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Zahájení školního roku
Děvčata a chlapci, váţení rodiče, váţení kolegové, váţení hosté.
Po prázdninách vás vítám všechny na začátku nového školního roku. Vítám pana starostu Dušana Ţmolila a
předsedkyni školní rady paní Olgu Kopeckou. Věřím, ţe jste proţili hezké dny volna, ţe jste si náleţitě
odpočinuli a ţe se ţáci s vervou pustí do plnění svých nových povinností.
Dnes se výjimečně scházíme tady v hale, protoţe probíhá výstavba nového školního hřiště a do jeho
prostoru teď z bezpečnostních důvodů nesmíme.
Kaţdoročně vítáme nové ţáky do pátého a šestého ročníků ze škol v Záboří a v Krakovanech a vítáme
samozřejmě i ty ţáky, kteří se do Týnce a okolí přistěhovali. Kromě všech těchto starších ţáků přichází 48
prvňáčků, pro které je to první zahájení školního roku povinné školní docházky. Přeji všem, aby byli na naší
škole spokojeni a snadno si poradili se všemi úkoly, které na ně čekají.
Poslední rok povinné školní docházky naopak začínají ţáci devátého ročníku. Kaţdý rok jsem projevil přání,
aby jako nejstarší, byli i nejrozumnější. Loni se to celkem povedlo, doufám, ţe ani letos nezklamou. Budou
mít sloţitější volbu, protoţe si budou podávat pouze dvě přihlášky. Právě proto by se měli snaţit o co
nejlepší výsledky, aby jejich šance na přijetí byly co největší.
V průběhu prázdnin byla škola připravovaná na nový školní rok. Byl proveden generální úklid a v 8. A byla
opravena podlaha, poloţeno nové linoleum a jsou i nové obklady kolem umyvadla. V nově upravené třídě je
i nový nábytek. Za přípravu školy děkuji všem, kteří se na ní podíleli. Teď uţ bude záleţet jen na vás, jak
dlouho si udrţíte pěkné prostředí školy, protoţe peněz na údrţbu a úpravy je stále méně a rovněţ rostou
náklady na energie.
Největší změnou je ale zahájení přestavby školního hřiště v polovině července, Práce postupují velice slibně.
Tady chci poděkovat za vstřícnost zřizovateli (Městský úřad Týnec n/L) a MAS Zálabí za zajištění
finančních prostředků a většinu jednání a zařizování kolem stavby. Hřiště bude po dokončení slouţit i
veřejnosti.
Jiţ tradičně nabízíme velké mnoţství zájmových krouţků. Letos jich bude opět přes třicet a bude z čeho
vybírat.
V tomto školním roce se vrací po rodičovské dovolené paní učitelka Jana Hálová na první stupeň a paní
učitelka Lucie Šurkalová na 2. st. Jinak k ţádné změně v pedagogickém sboru nedochází.
Většina třídních učitelů povede i nadále své třídy, ale noví třídní učitelé budou: v 1. A pí. uč. Darebná, v 1.
B pí. uč. Hálová, v 6. tř. Severová.
Přeji hodně úspěchů v novém školním roce a zítra na shledanou!

Vypracovali: Radek Bilik, Filip Pospíchal a Karel Lískovec

Vodácký kurz 2012
Zeptali jsme se šesťáků, jaké mají zážitky ze seznamovacího vodáckého kurzu.
První den, co jsme přijeli do rekreačního zařízení Meteor v Chřenovicích, jsme se dostali do pokoje a
hned jsme zlomili postel. Po vybalení našich věcí nás vedoucí svolali a řekli nám pravidla, jak se máme
chovat na vodě. Hned potom co nám p. uč. Čepek rozdal pádla a vesty, přidělil lodě a s ostatními dospělými
dali lodě na vodu a začali jsme se učit základní záběry, vůbec to nikomu nešlo (shodly se obě dívky). Vařil
nám tam bývalý učitel Petr Bořek (vzpomínáme). Další den v pátek jsme trénovali sjíţdění nedalekých
peřejí, byla to hrozná sranda, sjeli jsme si je třikrát. Doufáme, ţe tam pojedeme znovu.
Další zážitky nám o kurzu sdělila Kateřina Vokálová.
Ráno jsem se probudila. Byla zima, jako obvykle. Kdyţ jsem vyšla ven, pocítila jsem velké
ochlazení. Skoro všichni uţ byli venku. Procházeli se, aby se alespoň trochu zahřáli. Rychle jsme se
nasnídali a začal dlouho očekávaný okamţik.
Přichází vodník a pasuje nás na vodáky. Všichni musí říct přísahu: „Já nováček háček slavnostně
přísahám, ţe budu ve všem poslouchat svého zadáka.“ Je to příjemný pocit, ale voda za krkem ho rychle
zchladila ještě plácnutí pádlem na zadek a jsme vodáci. Teď hurá na cestu.
Většině se tam líbilo a chtěli by jet znovu.

Vypracovali: Martina Hodanová a Ondřej Číţek

Přespolní běh
Dne 20. září se konalo školní kolo přespolního běhu, které se běţelo na fotbalovém hřišti v Týnci nad
Labem. Soutěţící byli rozděleni na chlapce a dívky do skupin 4. – 5. třída, 6. – 7. třída a 8. – 9. třída.
Prvních 5 závodníků z kaţdé kategorie postoupilo na okresní kolo přespolního běhu, který se konal na
atletickém stadionu v Kolíně. Zde nás úspěšně reprezentovali v II. kategorii dívek 1. místem Kopecká
Eliška, III. kategorii dívek 1. místem Slavíková Barbora, IV. kategorii dívek 3. místem Douchová Adéla.
Odkud mohli závodníci postoupit jako druţstvo na krajské kolo přespolního běhu, které se bude konat
v Mladé Boleslavi.

Vypracovali: Luděk Špaček a Josef Hromádka
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Rozhovor s paní učitelkou Šurkalovou a Hálovou

Zajímalo nás, co se změnilo, za dobu co si „užívaly“ mateřskou dovolenou.
1. Těšila jste se po mateřské dovolené do školy? A jak dlouho jste byla na mateřské dovolené?
pí.uč. Šurkalová: Na mateřské „dovolené“ jsem byla 5 let. Popravdě řečeno jsem se do práce moc netěšila.
pí.uč. Hálová: Jelikoţ jsem byla na mateřské dovolené celkem 5 let, do školy jsem se těšila, ale po 1. měsíci
učení nevím, zda jsem se neunáhlila.

2. Změnila se týnecká škola mezitím, co jste tu nebyla?
pí.uč. Šurkalová: Po mém návratu mne příjemně překvapily personální změny, změny ve školní jídelně,
změny v technické vybavenosti a v neposlední řadě vybudování nového školního hřiště.
pí.uč. Hálová: Co se týká vybavení, tak určitě ano (interaktivní tabule, nové školní hřiště) a protoţe mám
prvňáčky poprvé, je práce s nimi pro mě také nová zkušenost.

3. Na co jste se do školy nejvíce těšila?
pí.uč. Šurkalová : Na kolegy, šikovné ţáky a obědy ve školní jídelně (po 5 letech vaření je to příjemná
změna).
pí.uč. Hálová: Na práci s dětmi a komunikaci s dospělými.

4. Jak se cítíte po měsíci práce? Nechtěla byste se vrátit zpět na mateřskou dovolenou?
pí.uč. Šurkalová: Ne, jsem velice spokojená a práce s dětmi mě baví.
pí.uč. Hálová: Zpět na mateřkou dovolenou bych se vrátit nechtěla, i kdyţ doma jsem byla spokojená. Po 5
letech jsem ráda, ţe jsem opět mezi lidmi.

5. Už jste dala nějakou pětku?
pí.uč. Šurkalová: Bohuţel, ano.
pí.uč. Hálová: Protoţe učím prvňáčky, zatím rozdávám samé jedničky.

Vypracovaly: Michaela Duchanová, Dominika Bícová

Školní hřiště Rozhovor s p. ředitelem J. Snížkem
1) Kdy se začalo budovat hřiště?
První práce na nynější etapě budování hřiště začaly 17. července odpoledne.
2) Kdo vymyslel plány na nové hřiště?
Plán na dobudování hřiště máme uţ více jak deset let. Ale ve vymýšlení toho, jak bude hřiště
vypadat a co všechno na něm bude, jsme spolupracovali s odbornou firmou, která hřiště buduje.
Velkou zásluhu na dotaţení projektu do konce má Městský úřad v Týnci nad Labem a MAS (Místní
akční skupina) Zálabí.
3) Odkud škola získala finanční zdroje na výstavbu hřiště?
Hřiště je budováno především z dotace EU. Škola přispěla na budování hřiště částkou 1 milion
korun. To jsou peníze, které jsme našetřili do investičního fondu, právě proto, abychom mohli pořídit
nějakou větší akci.
4) Pro koho bude hřiště sloužit a jaké bude mít využití?
Hřiště bude slouţit v době vyučování škole a mimo vyučování sportovním klubům a veřejnosti
obdobně jako je tomu u sportovní haly. Tady je ještě výhoda, ţe hřiště bude mít umělé osvětlení a
bude se moci vyuţívat do večerních hodin.
5) Kdy budeme moci hřiště využívat?
Plánovaný termín dokončení je 31. říjen tohoto roku. Ale zda bude moţné hned od listopadu hřiště
pouţívat zatím není jisté, protoţe není určen termín předání hřiště a termín slavnostního otevření.

Vypracovaly: Nikola Machková, Monika Strejciusová, Hana Klepetková

Zábava
Kárá deváťák na školním záchodě, který je celý začouzený, přítomného prvňáčka: „Ty nevíš, že se na záchodě nesmí
kouřit?!”
„Vím,” odvětí mladší žák, „ale přeci tě nebudu bonzovat!”

Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim nepatří?”
Děti nechápou.
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy a vytáhl 50 korun?”
„Kouzelník, pane učiteli.”

Na výletě najde jeden ze školáků granát. Učitelka ho okřikuje: „Nehraj si s tím, nevíš, co to je!
Okamžitě to zahoď

Začínající učitelka si chce na své třídě vyzkoušet poznatky z psychologie: „Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se
postaví.”
Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepíček. Kantorka povídá: „Pepíčku, tak ty si myslíš, že jsi hloupý?”
„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat vás stát jedinou.“
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