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Naše škola je vánočně naladěna a my v redakci jsme si pro vás dovolili připravit 

vánoční vydání školního časopisu. Ať pro mladé, či pro starší, jsme pro vás 

připravili příběhy, vánoční recepty, kvízy, vánoční vtipy, ovšem nezapomněli 

jsme ani na sport a informace ze školy.  

 

Šťastné a veselé Vánoce vám přeje redakce časopisu Školtýn. 

Obsah:   1, Rozsvícení vánočního stromu v Týnci n/L,básnička 

                2, Příběh 

                3, Vánoční básnička, recept 

                4, Sudoku, vánoční křížovka 

                5, Green Life, hoblinková dílna 

                6, Týnecká laťka, florball   

                7, Spojovačka, vtipné poznámky z žákovských knížek 

                8, Zábava  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem 

29. 11. 2015 se konalo rozsvícení vánočního stromu. I přes nepříznivé počasí se sešlo mnoho 

lidí, kteří se chtěli podívat na představení žáků základní školy. Došlo i na zpívání koled. 

Stromeček se rozsvítil v 16:30. Na náměstí byla možnost zakoupení výrobků s vánoční 

tematikou. I naše škola měla svůj stánek. Největšímu zájmu se však těšila živá zvířátka 

v ohradě. Ta byla obsypána malými dětmi. Myslíme si, že i přes ošklivé počasí, které bylo    

1.adventní neděli, se rozsvícení vánočního stromu a s ním i doprovodný program povedly. 

                                                       Natálie Hodanová, Nikola Nezavdalová 

 

 

 

 

 

Mikuláš 

Svatý Mikuláš z Myry byl u lidí velmi oblíbený svou štědrostí. Jeho svátek připadá na  

6.prosince. V předvečer navštěvuje Mikuláš, který je doprovázen andělem a čerty, domy, 

v nichž žijí malé děti a rozdává jim sladkosti. 

 

Mikuláš 

Kde se vzal, tu se vzal,  

Mikuláš pod okny stál. 

V ruce velkou berličku, 

na hlavě měl čepičku. 

Z bílých vousů teplý šál, 

takhle, děti, vypadal! 

 

 

 

 Natálie Hodanová, Nikola Nezavdalová 
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Dalmácijští čerti 

S čerty nebývaly v Dalmácii nikdy žerty. Lidé se jich tu opravdu báli. Byli zlí a nebezpeční, skuteční 

ďáblové. Ale přece jen si občas zapamatovali pomoc, které se jim dostalo, a tu pak oplatili. 

V jednom zapadlém kraji pásl na poli u jedné malé vesničky chlapec ovce. Pozoroval na cestě člověka 

a najednou vidí, že se k němu od lesa žene vlk. Zakřičel na toho muže: 

„Utíkej, člověče, za tebou je vlk, doběhne tě!“ 

A ten muž doběhl do vesničky a tam se zachránil. 

O několik let později odešel chlapec na vojnu. Ten den, kdy opouštěl svou ves, se mu večer narodil 

bratr, ale to už se nedozvěděl. 

Byla těžká doba, chlapce zajali Turci a v zajetí byl dvacet let. Po těch dvaceti letech utekl a vracel se v 

noci domů. Cestou přecházel přes jeden kopec, když tu uviděl v dolíku pec, ze které stoupal silný 

dým. Obrátil se a šel tím směrem. Když sešel dolů, uviděl čerta s deseti čerťaty. Všechna, jak muže 

spatřila, začala křičet: 

„Přišla nám večeře, večeře je tu!“ 

Ale starý čert je okřikl: 

„Mlčte!“ A pozval poutníka k sobě. 

Muž tedy došel až k nim, když se trochu probral z toho strachu, zeptal se ho čert: 

„Co bys mi dal, kdybych tě teď odnesl domů?“ 

A muž, že by mu dal vše, co si bude přát. 

„A víš, že včera se ti oženil bratr, který se narodil v den, kdy jsi šel na vojnu, a 

kterého jsi nikdy neviděl? Toho si vezmu!“ 

Když spolu vylezli z jámy, čert si muže pořádně prohlédl, poznal ho a povídá mu: 

„Víš co? Teď pomohu já tobě. A nebudu za to nic chtít, protože když jsi byl ještě jako malý 

chlapec se stádem na poli, šel jsem okolo tvé vesnice a ty jsi mě zachránil před vlkem, protože sis 

myslel, že jsem člověk.“ 

A za to ho teď čert odnesl domů. Zastavili se před domem, tam všichni slavili svatbu, popíjeli a zpívali. 

Muž zve čerta dál, ale ten nechtěl, protože mu prý smrdí kříž. Pak čert strčil zkusmo prst do zdi a 

uvnitř už se všichni perou, mlátí a víno rozlévají, neboť kam čert jen prst strčí, už je mela. Ale muž řekl 

čertovi: 

„Nezpůsob, prosím tě, na svatbě žádnou vraždu!“ 

Nato čert vyndal prst ze zdi a zmizel. Muž zavolal na otce a matku: 

„Dobrý večer, dovolíte mi tu přenocovat?“ 

„Pustíme tě dál, neznámý cizinče. Kdyby to bylo včera, nepustili bychom.“ 

A on tam s nimi zůstal dva dny. Třetí den ho už chtějí vyhodit, ale on jim řekl: 

„Kampak bych já chodil, vždyť jsem přece váš syn!“ 

Ale matka už brala do ruky koště, aby ho vyhnala. 

„Čí že jsi ty syn?“ 

On měl kdysi jako dítě na ruce růži, kterou mu matka ovazovala, a zůstala mu po ní jizva. Tak si svlékl 

košili a povídá: 

„Drahá moje maminko, vzpomínáš si, jak jsi mě tady ovazovala, a vidíš tady mou jizvu?“ 

A tak matka svého syna přece jen poznala, a tak se zaradovala, až z toho do mdlob upadla. 

                                                                                                                          
                                                                                                                       Jakub Hájek 

 

2 



Vánoce 

Buch, buch na dveře,     

táta stojí u vchodu, 

v pytli leží večeře, 

hned mu napustím vodu. 

 

V pokoji borovička stojí, 

po celém domě jehličí voní, 

celá rodina stromeček strojí, 

dárky přijdou přímo pod ni. 

 

 
Kokosky – recept na vánoční cukroví 

Připravíme si: 

6 bílků 

42 dkg cukru 

12 dkg kokosu 

12 dkg strouhanky  (nebo dobře rozdrcených piškotů ) 

Bílky a cukr ušleháme v páře až do zhoustnutí. Pak přidáme 12 dkg kokosu, 12 lžic 
strouhanky nebo rozdrcených piškotů. Hmotu necháme úplně vychladnout. Na pečící papír 
děláme hubičky. Pečeme na 220 stupňů do zahnědnutí špiček. 

                 

 

 

Venku všude bílo je, 

v Čechách sníh už padá, 

Štědrý den konečně tu je, 

a dříve než se nadá, 

každý dárek dostane, 

pořád stále sněží, 

vločky vítr odvane, 

a slyším zvony z věží. 

 

Tak za rok zase, 

přijdou k nám Vánoce, 

Jé, vidím zlaté prase, 

po dvanácti měsících, po roce. 

 

                                                Jan Hladík 

 

Nikola Čížková 
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Křížovka 

Tajenka 

Na adventním věnci každý týden zapálíme 

Co se dává pod stromeček? 

Zazvonil (doplň do tajenky) a pohádky je konec 

Co věšíš na stromeček? 

V čem se obalují vanilkové rohlíčky? 

Kdo nosí dárky? 

 

Veronika Hojdová, Denisa Nesládková 

 

 

Sudoku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj : Google obrázky 
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Green Life 

Již potřetí k nám přijeli ekologové z hnutí Green Life. Hlavním tématem bylo představení 

nového projektu Prales dětem – děti pralesům. V rámci tohoto projektu si každý může 

zakoupit kartičku s obrázkem nějakého zvířete a tím pomůže zachránit část pralesa pro dané 

zvíře. Dále jsme zhlédli dokument o Komodských ostrovech, na kterých žije specifický druh 

plaza – varan komodský.  

Tato akce se mi líbila a myslím si, že se i velmi zdařila. Už vybíráme peníze a tím se zapojíme 

do projektu. 

Jan Hladík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoblinková dílna 

Ve dnech 19. a 20. října na prvním stupni proběhla Hoblinková dílna. 

My jsme se šly podívat na 1.A. Viděly jsme, že každé dítě si může vyrobit nějakou věc. Děti 

pracovaly s úsměvem, byly nadšené. 

Nela si vyrobila kapra, Péťa houpačku, Anička vázu…… 

Bylo vidět, že se jim práce líbila a zdařila. Všichni odcházeli s úsměvem, v jedné ruce měli 

svoji hračku, co si vyrobili a v druhé odměnu – malého ježka. 

 

 

 

 

                                                                       

Natálie Jehličková, Natálie Novotná 
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Týnecká laťka 

Dne 6. 11. 2015 se konala Týnecká laťka, na kterou přijelo několik základních škol 

z kolínského okresu. Po přivítání panem Morávkem se soutěžící začali rozcvičovat. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích. Vítězové všech kategorií dostali medaile a hodnotné ceny. Všichni 

soutěžící byli povzbuzováni potleskem. Mladší děti z naší školy si dokonce vymyslely i pokřik, 

kterým povzbuzovaly své soutěžící kamarády. 

Z naší školy si nejlépe vedli:  Adam Hojda, který v kategorii mladších chlapců obsadil 1.místo 

                                               Martin Moravec skončil na 2.místě ve stejné kategorii 

                                               Natálie Jehličková získala 2.místo v kategorii mladších dívek 

   

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Florbal 

Dne 27.11.2015 se u nás na škole konal florbalový okrsek starších chlapců(8.-9.třída).  

Zúčastnilo se 5 týmů (škol). Každý tým hrál 4 zápasy. Kluci z naší školy vyhráli všechny zápasy. 

Tím pádem postoupili na okresní  kolo, kterého se zúčastnili 30.11., kde se jim bohužel 

nepodařilo vybojovat postup. Umístili se na 6. místě. 

 

 

           

Radka Křídlová, Vokálová Lucie 
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Vtipné poznámky ze žákovských knížek 

 Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 
 Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“ 
 Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymlouval se na to, že ho 

zajímají tajné chodby. 
 Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito. 
 Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím 

opravdu vážně. 
 Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe 

a funí. 
 Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 
 Napovídá nepovoleným způsobem. 
 Svačí cibuli a obtěžuje zápachem. 
 Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů. 
 Vyvoláný žák prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta. 
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Katka Vokálová 



Vtipy 

¨Víte, proč ječí blondýna u počítače?  
Drží v ruce myš. 

Víte, proč blondýnky jezdí na červenou? 
Protože mají červené auto. 

 
"Nemáte náhodou vyučování?" 

"Na blbosti nemáme čas." 
 

Jirko, jak bylo ve škole?“ 
 “Choval jsem se jako partyzán, 

hodinu mě trápili, ale ani slovo ze mne nedostali!“ 
 

Profesor říká: 
"Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte někoho 

ve vedlejších učebnách." 
 

"Pepíčku, řekni dvě zájmena." 
"Kdo, já?" 

"Výborně, Pepíčku." 

Poslední slova před smrtí 

Tak takhle se drží škorpión! 

Hele, ještě nejsem tak blbej, abych zapomněl vypnout proud. 

Sakra, bouřka, pojď schováme se pod ten smrk. 

Neboj, ten pes je kliďas. 

Tento druh znám! Ten určitě není jedovatej. 

Tak jdi, ale dej si bacha! 

Hádanky 

Co je to, má to čtyři kola a spoustu much?      (zův ýksřálepop)       

Předhoníš-li na závodech druhého běžce, kolikátý poběžíš?   (ýhurd) 

Co je to, neustále to mění tvar a přesto je to kulaté?   (císěM) 

Víte, jak poznáte, že venku mrzne?      (hcákálpet v íjatél yhcuom žydK) 

 Kde musíte postavit dům, chcete-li, aby všechna jeho okna směřovala na jih?   (ulóp 

mínreves aN) 

Zdroj: www.vtipkar.cz 

Zdroj: www.vtipy.org 

Zdroj: www.evtipy.cz 
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