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Slovo úvodem 

 

Milí spolužáci,                                                                                              

 připravili jsme pro vás první číslo letošního Školtýnu. Vždy jednou za dva měsíce vás budeme 

informovat o dění na naší škole. V tvorbě časopisu se bude střídat IX. A a IX. B. Budeme rádi, 

pokud nám svými články a nápady přispějete i vy. Přejeme pěkné čtení a příjemnou zábavu.  

                                                                                                                       (Žáci IX. A) 
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Zahájení školního roku 2021-2022 

Letošní zahájení školního roku bylo velmi netradiční. Nebylo hromadné zahájení celé školy, ale 

jednotlivé třídy se sešly na školním hřišti. Poté se všichni postupně odebrali do svých tříd, kde 

se žáci testovali na covid-19. Jediní, kteří si užili slavnostní atmosféru, byli prvňáčci, kteří  

první den přišli s rodiči. Paní učitelky s panem ředitelem a panem starostou je mile přivítali a 

předali památeční šerpy. Všichni jsme se dozvěděli, co pro nás bylo během prázdnin 

připraveno a co nás v tomto školním roce čeká. Největší novinkou je asi elektronická žákovská. 

Vyslechli jsme si také ze školního rozhlasu uvítání pana ředitele Hynka Radouše. Žáci se pak 

odebrali v klidu domů, aby byli plni energie do dalšího dne. Zahájení bylo netradiční a my jen 

doufáme, že příští školní rok bude opět vše ve starých kolejích, všichni se slavnostně i s novými 

prvňáčky uvítáme na školním hřišti, jak je na naší škole zvykem. 

  

                                                                                                               (L. Koucká, B. Kleknerová IX. A) 

Vodácký adaptační kurz 

Na začátku školního roku se 6. ročníky zúčastnily vodáckého adaptačního kurzu, aby se naučily 

jezdit na lodích a více se seznámily s novými spolužáky a zažily zážitky mimo školní třídu. Každé 

ráno se žáci sešli se svou třídní učitelkou a vyrazili směrem na Marinu v Týnci nad Labem. Hned 

první den dostali očíslované kánoe, potřebnou výbavu a názornou instruktáž od pana učitele 

Čepka, který jim spolu s ošetřovatelem Michalem velel. A mohli vyplout. Dopluli až k řece 

Doubravě, jenomže už bylo pozdě, takže museli jet zpět.  Pan učitel jim slíbil, že hned další den 

pojedou na Doubravu. Jak slíbil, tak konal. Vydali se na řeku a vrhli se na cestu. Na řece si 

udělali přestávku na svačinu, aby dobili síly, protože je čekal ještě pěkný kus cesty. Vše zdárně 

zvládli. Když dopluli, pan učitel je v přestrojení vodníka pasoval na vodáky, polil je trochou 

vody, plácl je přes zadek pádlem a dal jim pamětní list a fotografii. Všichni si to společně užili 

a moc doufají, že si to v budoucnu zopakují. 

                                                                                  (M. Půhoný, M. Brzák IX. A a žáci VI. A, B, C) 
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Nové tváře naší školy  
 

Rozhovor s paní učitelkou Malou   

 
Co vás přivedlo na tuto školu? 

Důvodů, proč jsem chtěla začít učit právě na týnecké základní škole, bylo hned několik. Zmíním 
zde pouze důvod jeden, a to ten, že jsem chtěla vždy učit na škole, která má dobrou pověst. 
Jsem moc ráda, že se mi poštěstilo začít pracovat právě tady. 

Škola na mě udělala velmi dobrý dojem. Jsem vděčná za to, že můžu pracovat s milými učiteli, 
kteří jsou velmi ochotni mi pomoct vždy, když si nevím s něčím rady. Samozřejmě jsem vděčná 
i za své žáky, s nimiž je radost pracovat. Snad to touto větou nezakřiknu. 

 
Co říkáte na školní jídelnu? Chodíte na obědy? Chutná Vám? 

Ano, do školní jídelny chodím. Musím ale přiznat, že jsem byla na začátku školního roku vůči 
školní jídelně trochu nedůvěřivá. Školní jídelna se však od dob, kdy jsem byla sama žákyní 
základní školy, dost změnila. Z mého pohledu samozřejmě k lepšímu. Zrovna nedávno jsem si 
velmi pochutnala na svíčkové omáčce. 

Na které škole jste před příchodem k nám učila a jak jste spokojena se standardy školy? 

Jelikož jsem nedávno dokončila vysokou školu, zkušenosti s prací na jiných základních školách 
bohužel nemám. Mám však zkušenosti s individuálním vzděláváním žáků. 

Myslím, že jsem zde příliš krátkou dobu na to, abych mohla standardy této základní školy 
objektivně posoudit. 

  

Rozhovor s paní učitelkou Čermákovou  
 
 Co vás přivedlo na tuto školu? 

Přivedlo mě to, že jsem znala spoustu personálu a také skvělé podmínky pro tělocvik. Věnuji 
se sportu, pískání zápasů. Do svých třinácti let jsem dělala závodně gymnastiku a od svých 13 
jsem pokračovala korfbalovou reprezentací. 

Co říkáte na školní jídelnu? Chodíte na obědy? Chutná Vám? 
Nerada vařím.  Ano obědy odebírám, ale někdy si na nich smlsne můj manžel.  
 
Jak Vám vyhovuje vedení školy? 

Vedení školy je pro mě velmi dobré a dost mužné, což je skvělé. Určitě se má očekávání 
splnila na výbornou, je zde úžasný kolektiv. Spolupracovníci i žáci jsou skvělí. 
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Rozhovor s paní učitelkou Ostrížovou  

  
 Co vás přivedlo na tuto školu? 
Já jsem na této škole už dříve učila a teď se vracím po dlouhé mateřské a s velkým nadšením 
zpět. Učím prvňáčky a jsem s nimi moc spokojená, jsou velmi šikovní.  

 
Vidíte ve škole nějaké změny? 
Mnohé se zde změnilo ale jen k lepšímu. Ve škole se toho mnoho změnilo. Vybudovala se tu 
krásná přírodní zahrada, kterou s dětmi určitě budeme využívat. Všem malým i velkým 
žákům bych přála krásný školní rok. 
                                                                                                                 (S. Klatková, S. Koubová IX. A) 

 

Naši noví prvňáčci 

1.A                Třídní učitelka Mgr. Jana Hálová 

 
Každého prvňáčka jsme se zeptali: „Čím by chtěl být a co se mu tady líbí? “ 

Leontýna: „Mně se líbí nejvíce náš medvídek ve třídě a mám ráda tělocviky.“ 

Nikola: „Já chci být farmářka a nejvíce mám tady ráda tělocvik.“ 

Marko: „Mně se nejvíce líbí školní družina a chci být fotbalista.“ 

Nikolka: „Mně se líbí hřiště a chtěla bych být farmářka.“ 

Jiřík: ,,Já chci být podnikatel a libí se mi tady tabule a baví mě učit se.“ 

Ondra: ,,Mně se líbí nejvíce taky tabule a chci být traktorista.“ 

Markéta: „Já chci být veterinářka a libí se mi tady ve třídě náš medvídek Pú.“ 

Oskar: „Já mám rád tělocviky a chci být policista.“ 

Kryštof: „Mně se líbí tabule a chci být fotbalista.“ 

Dan:  ,,Mně se taky líbí tabule a chci být také fotbalista.“ 

Jindra: „Mě baví tělocviky a chci být traktorista.“ 

Vojta: „Mně se líbí tabule, jaké má funkce. Chci být také fotbalista.“ 

František: „Já chci být fotbalista a taky se mi líbí tabule.“ 

 

 

Od paní učitelky víme, že děti jsou moc hodné a dobře se učí.  

Děti říkaly, že se jim ve škole líbí a že paní učitelka je moc hodná. 

                                                                  (M. Kmoníček a Matěj Tichý IX. A)  
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1.B – třídní učitelkou je Mgr. P. Ostrížová 

Rozhovor s prvňáčky: 

Jak se vám líbilo slavnostní uvítání s panem starostou a panem ředitelem?                                                                                                       

Adélka: ,,Moc se mi to líbilo, dostali jsme šerpy.“ 

 

Na co jste se nejvíce do školy těšili?                                                                   

,,Na počty, na učení, na kamarády...“ 

 

Jaký předmět vás nejvíce baví?                                                                    
Vašek: ,,Mě baví tělocvik.“ 

Sofie: ,,Tělocvik.“ 

Honza: ,,Tělocvik.“ 

 

Baví vás matematika?                                                                                                 

Adélka: ,,Asi to mám trochu ráda.“ 

 

Máte už ve třídě nějaké kamarády?                                                                   
Adélka: ,,Verunku, Haničku, Sáru, prostě všechny holky.“ 
 

Máte se ve třídě všichni rádi?                                                                   
,,Joo!“  

,,To je hezké, až se takhle budete mít rádi na druhém stupni, tak to bude zázrak.“ ,,My se 

budeme mít stále rádi.“ 

 

Čím byste chtěli být až vyrostete?                                                                          
Petr: ,,Policajt.“                                                                                                                                                   

Sofie: ,,Zpěvačka.“                                                                                                                                       

Jakub: ,,Jézéďák.“                                                                                                                                         

Helena: ,,Kadeřnice.“                                                                                                                                  

 

A naše další postřehy: 

29. 9. měli prvňáci den věnovaný památce svatého Václava. 

Dětem moc chutná ze školní jídelny.  

Každý den si v družině před obědem zpívají a paní vychovatelka jim k tomu hraje na kytaru. 

Nejoblíbenější písničkou prvňáčků jsou Tři citrónky. 

Maskotem 1.B je Medvídek Pú, který je bude doprovázet celou první třídou. 

Dětem se tu moc líbí a těší se, co se naučí. 

                                                                                   (S. Šístková a T. Holatová IX. A)                                                         
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Ekologie na naší škole 
 

Jak někteří víte, tak naše škole je zapojena do Recyklohraní, které vyhlásilo na tento školní rok 

soutěž. V soutěži se sbírají body v různé hodnotě 250, 50, 25.  200 nejlepších škol dostane 

poukaz na nakoupení vybraných pomůcek. Na každé dva měsíce dostane škola zadaní, které 

má splnit. První zadání znělo: recyklovaná šipkovaná. Tam šlo o to, že žáci devátých ročníku 

společně v čele s paní učitelkou Hrnčířovou připravili několik stanovišť pro žáky pátých ročníků. 

Byla tam například ekologická křížovka, co je elektroodpad, postup recyklování a mnoho 

dalších. Nejlepší skupinka, která vyhrála, dostala sladké odměny. Za to naše škola získala 250 

bodů. 

 

Lukáš Beránek 5. A 

Jak se ti to líbilo? 

- Moc se mi to líbilo. 

Co tě nejvíce bavilo a proč? 

- Křížovka, protože se mi líbila a rád je řeším. 

Vendula Rejfková 5. A 

Co ses nového naučila? 

- Co je sběrný dvůr a černá skládka.  

Kdo byl nejaktivnější v týmu? 
- Jenom já. 

Rostislav Brunclík a Pavel Myška 5. B 

Co jsi před akcí nevěděl a teď to víš? 

- Jaký je rozdíl mezi sběrným domem a sběrným místem. 

Natálie Půhoná a Matyáš Kmoníček 5. B 

Jak vám to šlo? 
- Moc nám to nešlo. 

Co jste nevěděli? 

- Co je černá skládka a že lidé jsou taková„ prasata“. 

Co si pamatujete? 

- Na co je žlutá popelnice. 

Paní učitelka Hrnčířová 

Jaké byly Vaše pocity? 

- Byla jsem potěšena zejména tím, jak se o to děti zajímaly. 

Co vás překvapilo? 

U 5. B se mi líbilo, jak to umí.                                                                      (Žáci IX. A)  
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Sbíráme baterie 

Dále se na naší škole sbíraly baterky. To také bylo započítáno do soutěže. První hodinu každou 

třídu navštívil jeden žák se zeleným boxem, do kterého se dávaly baterky. Tato akce byla 

zaznamenána také v Týneckém zpravodaji. Byla velmi úspěšná. 

 

Ukliďme Česko 
 

Dne 25. 9. 2021 se konala akce, která se nazývá „UKLIĎME ČESKO“. Vedoucí akce na naší škole 

je již dlouhá léta paní učitelka Hrnčířová. Jde o akci, při které se prochází určitým místem a 

sbírají se odpadky, které vidíme okolo sebe. Občas nejde uvěřit, co všechno lidé jsou schopni 

odhodit do přírody. Například letos naším úlovkem bylo 25 pneumatik na jednom místě. Na 

tom samém místě jsme také objevili další neuvěřitelné věci, jako třeba staré matrace, shnilé 

dveře, lino, staré oblečení, anebo také 2 záchodová prkénka. Naštěstí jsme dokázali všechny                                                                                                                                        

odpadky snést na dostupné místo a zaměstnanci města je potom přemístili nákladním autem 

na sběrné místo. Myslím si, že jsme všichni měli oprávněně dobrý pocit z dobře odvedené 

práce.  

 Účastníci – L. Hrnčířová, L. Kučerová, V. Jirků, A. Vokálová, T. Loužilová, K. Zárubová, M. Novotná, V. 

Kučerová, L. Horáková, M. Jarešová, K. Nekolová, M. Pawlik, H. Novotná 

                                                                                                                                        

 

 

                                      

(Žáci IX.A)  

Green Life 

Dne 30. 9. a 1. 10. se celá naše škola zúčastnila přednášky Green life. Tato organizace jezdí na 

naši školu pravidelně a my, kteří se zajímáme o ochranu přírody, se vždy na přednášku těšíme. 

Byly nám připomenuty nejbohatší ekosystémy – Kongo, Sumatra, Kostarika a Slovensko. Naše 

přednáška se týkala medvědů, kteří se v poslední době zabydleli na Slovensku. Jak tato zvířata 

chránit, jak jim zachovat jejich přirozené prostředí? Přednášející nám také připomněl mýty, 

které o těchto velikánech jsou rozšířeny mezi lidmi. Zajímavý pro nás byl také odlitek stopy 

medvěda. Přednáška byla zajímavá a už nyní se těšíme na další.  

                                                                                                                     (Žáci IX. A) 
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Projekt Čtení pomáhá 

Tento projekt není pro mnohé nic neznámého, naše škola se ho účastní již 3. rokem. 

V minulém školním roce se také do tohoto projektu hojně zapojili i žáci 1. stupně. Překvapivé 

bylo to, kolik knih jsou tito čtenáři schopni přečíst. Zjistilo se, že vůbec nejsou pozadu za žáky 

2. stupně. Připojte se k nám i vy, rozšiřte své obzory a udělejte něco pro dobrou věc!!!! Za 

každou přečtenou knihu získáte kredit 50 Kč, který dle vlastní úvahy můžete věnovat na 

dobročinné účely. Podrobnosti o tomto projektu naleznete na www.ctenipomaha.cz . Pokud 

si nebudete vědět rady, vyučující vám rádi pomohou. Své získané kredity (přečtené knihy) 

hlaste paní učitelce, nejpilnější čtenáři budou na konci školního roku odměněni. 

                                                                                                                      (Žáci IX. A) 

Naše nová školní zahrada 

Přes prázdniny byla na naší škole vybudovaná nová školní zahrada. Bude sloužit k výuce i 

relaxaci. A co vše v ní nalezneme? 

Bylinkovou zahradu, která se teď na podzim bude zazimovávat, jinak by to nepřežila. Je zde 

také 6 vyvýšených záhonků pro pěstování různých plodin. Pěstovat se dají ředkvičky, jahody, 

petržel, mrkev, hrášek a mnoho dalších. 

Z bylinek např.: pažitka, petrželka, máta, meduňka a tymián.   

Nachází se zde nová nástěnná tabule, kde si můžete o bylinkách něco přečíst. 

Dále tam najdete jeden hudební nástroj, který se jmenuje Dendrofon. Funguje tak, že každé 

dřívko co tam je, tak dává jiný zvuk a podle toho můžete zkusit zahrát i nějakou písničku. 

Další zajímavou věcí je pozorovací tabule se živočichy, kde naleznete podrobnější popis 

živočichů, kteří žijí u nás.  Pod nástěnkou a pod dendrofonem na zemi se nacházejí horniny a 

nerosty.  

 

  

 

 

                                                                           

 

                                                                               

         (V. Šanc a Michal Tichý IX. A) 

 

http://www.ctenipomaha.cz/
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Pohár rozhlasu 

23. 9. se naše škola zúčastnila Poháru rozhlasu. Naše škola se utkala s 12 školami z okresu. 

Soutěžilo se v těchto kategoriích - mladší žáci a žačky (6. a 7. ročník) 

                                                           - starší žáci a žačky (8.a 9. ročník) 

Nejlépe se v soutěži podařilo uspět starším žákyním, kterým bronzová medaile unikla o 

pouhých 8 bodů. Starší žáci také získali „bramborovou medaili“ za 4. místo. Mladší žákyně se 

umístily také na 4. místě a 6. příčku obsadili mladší žáci. Musíme také zmínit skvělé umístnění 

některých jednotlivců na medailových příčkách. Výborně si vedli tito žáci: Veronika Beránková 

- 2. místo v běhu na 800 m, Ludmila Forštová- 3. místo v běhu na 800 m, Karolína Moravcová 

- 3. místo v běhu na 60 m. Bramborovou medaili ve velké konkurence získal i Sándor Mazur 

v běhu na 1000 m. Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                        (Žáci IX.A) 
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Zábava 

 

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.“  

 

Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, je to moc drahé!“ „Ach jo, a 

nechceš si se mnou hrát aspoň na maminku a na tatínka?“ dál žadoní kluk. „To bychom mohli.“ 

souhlasí matka. „Tak se obleč, jdeme koupit malému kolo!“ 

 

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“ posteskne si stařec. „To 

je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“ 

 

Jaká jsou jediná dvě česká slova začínající na “tch“? Tchoř a tchýně. 

 

,,Šéfe, ukradli nám auto!“ hlásí policajt. „K čertu a viděli jste, kdo to byl?“ „Ne, to sice ne, ale 

máme zapsanou SPZ.“ 

 

Sanitka uhání s infarktem do špitálu, ale před železničním přejezdem auto zničehonic zastaví. 

„Kruci, šéfe, chcíplo mi to!“ zanadává šofér dozadu k lékaři. „Mně tady taky.“ 

 

Blondýna, bruneta a zrzka utíkají před policií, zaběhnou do slepé uličky, kde najdou tři pytle a 

schovají se do nich. Přijde k nim policajt, kopne do prvního pytle, kde je schovaná bruneta a z 

něj se ozve“ "Haf, haf..." "Hm, psi", pomyslí si policajt a kopne do druhého pytle se zrzkou: 

,,Mňau, mňau.",,Aha, kočky", řekne si fízl a kopne do třetího pytle s blondýnou, odkud se ozve: 

,,Brambory." 

 

 

                 (P. Martínek IX.A) 
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