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Vážení učitelé, milí žáci, 
chtěli bychom vám všem poděkovat za krásných devět let. Mnozí z nás sice 
přišli na tuto školu až v průběhu času, ale i přesto nám všem tato škola mnoho 
dala. 
Díky učitelům jsme se toho hodně naučili. Dostávali jsme i rady, jak se máme 
chovat a další užitečné věci. Poděkování patří také všem ostatním. Paní 
kuchařky nás nenechaly ve škole hladovět, paní uklízečky nám zase pomáhaly 
udržovat pořádek ve třídách. Nesmíme zapomenout ani na paní vychovatelky 
ve školní družině. I ty neodmyslitelně patřily k našemu dětství na prvním stupni. 
 Ale také vy, žáci, máte zásluhu na tom, jaké tady ty roky byly. Vy jste nám 
utvářeli to autentické prostředí. Bez vás by ty uřvané chodby, občas 
zaneřáděné třídy, ale také krásné zážitky při fandění na turnajích ve velké hale, 
nebyly takové. A za to vám všem chci mockrát za celý devátý ročník poděkovat. 
Teď už bych vám jenom ráda popřála krásné prázdniny a nádherné letní 
zážitky.  
                                                                                                                (S. Šístková, 9. A) 
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Přednáška o digitální gramotnosti 

Dne 12. 5. 2021 přijeli na naši školu 
čtyři lektoři, dvě ženy a dva muži. 
Připravili si pro 4. a 5. ročníky 
interaktivní přednášku o digitálních 
technologiích, sociálních sítích a 
rizicích, která jsou s tím spojená. 
Učitelé ve třídách měli funkci 
pozorovatelů. Sledovali své žáky při 
práci, jak komunikují, jak umí spolupracovat, jak se k sobě vzájemně chovají… 
Své poznatky jistě využijí při další práci s třídním kolektivem. 

 

Dne 12. května u nás byly dvě paní z Prahy a povídali jsme si o aplikacích, hrách 
a o dalším. Každý jsme řekli svoji nejoblíbenější aplikaci. Já jsem řekl Roblox. 
Potom jsme se rozdělili do týmů. Byly tam 4 týmy. Každá skupina měla jiný úkol, 
my jsme měli sociální sítě. Zjistil jsem, že když mi někdo neznámý píše přes 
sociální sítě, ať jdu ven, tak si ho mám zablokovat. 

       Michal Jordanov. 4. A 

Ve čtvrtek k nám přišly 2 paní. Vzadu jsme udělali ze židliček kruh. Povídali jsme 
si o počítačích, tabletech a mobilech. Hlavně o virech, hackerech. Paní se 
jmenovaly: Romana a Lenka. Daly nám čísla od 1 do 4. Udělali jsme skupinky a 
vzali jsme si papír, kde naše skupinka měla téma sociální sítě, jejich výhody a 
rizika. Napsali jsme, co jsme věděli, potom jsme to četli v kroužku.  Pak jsme 
odpovídali na otázky, které byly na lavicích. Nakonec nám rozdaly list, kde jsme 
měli napsat, co se nám líbilo a co nás zajímalo. Přednáška se mi líbila. Užila 
jsem si to.  

       Magdaléna Forštová, 4. A 

Ve čtvrtek 12. května za námi přišly 2 paní – Romča a Lenka. Byly fajn, ale 
hodně věcí jsem už věděla. Povídali jsme si o počítačích, mobilech, tabletech a 
sociálních sítích a o tom, co bychom dělali, kdyby nás někdo kyberšikanoval. 
Dělali jsme různé aktivity, celkem mě to bavilo, seděli jsme vzadu v kroužku na 
židličkách a dvě hodiny utekly jako voda. Bylo to fajn. 

       Lea Zedníčková, 4. A 
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Den Země – návštěva sklárny v Poděbradech 

Dne 22. 4. na naší škole 
proběhl projektový den - Den 
Země.  Třídní učitelé vymysleli 
pro své třídy různé aktivity 
spojené s ochranou životního 
prostředí. Jelikož tématem 
tohoto školního roku v EVVO 
je sklo, obě 8. třídy se vydaly 
do Poděbrad na exkurzi do 
zdejších skláren. Sklo je 
recyklovatelné, třídění této 
suroviny šetří životní prostředí. A jak se exkurze žákům vydařila? Obě třídy se 
v průběhu dopoledne ve sklárnách vystřídaly, čekal je stejný program. 
V zasedací místnosti jsme zhlédli krátký film o historii sklárny a potom už hurá 
do provozu. Viděli jsme v akci dělníky, kteří pracovali u pecí a foukali sklo, dále 
také proběhla návštěva dílny brusičů, kterým pod rukama vznikají krásně 
zdobené věci. Získali jsme informace, kde jsou školy a obory, které připravují 
budoucí skláře a brusiče. Vzhledem k tomu, že si budeme v příštím školním roce 
vybírat naše vysněné obory, byly i tyto informace pro nás zajímavé. Prohlédli 
jsme si i vzorkovou prodejnu, kde vystavují už hotové výrobky určené k prodeji. 
V provozu takovéto sklárny jsme byli poprvé, vše pro nás bylo nové a celkem i 
zajímavé. 

                                                                                                                   (Žáci 8. A, 8. B) 

Návštěva Pražského hradu 

V tomto školním roce všechny třídy druhého stupně kromě 6. tříd navštívily 
v rámci dějepisných exkurzí naše hlavní město. Cílem se stal především Pražský 
hrad, Staré Město pražské se Staroměstským náměstím, orlojem, Karlovým 
mostem a Malou Stranou. Při své cestě některé třídy také plnily úkoly na 
pracovních listech. Za tyto úkoly žáci získali i známky. Završení exkurze bylo 
potom na Pražském hradě. Nikdo určitě nezapomněl navštívit svatovítskou 
katedrálu, Vladislavský sál, Zlatou uličku a další pozoruhodnosti. Některé třídy 
měly štěstí a viděly střídání hradní stráže. Po dvou letech, kdy se na exkurze 
nemohlo jezdit, to byla pro všechny vítaná změna.                                             

                                                                                                                    (Žáci 9. A, 9.B) 
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Divadelní představení žáků dramatické výchovy 

Dne 6. 5. 2022 vystoupili žáci dramatické výchovy ze šestých tříd a zahráli 
v malé tělocvičně své divadelní představení žákům prvního stupně. Nastudovali 
si pověst O Bivojovi. Na představení se postupně vystřídaly první, druhé a čtvrté 
třídy. Ke své hře si herci vyrobili a namalovali i kulisy. Secvičení hry, kostýmy, 
kulisy, to vše jim dalo opravdu zabrat a viděli, že i krátké vystoupení obnáší 
hodně práce. Odměnou za jejich úsilí jim byl potlesk publika. Některé kostýmy i 
ztvárněné role byly legrační, třeba postava Tety v podání Davida. Překvapením 
bylo také to, že malí diváci se herců ptali, co jim příště zase zahrají. Třeba se 
z toho na naší škole stane tradice, vše ukáže čas.  

                                                                                         (M. Novotná, L. Koucká - 9. A) 
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Divadelní představení KMD  

Dne 2. 6. 2022 vybraní žáci od 6.-9. tříd za doprovodu paní učitelky Filipové, 
paní učitelky Dostálové, paní učitelky Hálové a paní asistentky Kuzmové byli na 
hře Romeo a Julie od Williama Shakespeara, která se hrála v Divadle ABC. Sraz 
jsme měli na nádraží v Týnci nad Labem v 16:15. Nejdříve jsme dojeli do Kolína, 
kde jsme přestoupili na vlak, který jel rovnou do Prahy na hlavní nádraží. V 
Praze jsme se zastavili v nákupním centru, kde jsme měli rozchod na 40 minut a 
poté vyrazili do divadla. Hra byla o tom, jak se 2 lidé znepřátelených rodů 
(Kapuletů a Monteků) do sebe zamilovali. Romeo šel na ples, který pořádali 
Kapuleti, zde potkal Julii a zamilovali se do sebe na první pohled. Nešťastný 
příběh lásky končí tragicky. Oba mladí lidé umírají. Pozitivní na tom bylo to, že 
po tomto incidentu se oba znepřátelené rody usmířily. I když se jedná o 
tragédii, hra byla velice pěkně nastudována a všem se líbila. Já už příští rok 
budu na střední škole, a tak doufám, že tam také budeme navštěvovat 
divadelní představení, neboť mám divadlo ráda. Po divadle jsme šli rovnou na 
hlavní nádraží a jeli do Kolína, kde na nás čekali rodiče.  

                                                                                             (T. Loužilová, 9. B) 

 

Exkurze na Policii ČR v Týneci nad Labem 

Dne 2. května 2022 děti z 2. A navštívily v rámci školní družiny Policii ČR v Týnci 
nad Labem, kde o zážitky nebyla nouze. Po prohlídce zázemí obecní policie si 
děti vyzkoušely policejní alkohol testery, neprůstřelnou vestu, vysílačku a celu 
předběžného zadržení. Nechyběla ani prohlídka policejního auta. Na závěr si 
paní policistka děti vyzkoušela ze znalosti dopravních značek. Ukázalo se, že 
máme ve družině samé šikovné děti. Odměnou jim bylo policejní pexeso a 
omalovánky. Od Policie ČR si odnášíme především ZÁŽITEK!  

Děkujeme Policii ČR za možnost návštěvy! 

                                                                                         (E. Třasáková, vychovatelka) 
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Prevence kriminality 

Dne 1. 6. 2022 se žáci 9. ročníků zúčastnili besedy s vězeňskou tematikou. Na 
besedu do naší školy přijel vězeň spolu se speciálním pedagogem a 
vychovatelem z Věznice Jiřice. V první části besedy jsme si vyslechli, jak 
vězeňský systém u nás funguje a jak to ve věznicích chodí. Tato část byla spíše 
teoretická.  Druhá část byla pro nás 
mnohem zajímavější. Začal 
mluvit vězeň, který se nám představil a 
odvyprávěl svůj životní příběh.  
Michal, tak se vězeň jmenoval, začal v 9. 
třídě kouřit marihuanu. Po 
nástupu na učiliště se seznámil se 
,,špatnými lidmi“ a začal fetovat. Od 
marihuany přešel k pervitinu a extázi. 
Také přestal chodit do školy a pro velkou 
neomluvenou absenci ho vyhodili. 
Začal tedy pracovat. Vydělané peníze mu ale nestačily, začal krást. Kradl i doma, 
a tak ho matka vyhodila z domova. Poprvé se dostal do vězení ve 23 letech, kdy 
byl odsouzen na dva a půl roku. Po propuštění ale za krátkou dobu do toho 
spadl znovu. Byl odsouzen, tentokrát to bylo na 6 let. Sám říkal, že kdyby mohl 
vrátit čas, určitě by se zachoval jinak. Bohužel to nejde. Všichni mu držíme 
palce, že až ho zanedlouho pustí, situaci zvládne a bude žít normální život. 
Tento příběh většinu z nás zaujal a věřím, že některé i poučil. Po skončení jeho 
vyprávění jsme mohli Michalovi dávat otázky a zeptat se ho na různé věci z jeho 
života. Díky našim dotazům jsme se například dozvěděli, jakou mají ve věznici 
stravu, co je nejhorší pro člověka, který nastoupí do vězení, jak slaví svátky, kde 
pracuje, jestli ve věznici má přátele a také to, zda se tam dají sehnat 
drogy……Myslím, že to bylo velmi zajímavé a poučné, vždyť komu se to stane, 
aby si mohl takto popovídat s někým, kdo je ve výkonu trestu. 

                                                                                                              (S. Šístková, 9. A) 
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Pohodové odpoledne v Domově Podhradí 

Dne 3. června se 17 dětí ze školní družiny účastnilo exkurze v místním Domově 
Podhradí. Děti se měly možnost seznámit nejen s nádhernými prostory, 
vybavením, ale i myšlenkou environmentální stavby. Některé děti si na vlastní 
kůži vyzkoušely polohovací postel. Největším lákadlem byla kočka Kuky, která 
se nechala od dětí oddaně hladit. Díky exkurzi děti zjistily, že se seniory není 
žádná nuda – společně jsme si zazpívali a zahráli společenské hry.  

Jako poděkování za příjemně strávené odpoledne jim děti nakreslily obrázky, 
kterými tak vyzdobily společenskou místnost.  

Moc děkujeme paní Daně Motlové za umožnění navštívit Domov Podhradí a 
v neposlední řadě všem seniorům za přijetí. Věříme, že navázaná spolupráce 
bude pokračovat i během příštího školního roku.  

(za 2.A  Eliška Třasáková, vychovatelka) 
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Férová snídaně 

V sobotu 14. května 2022 se konala Férová snídaně. Je to akce pořádaná na 
počest pěstitelů zemědělských plodin ve světě.  

V sobotu jsme se sešli v 8:30 na školním 
hřišti, rozložili jsme si snídani. Od paní 
učitelky Kučerové jsme dostali pamětní list 
a balíček s fairtrade potravinami. Poté 
jsme snídali.  

Od 9:15 si pro nás připravili Š. Ryglevicz, V. 
Kollár a V. Kučerová + paní asistentka 
Horváthová a paní učitelka Kučerová 
soutěže ve sportovních disciplínách. Po 
skončení soutěží se nás ujala paní učitelka 
Holečková a naučila nás relaxační cviky. 
Poté bylo už jen vyhodnocení soutěže – na 
3. místě byla H. Zmátlová, na 2. místě T. 
Pavlíková a na 1. místě byl L. Beránek. 
Nakonec jsme ještě všichni dostali 

fairtrade omalovánky a mohli odcházet domů. 

Akce se nám moc líbila a výhodou bylo, že bylo krásné počasí. 

 

 

(Vybraní žáci 5.A) 
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Projekt Čtení pomáhá 

Již tradicí na naší škole se stal celoroční projekt Čtení 
pomáhá. Žáci, kteří se zaregistrují do tohoto projektu, 
si mají možnost vybrat z široké nabídky knih ke své 
četbě. Nabídka se každým rokem rozšiřuje o další 
tituly. Po přečtení knihy přijde řada na vyplnění 
ověřovacího testu. Čtenáři, kteří úspěšně vyplní 
dotazník, získávají kredit 50 Kč. Tento kredit věnují na 
charitativní projekty dle vlastního výběru. V průběhu 
školního roku jsme vám přinášeli průběžné výsledky. A jaké třídy se letos 
zapojily? Kteří žáci se stali nejúspěšnějšími čtenáři?  

Na 1. stupni to byly tyto třídy:  

3. A s 11 knihami,    3. B s 2 knihami, 

4. A se 13 knihami,   4. B s 21 knihami,  

5. A se 128 knihami. 

Celkem za 1. stupeň to je 175 knih.  

Nenechal se zahanbit ani druhý stupeň: 

 7. A – 31 knih,   7. B – 21 knih,  7. C – 11 knih, 

8. A – 9 knih,   8. B – 20 knih,  

9. A – 77 knih,   9. B – 71 knih.  

Celkem za 2. stupeň to je 240 knih.  

Žáci naší školy přispěli tedy přečtením 415 knih částkou 20 750 Kč.  

Nejlepším čtenářem na prvním stupni se stal Stanislav Moravec ze 4. B, přečetl 
21 knih, které spadají do tohoto projektu.  

Nejlepší čtenářkou na druhém stupni se stala Vendula Kučerová z 9. B, přečetla 
27 knih.  

Všem zúčastněným patří poděkování. Věříme, že příští rok se k úspěšným 
čtenářům přidají i další naši žáci.  

                                                                                                                             
(Žáci 9. A) 
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Kaligramy 

Naše paní učitelka na 
češtinu, Renáta Malá, 
zadala v šestých 
třídách zajímavý 
domácí úkol: vytvořit 
kaligramy 
z vyjmenovaných slov. 
Dozvěděli jsme se, že 
kaligramy vymyslel 
francouzský básník 
Guillaume Apollinaire, 
který své verše 
uspořádal do 
nejrůznějších obrazců. Tyto verše pak vyjadřovaly téma samotné básně. 
K vytvoření kaligramů jsme se mohli inspirovat obrázky, které byly v pracovním 
sešitu, nebo na internetu. Každý z nás se rozhodl sám, jakou výslednou podobu 
bude kaligram mít. Fantazii se meze nekladly. Někdo měl kaligram v podobě 
květiny, někdo namaloval zvíře, další například Eiffelovu věž, či oblíbené 
Avengers. Všem zúčastněným se tento zajímavý domácí úkol líbil. Myslím si, že 
se nám vydařil. 
        (Mráčková Michaela, 6. A) 
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Zábava 

Mamka: „Jak bylo dnes ve škole?“ 
Já: „No… psali jsme test.“ 
Mamka: „Kolik otázek jsi věděl?“ 
Já: „Jednu.“ 
Mamka: „Jakou?“ 
Já: „Svoje jméno a příjmení.“ 

 

Víte, jak zabavit blondýnu? 
Jednoduše. Stačí ji vzít s sebou o půlnoci ven a říct jí, ať hledá slunce. 

 

„Můj pes mi normálně sežral vysvědčení!“ 
„Cože?! A cos mu za to udělal?“ 
„Ty nejkřupavější a nejlepší řízky!“ 

 

Kluk se baví s dívkou: 
„Ten ředitel je ale blbej!“ 
„Hele, víš, kdo jsem?“ ptá se načuřeně dívka. 
„Ne.“ 
„Jsem ředitelova dcera.“ 
„Aha. A víš, kdo jsem já?“ 
„Ne. 
„Díky Bohu!“ 
 

Dal jsem si do spíže kousek dortu s cedulkou: 
„Tatínkův dort, prosím nebrat!“ 
Večer jsem našel jen prázdný talířek a na něm cedulku: 
„Myši číst neumí!“ 
 
„Jaké jste měli o prázdninách počasí?”…„To vám nemohu říct, maminka mi 
zakázala mluvit sprostě.” 
 

Jak poznáte, že je venku tropické počasí? Když vám slepice snese vejce na 
tvrdo. 
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Křížovka 
       

     

       

       

       

      

      

1. Samec od slepice 
2. Roční období 
3. Jinak list 
4. Součást lodě při vodáctví 
5. Zařízení vydávající zvuk 
6. Čištění prádla 
7. Ovoce, které roste v hroznech  
Tajenka: Oblíbená aktivita, kterou děláme v létě. 

Osmisměrka 

PISTOLE-OSA-LES-TOUST-ARU-ROPA-ERUPCE-LÍC-NIC-LENOST-TOK-SVAH-OH-TÁC-TALÍŘ-UK 
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