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Úvodní slovo 9 .A
Milí spolužáci,
tak už jsme zase ve škole, máme před sebou dalších 10 nelehkých měsíců, a tak
vám je chceme zpříjemnit naším Školtýnem. Letos budeme na tvorbě časopisu
pracovat s 9. B.
Máte před sebou první číslo časopisu. Budeme Vám vděční, když nám pomůžete s
jeho tvorbou a poskytnete nám různé příspěvky a dáte nám vědět, co by vás bavilo a
zajímalo.
Vaše 9. A

1

Zahájení školního roku
Zahájení školního roku proběhlo úspěšně, pro někoho bolestivě, pro někoho zase
vesele. Jako každý rok nás přišel přivítat pan Dušan Žmolil, starosta Týnce nad
Labem, který nás svou řečí povzbudil do nového školního roku. Pan ředitel nám
oznámil, že máme nové šatny, ze kterých jsme určitě všichni nadšení. Dále nám pan
ředitel představil nové paní učitelky. Jsou to: pí uč. Smočková, pí uč. Čapková a pí
uč. Mašková. Doufáme, že se jim bude u nás líbit.
Hlavním bodem bylo však přivítání nových prvňáčků, pro které je škola nová kapitola
v životě. Doufejme, že si naši noví žáčci školu oblíbí a stejně tak paní učitelky své
nové společníky.
Vám ostatním přejeme pevné nervy a štěstí do nového školního roku.
Božena Kovalyšynová

Šatny
Školní rok jsme vloni končili dříve kvůli rekonstrukci šaten. Celé prázdniny se šatny
předělávaly. A teď je máme zbrusu nové. Zvětšily se a všude jsou skříňky. Skříňky
jsou barevné, malé jsou určeny pro první stupeň a velké pro druhý. Mají zámek,
takže krádež věcí není možná. Oproti starým šatnám je tahle šatna úplně skvělá
snad ve všem. Staré šatny byly hrozné, kradlo se v nich a byl tam nepořádek…. V
nových šatnách se už tohle řešit nebude. Doufám, že tyto šatny se budou udržovat,
aby byly takhle super i pro další generace.
Veronika Kosová
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Pohledem nového žáka
Vážení čtenáři, milí spolužáci, milé spolužačky,
v kalendáři se psal pro mnohé dlouho obávaný den, a sice 1. záři. V té chvíli již bylo
všem jasné, že se musíme pomalu, ale jistě loučit s letními prázdninami a opět
usednout do školních lavic. Jistě jsme byli naplněni potřebnou dávkou energie a
uchovali si ve svém nitru jen samé krásné vzpomínky na léto, prožili jsme mnoho
nepopsatelných zážitků, zdařilých výletů a v neposlední řadě jsme si též patřičně
odpočinuli. Nebudu před Vámi zastírat, že jsem neměl zpočátku jisté obavy. Tehdy
jsem jako nezkušený nováček vůbec netušil, co mě zde čeká a jak na mě budou
reagovat mí spolužáci. Na jedné straně jsem byl na své nové působiště zvědav, na
straně druhé jsem pociťoval strach, a to nejen z hlediska poznání cizího prostředí s
neznámými učiteli a žáky, nevěděl jsem, jak zvládnu výuku, jestli se mi bude dařit.
Také mě znepokojovala rozsáhlá školní budova. Kam jdu na hodinu? Co se stane,
když se náhodou ztratím? Pokud zapátrám ve své paměti a vzpomenu si na své
začátky, nutno říci, že u mě převládala nejistota, kterou jsem ovšem se svými
ochotnými a přátelskými spolužáky pomalu odbourával, v mnoha ohledech mi
pomohli a vyšli vstříc. Doprovázeli mě na hodiny, vše mi dopodrobna ukázali a
seznámili s tím, jak to tu funguje. Znenadání jsem byl usměvavější a radostnější.
Ukázalo se, že mé starosti mizí, za což všem, kteří mě nenechali v nesnázích, určitě
patří veliký dík a určitě i úžasné třídní učitelce Hrnčířové. Vám, mí spolužáci, děkuji
za Vaši velikou pomoc, díky Vám jsem se hned cítil lépe a spokojeně, byť to pro mě
bylo dost těžké. Jenom kvůli tomu, že jste mi pomáhali, jste mi můj přechod výrazně
ulehčili. DĚKUJI VÁM…. Ani na okamžik nelituji skutečnosti, že mezi Vás patřím….
Jste mou báječnou školou, která mi po velice dlouhé době dokázala vykouzlit
nejeden úsměv na tváři… A teď už všichni do lavic, ZVONÍÍÍÍÍ!
Tomáš Vejsada 8. B
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Sport
Přespolní běh
Ve středu 21.9.2016 se na atletickém stadionu v Kolíně konal přespolní běh. Běhu se
zúčastnili žáci od 4. až do 9.třídy. Nejmladší zastupitelé naší školy byli žáci 4. a 5.
třídy: Matyáš Hubšt, Filip Robovský. O něco starší ročník byla 6. a 7.třída, jejich
zástupci : Nikola Kačerová, Tereza Apolenová, Andrea Mazurkiewiczová, Jan Rezler,
Václav Klepal, Jaroslav Jarý, Filip Dubček. A nejstarší a nejúspěšnější byl 8. a
9.ročník. Jejich zástupci byli: Adam Hojda, Jiří Kostelecký, Tomáš Robovský, Jakub
Černý, Markéta Bartáková, Eliška Jirsová, Veronika Kosová, Markéta Sandholcová,
Lucie Heřmanová, Šárka Havlová a Eliška Kopecká. Naše starší žákyně se umístily
celkově na 3.místě. Nejlepší výkon podaly Šárka Havlová a Eliška Kopecká. Šárka
obsadila na stupínku vítězů 1.místo a hned za ní na 2.místě skončila Eliška. Můžeme
říci, že jsme vydali všichni tolik, kolik bylo v našich silách. Chceme všem poděkovat a
popřát do budoucna ještě lepší výsledky!
Eliška Kopecká a Šárka Havlová

Vodácký kurz
8.9. 2016 jsme my, 6.třídy, jely na „vodák“.Ještě v ten den jsme si rozdělili chatky,
pádla, vesla. Abychom se s vodáctvím seznámili, tak jsme šli trochu cvičit na lodích.
V pátek nás pan učitel Čepek vyškolil na peřejích, abychom byli připraveni na 13km
cesty. Další den jsme se na tuto náročnou cestu vypravili. Když jsme vyrazili, museli
jsme vynaložit hodně síly. Bylo to velmi
zdlouhavé, protože jsme jeli 4 hodiny.
Další den nám pan učitel Radouš řekl, že
pojedeme ještě 5km,všichni vzdechli:
„Áááá!“ Vlakem jsme jeli do města,
odsud se na lodích vydali po proudu až
do kempu. A pak večer nás vyzvedl vlak
a my jeli plni zážitků nazpět domů.
Jan Rezler, Filip Dubček
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Nakresli obličej

Zdroj: www.detskestranky.cz

Dravci
Dne 12. 9.2016 se naše škola zúčastnila přednášky o dravcích. Ti k nám zavítali až z
Brna. Na začátku nám chovatel každého dravce postupně ukázal a stručně popsal.
Jeden ze zástupců byl kriticky ohrožený druh sovy a dále tam byl sup bělohlavý,
který byl jeden ze dvou z ČR. Měli jsme možnost pohladit si výra velkého. Ke konci
byl kvíz, ze kterého byli vybráni jedinci, kteří správně odpověděli a za odměnu
pracovali s dravci. Na konci jsme mohli vidět vítěze soutěže a dravce v akci.
Myslíme si, že ukázka byla velmi zábavná a zároveň poučná. Kdyby vás zajímalo
více informací, podívejte se na webové stránky – www.seiferos.cz.
Stejskalová, Sandholcová, Heřmanová
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Program kin
Filmové premiéry v kinech v říjnu 2016
Film č.1 je animovaný film Kubo a kouzelný meč, který
můžeme doporučit dětem i dospělým. Pokud vás to zajímá,
tak má premiéru 6.10.2016.
Film č.2 to je komedie, která je o úspěšném podnikateli, který je uvězněn v těle
kocoura a film se jmenuje Já, kocour. Premiéra je také 6.10.2016.
Film č.3 má premiéru 13.10.2016. Film, Bezva ženská na krku, je pro děti od 12 let
a myslím, že je to skvělá komedie pro celou rodinu.
Film č.4 je pro děti menší, je to pohádka zvaná Lichožrouti, v pohádce příšerky jedí
dětem ponožky, takže dávejte pozor i na ty své. Premiéra proběhne 20.10.2016, tak
to oznamte mamince nebo tatínkovi a vyražte.
Pokud vás nic nezaujalo, tak nevěšte hlavu, ještě je před námi mnoho filmových
premiér.
Filmy můžete vidět v těchto kinech: Kino99 Kolín, Kino Modrý Kříž v Kutné Hoře,
Cinema City Pardubice nebo Cinestar Hradec Králové.
Božena Kovalyšynová

Klub mladého diváka
Dne 11.10.2016 žáci naší školy v rámci Klubu mladého diváka navštívili divadelní
představení „O líné babičce“.
Pražské divadlo V Dlouhé charakterizuje tuto hru takto:
Většina babiček jsou elegantní upravené staré dámy, které mají doma vždy pečlivě
uklizeno a vzorně napečeno. Nebo to jsou roztomilé stařenky, co kdykoliv ochotně
pohlídají vnoučata. Babička z naší inscenace je ale úplně jiná – neuklízí, nepeče,
nevaří a občas ani nehlídá děti! I když je má ráda! Ona si totiž plní svá dávná přání,
která si celý život střádala do starého škapulíře. A tak z něj pokaždé, když má čas,
chuť a náladu, vytahuje jeden papírek za druhým a dělá to, po čem touží. Nic pro ni
není problém! Zalétat si balónem? Prima! Naučit se potápět? Proč ne! Vylézt na
osmitisícovku? Skvělé!!! Tahle babička totiž zvládne úplně všechno! A možná díky ní
přijdete i Vy na spoustu vlastních přání, která si začnete plnit. Řídit nejrychlejší auto
na světě? Šlapat do kaluží, aby vás nikdo neviděl? Konečně dělat to, co chcete, a ne
to, co se od vás očekává? Tak do toho! Nechte se inspirovat naší „línou“ babičkou!
S tímto popisem se musíme ztotožnit, hra se nám velmi líbila.
Petr Plicka
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Křížovka
1. Lesní zvíře, má bodliny
2. Všechny stromy dohromady tvoří
3. Zvíře, které se plazí
4. Chytrý jako..? Zrzavý jako…?
5. Náš národní strom
6. Pták, který dělá kuku
7. Samec od laně?
8. Ryba, co se jí na Vánoce
9. Na které sociální síti si můžeš najít video o zvířatech z lesa ?
10. Houby dělíme na „jedovatý“ a „……“?
11. Pták, který tluče do stromu
12. Zvíře, které chováme doma pro maso, ale můžeme ho najít i jako divoké v lese
13. Pták lovící v noci

Najdi cestu

Zdroj:www.onlinka.webgarden.cz
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Vtipy









Z kuchyně, v níž Jiříček umývá nádobí, se ozve třesk skla a porcelánu. Syn
vystrčí hlavu ze dveří a praví: "Mami, když už nemám co utírat, mohu jít
konečně hrát ten fotbal?"
Povídá jeden bezdomovec druhému: „Kamaráde, všude dobře, na nádraží
nejlépe!" „Vyboural jsem se na motorce. Třicet metrů jsem letěl po asfaltu!
Podívej, jak mi teče krev z nosu!" „Z nosu? Z jakého nosu?"
Pán s velikou boulí přišel na policii se slovy: "Deset let po mně
manželka hází talíři!" "Deset let, ale proč jste přišel teprve dnes?"
"Právě dnes se poprvé trefila."
Moje holka nechala na lednici vzkaz: „Nefunguje to, už to dál
nevydržím, odcházím k mamince“. Otevřel jsem ledničku, světlo
svítilo, pivo bylo studený, o čem to sakra mluvila?
Dva astronauti jsou na povrchu Měsíce a oba se současně dívají na
sebe, na zem, na raketu. Po chvilce to jeden nevydrží a povídá: „No,
co na mě koukáš, já tam ty klíče nezabouchnul.“
"Kamaráde, včera se mi stalo něco, co bych nepřál ani svému největšímu
nepříteli..." "Co to bylo?" "Vyhrál jsem čtrnáct milionů“.
Hurvínek brečí v pokojíčku. Za chvilku za ním přijde Spejbl. „Co se stalo
Hurvajz?“ „Škola shořela!“ „To se ti jen zdálo“, uklidňuje ho Spejbl. „No právě!“
Zdroj: www.vtipy.net
Jakub Manich, Tomáš Obešlo, Jiří Chvalina

Omalovánka
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Den bez aut
Dne 21.9.2016 se konal projektový den na téma Den bez aut pro žáky 1. stupně.
Žáci 8. ročníku byli na 8
stanovištích, kde připravili plnění
různých úkolů, např. poznávání
dopravních prostředků a určení,
které jsou ekologické, vybavení
cyklisty, správné chování cyklistů
a chodců na silnici, vozidla
záchranné služby a jejich telefonní
čísla a podobně. Někteří pracovali
i jinak. Kreslili plakáty nebo psali
na toto téma slohové práce.
Všichni třídní učitelé vyhodnotili ve
svých třídách ty nejlepší týmy,
které celkově získaly nejvíce bodů
za plnění úkolů.
Petr Plicka

Vláčky
Na naší škole proběhla poprvé v historii výstava vláčků, a proto jsme si dovolili zeptat
jednoho z vystavovatelů na několik následujících otázek.
Co vás přivedlo k vláčkům, co byl ten první impuls?
Bylo to o Vánocích, když jsem dostal svou první vlakovou stanici a čím více vlaků
jsem potkával, tím více mě to k tomu táhlo. Tak je tomu dodnes.
Jak často své vláčky takto vystavujete?
Několikrát za rok, když je to možné, snažíme se na místa jezdit opakovaně. Snad se
tu zastavíme i příští rok.
Jak se vám u nás líbí?
Neměl jsem možnost městečko vidět podrobně, ale podle výhledu z auta se mi líbilo.
Je tohle váš největší model?
Z daleka ne, děláme i výrazně větší modely. Záleží na tom, jak velký prostor je nám
poskytnut.

Petr Plicka
Božena Kovalyšynová
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