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Úvod
V letošním školním roce bude Váš časopis Školtýn v rukou deváťáků. Střídavě po číslech se
na něm budou podílet obě třídy, tedy všichni deváťáci. Kaţdý se zaměří na to, co ho zajímá.
Tak začínáme!
Toto číslo pro vás vytvořila třída 9. A.

Zahájení školního roku
1. 9. 2011 proběhlo na školním hřišti slavnostní zahájení školního roku. Do
1. třídy nastoupilo 25 prvňáčků, jejich třídní učitelkou je pí. uč. Černá. Většina dětí se do školy těšila, ale našli se i tací, kteří si vytvořili záporný vztah
ke škole, doufáme, ţe se to snad brzy změní.
A my jim můţeme jen popřát hodně štěstí v 1. třídě a v dalších letech.

Den bez aut
Dne 23. září proběhl na školním hřišti pro první stupeň Den bez aut.
Měli jsme příznivé počasí, které nám umožnilo pořádat tuto akci. Bylo jedenáct stanovišť
s devíti dopravními zaměřeními:
1. Poznávání dopravních prostředků, vozidel záchranné služby a důležitých telefonních čísel
2. Pravidla chování chodců
3. Správné vybavení kola
4. První pomoc
5. Dopravní značky
6. Pravidla při jezdění na kole po silnici
7. Využívání dopravních prostředků
8. Složení puzzlí s dopravními prostředky
9. Jízda zručnosti
Nejtěžší bylo stanoviště s jízdou zručnosti, na kterém měly děti jet na koloběžce vyznačenou trasu na hřišti.
Akce proběhla úspěšně bez velkých zranění.
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Rozhovory s novými učiteli
Hana Holečková – třídní učitelka 2. Třídy
1. Jak se vám u nás líbí? Škola v Týnci n/L není příliš velká, proto se mi tady moc líbí.
Dávám přednost menšímu kolektivu, kde se mezi sebou lidé dobře znají. Nesmím
zapomenout na moji třídu, která má samozřejmě největší podíl na tom, ţe jsem tady
spokojená.
2. Jak si zvykáte na nové prostředí? Zvykám si rychle, díky srdečnosti mých kolegů. A
jsem jim moc vděčná.
3. Jaké jsou vaše zájmy? Popravdě teď mi nezbývá moc času kvůli přibývajícím povinnostem. Dříve jsem se věnovala gymnastice, hrála na klavír a flétnu.
Martina Dostálová – třídní učitelka 7. třídy
1. Jak se vám naše škola líbí? Škola se mi moc líbí. Pokud nemyslím na tu spoustu
schodů, které musím denně vyjít a sejít. Jsou tady moc milí učitelé, kterým bych tímto chtěla poděkovat za vlídné přijetí. I většina ţáků se mi jeví jako velice milá a šikovná.
2. Kdyţ jste chodila do školy, jaký byl váš oblíbený předmět? Matematika mě vţdy bavila, ale nejradši jsem asi měla hudební výchovu.
3. Jaké předměty vyučujete? Učím matematiku, fyziku a informatiku.

Monika Kysilková - paní učitelka na druhém stupni
1. Jak se vám naše škola líbí? Líbí se mi tu. V září jsem do nové práce opravdu těšila a
zatím se těším na kaţdý další den. Vedení školy a všem kolegům a kolegyním děkuji
za vlídné přijetí.
2. Jaké jsou vaše zájmy ve volném čase? Ráda háčkuji, vyšívám a pletu. Doma mám asi
150 pokojových rostlin a radost z nich.
3. Do jaké základní školy jste chodila? Navštěvovala jsem ZŠ v Ţiţelicích.
V naší škole je nově vybavená počítačová pracovna, a tak jsme pro vás zjistili
podrobnosti.
pan ředitel Sníţek
1. Odkud naše škola získala potřebné prostředky na nové vybavení počítačových pracoven? Škola získala peníze z projektu EU – peníze školám.
2. Jak dlouho trvala přestavba? Výměna vybavení počítačových pracoven začala uţ na
konci minulého školního roku, kdy se likvidovaly staré počítače. Přes prázdniny byly
dodány počítače nové a pan zástupce je postupně všechny zprovoznil. Na začátku tohoto školního roku bylo vše po technické stránce připraveno a teď se dolaďují poslední detaily.
3. Jste s výsledkem spokojen? Určitě ano. Myslím si, ţe počáteční potíţe jsou překonány a počítačový systém bude spět k všeobecné spokojenosti.
4. Chystají se tento školní rok ještě nějaké změny? Vše záleţí na penězích. Z projektu
bychom ještě rádi zakoupili další interaktivní tabule pro přírodovědné předměty.
V dalším projektu město ţádá o finance na dokončení školního hřiště.

Vodácký seznamovací kurz
8. -11. 9. 2011 byl pro ţáky 6. tříd uspořádán seznamovací kurz ve Chřenovicích. Cílem tohoto kurzu bylo seznámení se s novými ţáky.
Protoţe ve třídě 6. B jsou ţáci z Krakovan, zeptali jsme se jich na několik otázek:
Jak se ti kurz líbil?
,,Bylo to fajn, líbilo se mi tam“, řekla Kristýna Hamplová.
,,Byl opravdu super, nejprve jsem se bála, ale bylo to super“, odpověděla Michaela Rohlíková.
Poznal jsi lépe své spolužáky?
Všichni odpovídající se shodli, ţe ano. Své pocity nám řekl Petr Strejcius:,,Ze začátku jsem se
moc s nikým nebavil, ale nakonec jsem se skamarádil.“ Michaela Rohlíková si posteskla, ţe
byla jen škoda, ţe nejelo více spoluţáků z jejich třídy.

Co nás čeká v dalších měsících
10.11 ukázka dravců pro celou školu
15.11 beseda na téma Kriminalita mládeţe 8. aţ 9. ročník
Prosinec – vánoční laťka a vánoční besídky

Čtyřboj
Dne 21. 9. 2011 proběhla soutěţ starších ţáků a ţákyň ve čtyřboji. Bojovalo se v těchto disciplínách: skok do dálky, skok do výšky, běh na 60 m, běh na 1000 m, vrch koulí. Na soutěţ
jsme se připravovali s vyučujícími tělesné výchovy.
A jak jsme dopadli?
Chlapci se umístili na 5. místě s počtem bodů – 5416
Dívky se umístily na 3. místě s počtem bodů 4987
Nejlepší z kluků se stal Marcel Nesládek s počtem bodů 1567.
Nejlepší z dívek byla Adéla Stýblová s počtem bodů 1377.

Přespolní běh
10. 10. 2011 se v Kolíně konalo okresní kolo v přespolním běhu. Naše škola se zúčastnila
závodů ve všech kategoriích. Nejlepší výsledky jednotlivců:
2. kategorie 4. -5. třída Kopecká Eliška 3. místo
3. kategorie 6. -7. třída Slavíková Barbora 1. místo
4. kategorie

Kinderiáda
5. 10. 2011 se v Kladně sešli ţáci 2 . - 5 . tříd ze Středočeského kraje na sportovní soutěţi
Kinderiáda. Cekem mezi sebou bojovalo 23 druţstev. Soutěţilo se v těchto disciplínách: běh
na 60m, štafetový běh, hod míčkem, hod medicimbalem, skok do dálky, skok z místa. Za naši
školu nejlepších výsledků dosáhli: Matěj Trojan – 1. místo v hodu medicinbalem, Natálie Jedličková – 1. místo v hodu medicimbalem a 3. místo v běhu na 60m.
Blahopřejeme!

Vtipy o Pepíčkovi a učitelích
Uţ je po zvonění a Pepíček vtrhne do třídy v polovině první hodiny a normálně si sedne do
lavice i bez pozdravení. ,, Pepíčku, běţ za dveře a řekni, jak by to udělal tvůj tatínek“. Pepíček
jde za dveře, vykopne dveře a zařve:,, Tak co,vy kurvy, jste mě nečekali, co???“

Pepíček se ve škole chlubí učitelce, ţe jeho sestra má ţloutenku. Učitelka
ho pošle domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se. ,,Tak co,
Pepíčku, jak se daří sestře?" ,,Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, neţ
sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá."

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