Školtýn
Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem
18. ročník
1.číslo

Úvodní slovo
Milí spolužáci,
máte před sebou 1. číslo časopisu. Uvítáme, pokud nám budete
přispívat do časopisu zajímavými články a dáte nám vědět, co by vás
bavilo a zajímalo. Časopis bude vycházet jednou za dva měsíce a
v jeho tvorbě se budou střídat 9.A a 9.B.
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Zahájení školního roku a rozhovor s prvňáky
Akce školy:
•

Vodácký seznamovací kurz

•

Podzimní slavnosti v Týnci nad Labem

• Divadlo Kolín: Petr a Lucie
 Projektový den druhého stupně – Náš region
 Oslavy 100 let od vzniku 1.
republiky
Sport:
• Čtyřboj
 Florbal- dívky
Zábava

1. Den školy- rozhovory s prvňáčky
Dne 3. září se všichni žáci a jejich příbuzní sešli ve školní hale, kvůli
nepříznivému počasí, abychom zahájili školní rok 2018-2019. Slovo měl pan
ředitel, který nás seznámil s novinkami školy. Poté mluvil i pan starosta Dušan
Žmolil. Prvňáčky přivedli žáci devátých tříd, dostali šerpu a tím pro ně začalo
devět let školní docházky . Všem bylo popřáno do nového školního roku to
nejlepší.
Na to jak se prvňáčci těšili do školy, co se jim líbí a spoustu dalších věcí, jsme se
zeptaly v následujícím rozhovoru.
Jak jste se těšili ?
1.A
Martínek- Dobře.
Lea- těšila jsem se až budu umět číst a psát.
1.B
Matyáš- Hodně jsem se těšil.
Emma- Já jsem se těšila na to, až tam s maminkou půjdeme.
Co se vám tady líbí?
1.A
Zuzka-učení
Míša-tělocvična
1.B
Linda-celá škola
Martínek- hračky

Co se vám tady nelíbí?
1.A
Celá třída vykřikla: Všechno se nám líbí!
1.B
Matyáš- Nelíbí se mi pětky.
Líbí se vám paní učitelky?
1.A
Adam- Mám rád paní učitelku Kasalovou.
Karolínka- Paní učitelka je na nás hodná.
1.B
Emma- Mně se líbilo, jak jsme šli s paní učitelkou na procházku a viděli jsme koťátko.
Hynek-Paní učitelka je hodná.

Čím chcete být až vyrostete?
1.A
Pája- voják
Nikola-uklízečka
Adam- Já bych chtěl pracovat s mašinkami.
1.B
Honza-agent
Lukáš-Já chci být zloděj!
Hynek-Já bych chtěl být rybář. Nééé, počkej já chci skákat parkur.
Zpracovaly: Emma Žatečková a Tereza Apolenová

VODÁCKÝ KURZ 6.TŘÍD
Na začátku školního roku jely 6.třídy na vodácký seznamovací kurz na řeku Sázavu do
Chřenovic. V prvním termínu 6.-9.9. 2018 jela 6.A, v druhém termínu 9.-11.9. 2018
jela 6.B.
6.A - p. uč. třídní Lenka Hrnčířová, vodáčtí instruktoři: P. Lipka, M. Radoušová, M.
Čepek
6.B - p. uč. třídní Darina Šancová, vodáčtí instruktoři: P. Lipka, M. Čepek, M. Tasch
O stravu (snídaně, obědy, večeře a pitný režim) se staral kuchař P. Bořek
Akce: 1. denopakování základních vodáckých činností, seznamovací večer
2. denjízda loděmi v úseku Chřenovice- Zruč
3. denjízda loděmi v úseku Ledeč- Chřenovice
Obě třídy měly možnost trénovat už v květnu a červnu- vodácké základy na řece Labi
pod dozorem M. Čepka.
Zeptaly jsme se jich na pár otázek:

1. Co se vám líbilo nejvíce na vodáckém kurzu?
Nikola: Líbilo se nám, jak nám pan učitel vyprávěl pohádky.
Adam: Byla tam sranda. Vyklopili jsme holky z lodi.
Tereza: Líbilo se mi, že dříve jsme byli rozděleni na skupinky a díky vodáku
jsme se sblížili.
2. Byli jste už někdy na vodě?
Štěpán: Už jsem byl, mám zkušenosti s vodou a byl jsem zadák.
Tereza: Byla jsem poprvé a byla jsem zadák.

3. Co se vám naopak nelíbilo?
Adam: Byly tam malé chatky.
Tereza: Mrzelo nás, že tam nebyl vodník.
Nikola: Nelíbilo se mi, že jsme museli 14 km pořád pádlovat.

4. Máte nějaký společný zážitek?
Tereza: Odřela jsem si koleno, protože nás pan učitel na jezu pustil ,, proti zdi“.
Štěpán: Hráli jsme flašku a cvakli jsme se s lodí.

5. Chtěli byste jet znovu na vodácký kurz?
Žáci 6.A a 6.B se shodli, že by určitě jeli znovu. Moc se jim to líbilo.

Vypracovaly:
Andrea Mazurkiewiczová, Nikola Kačerová, Kristýna Semelková

Podzimní slavnosti v Týnci nad Labem
Tato událost se konala dne 23.9.2018.
Podzimní slavnosti se dětem u nás ve škole líbily.
Co se dětem líbilo?
-vojenská technika (auto, motorka, “hejkal,, a mnoho dalších)
-stánky (občerstvení, dekorace, dřevěné výrobky, proutěné výrobky)
-zdobení perníčků
-freestyle show s pizzou
-dětský den na školním hřišti
-vystoupení dětí z prvního stupně
Co se líbilo našim učitelům?
-paní učitelce Kučerové se líbilo vystoupení dětí, stánky s občerstvením a výrobky od
dětí z naší školy
-panu řediteli Radoušovi se líbilo vystoupení dětí a zábava pro děti.
-paní učitelce Hálové se také líbilo vystoupení dětí.

Co se líbilo?

Vystoupení
Vojenská technika
Stánky
Dětský den
Dílnička
Sportovní auta

Divadlo 9. a 8. třídy
Petr a Lucie
Žánr – válečná novela s tragickým koncem
Režie – Lukáš Burian
Hudba – Zdeněk Urbanovský
Obsazení : Petr – Martin Šnajdr / Štěpán Tuček
Lucie – Alžběta Fišerová / Johana Nováčková
Hadrářka – Tereza Nekudová / Romana Goščíková
Hadrář- Lukáš Burian

Děj této divadelní hry se odehrává v roce 1918 v Paříži. Petra nebaví život, protože si
uvědomuje, že za šest měsíců musí nastoupit na vojnu. Když v tom potká krásnou
dívku jménem Lucie. Postupem času se do sebe zamilují. Na Velký pátek si šli
poslechnout gregoriánské zpěvy a to se jim stalo osudným. V tu dobu proběhlo
bombardování města, načež se zřítil mohutný pilíř a oba je zavalil.

Názory 8. a 9. tříd : ,, Jak se vám líbilo divadlo?“
Ivanka : ,, Divadlo se mi velice líbilo, mám ráda romány s válečnou
tématikou.“
Václav : ,, Divadlo mě moc neoslovilo, nepochopil jsem děj.“
Matěj : ,, Na divadle se mi líbilo zpracování a kostýmy.“

,, Jak hodnotíte chování naší školy v divadle?“
Honza : ,, Podle mého názoru bylo nevhodné, kdybych měl dát příklad, tak tam
někdo neustále křičel, jedl, lepil si nehty, chodil na toaletu a bavil se.“
Filip : ,, Chování naší školy se mi vůbec nelíbilo, dělaly tam věci, co by se v divadle
rozhodně dělat neměly.“
Zpracovaly: Eliška Kratochvílová, Vendula Smržová

PROJEKTOVÝ DEN
6.A a 6.B
Projektový den 6.A-6.B byl ve smyslu Naše město a vesnice. Obě třídy pracovaly ve
skupinkách podle vesnic a měst. Každý žák musel zpracovat doma informace a
případně fotografii o svém projektu.
Žáci a žákyně měli vesnice a města: Týnec n/L, Uhlířská Lhota, Dománovice,
Hlavečník, Veletov, Rasochy, Krakovany, Radovesnice II.
První a druhou hodinu šli navštívit Týnecké muzeum, kde probrali a poznali historii
Týnce. Do muzea je doprovázel pan učitel Čepek.
V další části dne zpracovali poznatky, informace do prezentací, které v závěru
představili ostatním spolužákům. Prezentovali projekty a hodnotili své výkony.
Tvoření projektu je moc bavilo a nejvíce se jim líbilo Týnecké muzeum. Obě třídy si to
moc užily.

7.A a 7.B
Dne 26.září 2018 se konal 1. projektový den. Téma projektového dne pro 7.ročník
měl název Luhy a lesy. Byly rozděleny do 6.skupin. Jednotlivé projekty měly názvy
Domanovický les, Libický luh, Veltrubský luh, Žehuňský rybník, Týnecké mokřady,
Kněžický les. V každé skupině pracovalo 3-5 dětí. Žáci měli za úkol doma načerpat
informace z časopisů, odborné publikace a ve škole připravit prezentace na své
projekty. Z důvodu nedostatku času učitelé s žáky nešli do Týneckých mokřadů. Žáky
to bavilo a učitelé byli s nimi také spokojeni.
Za 7.A spolupracovali: Filip Šimek, Nikola Koláčná
Za 7.B spolupracovali: Tomáš Vejdělek, Anežka Kopecká
Vypracovaly : Tereza Tučková, Eliška Marková, Natálie Uxová

8.A – 8.B
Žáci 8. tříd na svůj projektový den jeli do Kolína a měli si připravit informace o
známých osobnostech a památkách. Chodili po různých částech Kolína například a na
Kmochově ostrově prezentovali své poznatky. Poté navštívili hradby města, šli se
podívat k židovskému hřbitovu, morovému sloupu, a chrámu sv. Bartoloměje.
Dozvěděli se, že z Kolína pochází například známá herečka Barbora Poláková, nynější
prezident České republiky Miloš Zeman, český básník, prozaik, politik a publicista
Josef Svatopluk Machar, Petr Čáslava hokejista týmu HC Dynamo Pardubice.

9.A – 9.B
Dne 26.září 2018 jsme dělali projekty o Týnci nad Labem v anglickém jazyce pod
dozorem paní učitelky Duškové a paní učitelky Hrnčířové.
Byli jsme rozděleni na skupinky a každá skupinka měla jiné téma,na vypracování jsme
měli tři hodiny, čtvrtou hodinu jsme se učili informace a pátou hodinu jsme je
přednášeli. Za přednášení projektů jsme byli hodnoceni známkou od paní učitelky
Hrnčířové.
Témata byla např. kultura v Týnci nad Labem, historie Týnce nad Labem, známé
osobnosti Týnce nad Labem ,či obchody a služby Týnce nad Labem.
Při rozhovorech se svými spolužáky ve třídě jak se jim tento projektový den líbil. Bylo
spíše většinou záporné hodnocení projektového dne, než-li kladné. Pro většinu
spolužáků byl tento projektový den nudný a nezajímavý.
Zpracovali: Michal Manda, Jakub Klekner

Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 20. září 2018 se uskutečnil na atletickém stadionu v Borkách okresní
čtyřboj. Disciplínami byly: sprint na 60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh
koulí a vytrvalostní běh. Naší školu reprezentovali: Tereza Apolenová, Adéla
Cenkerová, Ivana Hanušová, Lucie Klepalová, Nikola Oltová, Martin Buchtík, Jaroslav
Jarý, Tomáš Sodoma, Aleš Tlučhoř, Filip Dubček. Chlapci se celkově umístili na 5.
místě a dívky na 7. místě. Nejvíce se dařilo Jaroslavovi Jarému a Lucii Klepalové.
Děkujeme za účast.
Zpracovali : Jaroslav Jarý, Lucie Klepalová, Andrea Stejskalová

Florbal dívky
Okresní kolo florbalového turnaje dívek ČEPS CUP se uskutečnilo v hale města Týnce.
Z pěti týmů, mezi které patřily: Žíželice, 4.ZŠ Kolín, Čáslav, Velký Osek, se naše dívky
umístily na prvním místě. Naše dívky předvedly skvělý výkon a postupují do krajského
kola, které se uskuteční na jaře 2019.
Zpracovaly: Marková Eliška, Stejskalová Andrea a Klepalová Lucie

Oslavy 100 let od vzniku ČSR
K výročí sta let od vzniku Československé republiky sestavila Základní škola Týnec nad
Labem zajímavý program. Jako první měli slovo zástupci devátých tříd, kteří seznámili
své mladší spolužáky s historickou událostí před sto lety. Přehled o historii doplnili i o
přednes básní, vztahujících se k tomuto období. Nakonec rozhlasem a celou školou
zazněla, za pozoru všech žáků a učitelů, státní hymna. O velké přestávce se za školním
hřištěm sešli zástupci školního parlamentu, žáci prvního stupně a učitelé a zde
zasadili symbol České republiky lípu. Prvňáčci měli tu čest, že mohli vlastními
lopatkami a konvičkami přihodit hlínu a zalít naši lípu.

Vznik Československa
Jak jste už asi všichni zaznamenali z tisku nebo televizí v neděli 28.října si naše
republika připomene 100 let od vzniku společné vlasti Čechů a Slováků
Československé republiky. Tak jak už název vypovídá jde o spojení Českého a
Slovenského národa do jednotného národního státu. Na tomto spojení mělo největší
podíl T.G.Masaryk, E.Beneš, Štefánik a Národní výbor. V posledních letech 1.světové
války vládla po celé Evropě bída a hlad a to vyvolávalo bouře a stávky. České politiky
to vybídlo ke snaze samostatného státu a odtržení od Rakouska-Uherska. V létě 1918
byla špatná úroda a monarchie násilně zabavovala potraviny pro válečné účely což
14.října 1918 vyvolalo generální stávku svolanou Národním výborem v čele s Karlem
Kramářem. 28.října přijalo Rakousko-Uhersko mírové podmínky amerického
prezidenta Wilsona, lidé to pochopili jako osamostatnění. 30.října se díky Martinské
deklaraci oddělili Slováci od Rakouska-Uherska a připojili se k Čechům. 14.listopadu
1918 poslanci Prozatímního národního shromáždění jednomyslně sesadili Habsburky
a vyhlásili Československou republiku. Prvním prezidentem se stal T.G.Masaryk a
předsedou vlády se stal Karel Kramář.
Zpracovaly: Vendula Smržová, Stejskalová Andrea a Lucie Klepalová

1= černá
2=šedá
3=červená
4=béžová
5=modrá
6= žlutá
7=tmavě modrá
9=oranžová
10=zelená

Doplňuj věty







Město Tábor založili …
Tři ušní kůstky se nazývají…
Čtyři struny mají…
Sport skládající se z běhu na lyžích a střelby se nazývá…
„Vozidlo“ pro miminka…
Družka kohouta se jmenuje…

Vtipy








Na základní škole povídá smutně Adélka svému klukovi: "Lukáši, moje rodiče mi
zakázali s tebou chodit."
"To nevadí. Najdu si jinou."
Učitel se ptal studenta: „Opravdu ti tatínek nepomáhal s tím domácím úkolem?“ „Ne,
opravdu ne, on ho dělal celej sám!“
Učitel se ptá studenta. „Proč jsi přišel pozdě?“
„Přece kvůli tý ceduli!“
„Jaký ceduli?“
„No tý co stojí na rohu: POZOR ŠKOLA!“
Učitelka ve zralém věku se ptá dětí: „Když řeknu ‚Jsem krásná a pohledná‘, o jaký
čas půjde?“ „Rozhodně o minulý!“ ušklíbne se Franta.
Moje máma přišla do mého pokoje a říká:
"Proč je všechno na zemi??"
Já: "To je gravitace, mami."

Zapřemýšlej:
Novorozený černoušek má černé ruce, černé nohy, černé oči, černé vlásky, jakou má barvu
zubů?
(žádnou- novorozenec zuby nemá)

Co je to? Je to hnědé, uvnitř vlhké, na povrchu chlupaté a druhé písmenko je „i“?
(Kiwi, ty sprosťáku.)

Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, jak to?
(třetí je plešatý)

