., 8. a 9.ročníku. Cena za 4 představení se pohybuje kolem 

450,- a dopravu si každý hradí sám. Bližší informace o KMD zjistíte u paní učitelky Duškové. 

 

Článek pro vás připravily Tereza Buřivalová a Liliana Komárková 

 



Zábava 
Tři žáci stojí za trest na chodbě. 

"Co jste provedli?" ptá se inspektor. 

První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." 

Druhý: "Já také." 

"A co Ty?" 

"Já jsem Josef Houba." 

Učitel se ptá Pepíčka:  

"Máš v kapse korunu, dvoukorunu a dva padesátníky. Když vytrousíš padesátník a korunu, co 

budeš mít v kapse?"  

"Díru!" 

 

Básnička pro zasmání 

Hrabal mladík v kontejneru, 

radostně se rozkřepčil 

našel kvádro z džínoviny 

figuru si vylepšil. 



Omalovánky 

 

 

Připravili: Tomáš Mrkos a Jakub Polák 
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