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Slovo úvodem:
Milí spolužáci,
vítáme vás ve školním roce 2020/2021. Naším zpravodajstvím vás bude provázet
třída 9.A a 9.B. Budeme vás ve školním časopise informovat o nejnovějších
novinkách naší školy. Přestože v letošním roce nezažijeme tolik akcí, jak jsme byli
zvyklí, jsme rádi, že chodíme do školy a můžeme vydávat nová čísla Školtýnu.
Vaše 9.B

Rozhovor s panem ředitelem
Co nového se vybudovalo o prázdninách a co se plánuje vybudovat do
budoucna?
Oprava střechy sportovní haly, hodiny do tříd, chodeb a šaten, okna a dveře
v budově školní jídelny, vybudování herny, interaktivní řešení ve třídách, byla
zakoupena nová výpočetní technika do kabinetů, nový kondenzační kotel v hale,
nové sprchy mužů v hale, zatemnění ve sportovní hale, osvětlení ve třech učebnách,
nábytek do několika tříd, vymalování, pořízení lodí, nová kamna v sauně a nákup
skříněk.
1.

2.
Jaké novinky se pro žáky chystají?
Momentálně se buduje venkovní učebna a připravuje se modernizace školní
zahrady. Dále bychom rádi modernizovali jídelnu, počítačové učebny, chtěli bychom
pokračovat ve výměně osvětlení apod. Od příštího školního roku chceme zavést
elektronickou žákovskou knížku.
3.
Povíte nám více o nové venkovní učebně?
Součástí projektu „Venkovní učebny“ je vybudování venkovních výukových prostor. V
blízkosti budovy školy bude vybudována zcela nová venkovní učebna s vazbou na
klíčové kompetence oblastí přírodních věd, cizích jazyků, technických a řemeslných
oborů, práce s digitálními technologiemi. Učebna bude vybavena nábytkem (stoly a
židle). Z výukových pomůcek bude pořízena magnetická tabule s keramickým
povrchem a multisenzor k měření fyzikálních veličin. Podmínkou dotace je
bezbariérový přístup. Součástí je vybudování WC pro invalidy a zakoupení
schodolezu. Zároveň dojde k výměně vstupních dveří a stěny do budovy 2. stupně ze
hřiště. Oproti běžným venkovním učebnám bude naše venkovní učebna vybavena
osvětlením, zásuvkami a další infrastrukturou.
4.
Kdy bude hotová?
Pokud půjde vše podle plánu, učebna by měla být v říjnu dokončena.
5.
Jaké předměty se budou moct učit ve venkovní učebně?
Stručně řečeno všechny předměty.
6.

Bude ve venkovní učebně interaktivní tabule?

Ve venkovní učebně bude magnetická tabule a uvažujeme o zakoupení mobilního
interaktivního projektu, který by zajistil interaktivitu.

by: Matyáš Cenker, Václav Čapek

-1-

Vítáme naše prvňáčky

1.A třídní učitelka Hana Holečková

1.B třídní učitelka Iva Olexová

by: Daniel Steiner, Filip Zumr
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Představujeme nové učitele

Mgr. Ilona Svobodová
• Učím výtvarnou výchovu, dějepis, výchovu k občanství.
• Mám ráda, když děti nedělají hluk a mají vlastní hlavu.
• Baví mě/zajímám se o: cyklistiku, lyžování, cestování,
malování, čtení, šití a vyrábění.
•
Moje oblíbená barva je modrá.
• Bydlím ve Třech Dvorech.
• Znamení zvěrokruhu – Beran, tyrant.
• Předtím jsem pracovala na Gymnáziu Český Brod, kde
jsem učila výtvarnou výchovu, dějepis, filosofii.

Ludmila Forštová
•
•
•
•
•
•
•

Učím tělesnou výchovu, pracovní činnosti a anglický jazyk.
Mám ráda, když se děti chovají vzorně a dá se s nimi
domluvit.
Baví mě/zajímám se o: cyklistiku, plavání, korfbal, ruční
práce.
Moje oblíbená barva je modrá.
Bydlím v Týnci n/L.
Znamení zvěrokruhu – Ryby, démon meče.
Předtím jsem pracovala na Základní škole Býchory jako
asistent pedagoga, měla jsem na starost jednoho chlapečka
s LMD.
by: Vladimír Vančura, Pavel Čáň

Nová školní herna
•
•

•

•

Herna patří ke školní družině. Nejčastěji tam vídáme 2.B a 3.B pod dozorem
paní vychovatelky Elišky Třasákové.
Místnost je zařízena ve stylu džungle.
Nejoblíbenější atrakcí jsou tu sedací
pytle, dá se na nich relaxovat nebo
vyvádět různé lotroviny.
Tato místnost se také využívá jako
učebna různých jazyků nebo dramatické
výchovy. Provozuje se zde i ranní
družina.
U dětí, které sem chodí do družiny, je
nejoblíbenější hrou polštářová bitva, a tak při příchodu do místnosti k nám
proudí skvělá atmosféra.
by: Anežka Kopecká
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Témata prvního stupně

Vyrazili jsme na první stupeň podívat se, jaká témata tento rok třídy plní. Nejvíce nás
zaujala třída 3.B paní učitelky Hálové. Mají téma mořeplavci. Každý žák dostal
mapičku a za 10 kamínků, které dostávají za aktivitu, práci v hodině a pomoc
spolužákům, získávají tlapičku do mapky. Za celou vyplněnou mapku si může velkou
tlapičku na zdi vybarvit a napsat na ni své jméno. Dále mají kapitána týdne a aktivity
pro rychlíky. Kapitána týdne získávají, když jsou hodní, pracují v hodině a plní
domácí úkoly. Vybere se jeden žák, který dostane na víkend námořnickou čepici a
palubní deníček, do kterého napíšou, co dělali o víkendu. Kapitán nebude muset
následující týden dostávat domácí úkoly. A ptáte se, co je to aktivita pro rychlíky?
Když má některý ze žáků hotovou práci, hodí si kostku a když mu padne:
1- čte
2- počítá
3- doplňuje
4- naučí se básničku
5- skládá na koberci
6- vybere si nebo
odpočívá

by: Filip Brožek, Barbora Vojáčková, Adéla Broučková
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Vtipy

,,Víte, proč se zřítí zeď, když se o ni opře blondýnka?¨
,,Protože moudřejší ustoupí.‘‘

Víte, proč má vrtulník vrtuli? Aby chladila pilota. Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte,
jak se bude pilot potit!

,,Pane vrchní, mám hlad jako vlk.“,,Lituji, ale Červené karkulky nevedeme.‘‘

Zemře počítačový maniak a přijde do pekla. Zanedlouho telefonuje ďábel do nebe:
,,Co jste nám to sem poslali za blázna? Ničí kotle, škrtí čerty, dvě hodiny utíká po
chodbách a ptá se, kde je vstup do druhého levelu!“

Tatínek vezme děti do zoologické zahrady. To nejmenší povídá: ,,Tati, proč na nás ta
gorila tak ošklivě civí??´´ ,,Pššt,“ okřikne ho tatínek, ,ještě jsme u pokladny!“

Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, už jede sám tramvají a co víc,
má v tašce vydru! Přistoupí dva policajti, chvíli čichají, ale pach rybiny je příliš silný,
než aby se mýlili, a tak se zeptají přímo Pepíčka: „Co to tady smrdí?“ „Vydva“.

by: Nykl Zdeněk
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Nebezpečí užívání drog
Často si kladu otázku, proč někteří lidé užívají drogy, co jim to dá a vzápětí vezme.
Já si osobně myslím, že jim to akorát ublíží a ztratí mnoho důležitých přátel. Možná
jim to dává pocit štěstí a úlevy od opravdových problémů, ale časem se na tom stávají
víc a víc závislí.
Ze začátku mívají dobrý pocit, pocit blaha, štěstí a radosti, jenže po těchto pocitech
nastane chvíle, kdy jsou ve větších depresích, než byli a mají pocity výčitek, duševní
slabosti a smutku. Domnívám se tedy, že to až tak dobré není. Uvědomují si ti lidé, co
jim to může způsobit?
Nejnebezpečnější jsou nemoci, které můžete užíváním drog chytit. Většina lidí,
kteří užívají drogy, si je vpichují do žil injekční stříkačkou. Bolí je to? Asi po čase tu
bolest už ani necítí. Jsou závislí, takže pro to, aby dostali do těla drogu, udělají cokoli.
Tyto nemoci jsou například: žloutenka, HIV AIDS. Ve většině případů tito lidé kvůli
zdravotním problémům zemřou.
Ve svém okolí mám člověka, který je mi blízký a užívá drogy. Tato nejmenovaná
osoba se kvůli problémům s drogami dostala již 2x nebo 3x do Bohnic na léčbu. Ale
vždy té osobě pomohli jen na určitou dobu a po pár měsících byla ve všem zpět. Nikdy
už nebude mít normální život jako my. Kvůli drogám má úplně jiné myšlení a pohled
na věci než my. I když je to dospělá osoba, má někdy myšlení malého dítěte.
Jsem přesvědčená, že drogy jsou ta nejhorší návyková věc. Nikdy bych nechtěla
zažít to, co zažívají tito lidé.

by: Anežka Kopecká
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Vystřihni si tahák

Délka
Obsah
Objem
by: Leoš Smutný
-7-

by: Adéla Sabo, Nela Říhová
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Komiks

•
Vymysli vtipný text
do komiksu.
•

Vystřihni.

•
Podepiš se, napiš
třídu.
•

Dones do 9.B.

•
Nejpovedenější
komiks bude slavnostně
vytištěn ve 3. vydání
Školtýnu.

Dokresli panáčka

•

Dokresli panáčka.

•

Fantazii se meze nekladou.

•
Nakresli mu obličej, vlasy,
oblečení a přines nám ho ukázat do
9.B.
•
Povedené vytiskneme ve
3.vydání.
by: Simona Lévayová
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Projekt čtení pomáhá
Žáci školy se zapojili do projektu Čtení pomáhá. Tento projekt rozděluje každý rok až
10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští
čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném přečtení knihy
a vyplnění testu kredit 50 Kč, který věnuje na jeden z nominovaných projektů. Tímto
způsobem je ročně podpořeno až 100 charitativních projektů. Knihy jsou rozděleny
do kategorií podle věku čtenářů (1. – 5. třída, 6. – 9. třída, střední školy). V každé
kategorii je k dispozici 120 knih k výběru a jednotlivé tituly jsou stále doplňovány.
Knihy do jednotlivých kategorií vybírá odborná porota v čele s dramatikem,
scenáristou, textařem a hercem Zdeňkem Svěrákem. Partnery tohoto projektu je
Česká televize, Frekvence 1 a Evropa 2. Velmi nás potěšilo, že v dnešní uspěchané
době se do projektu zapojilo 11 tříd. Všichni čtenáři měli situaci obtížnější v tom, že v
době pandemie byly zavřené veřejné knihovny. Knihy si nebylo možné vypůjčit a
každý se musel spolehnout jen na vlastní zdroje. Nejúspěšnějšími čtenáři se v
minulém školním roce stali tito žáci:
1. místo Kateřina Zárubová (8.B) - 21 knih
2. místo Vendula Kučerová (8.B) – 20 knih
3. místo Vojtěch Kollár (8.A) - 13 knih.
Na prvním stupni: 1. místo Josef Smoček (6.C) – 10 knih.
Celkem žáci přečetli 311 knih a věnovali tedy částku 15 550 Kč na dobročinné účely.
V tomto projektu pokračujeme i letos, neboť čtení rozvíjí fantazii, obzory i schopnost
lépe se vyjadřovat. Také přináší spoustu krásných zážitků. Tento projekt zasahuje
ještě dál. Formou hravé soutěže spojuje pobídku ke čtení s pobídkou k dobrým
skutkům a využívá při tom i počítačovou gramotnost. Cenné je také zjištění, že i
dnešní internetové děti mají v duši místo pro pomoc a solidaritu.
Mgr. Eva Sixtová

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fomalovanky.luksoft.cz%2Fostatni%2FknizkaA5.php&psig=AOvVaw0cn_2ofX2GoYNMM3LNE_b7&ust=1601704785064000&source=images&cd=v
fe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNje3bedlewCFQAAAAAdAAAAABAG
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