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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 třídy 9. A a 9. B.
Číslo, které máte před sebou, vydala 9. B. Doufáme, že se vám bude líbit.
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Zahájení školního roku 2019-2020
Zahájení letošního školního roku bylo kvůli nepříznivému počasí přesunuto ze hřiště do
sportovní haly. Tam jsme si poslechli projevy pana ředitele a pana starosty, kteří nás přivítali
do nového školního roku. Poté letošní deváťáci odvedli prvňáčky, kteří následně dostali
vzpomínku na první školní den- šerpu. Odtud si první třídy odvedla paní učitelka Vokounová,
třídní 1.A, a paní učitelka Hykšová, třídní 1.B. My ostatní jsme dostali informace od svých
třídních učitelů, a pak nastal čas, dozvědět se prázdninové novinky od spolužáků.

Rozhovory s učiteli
Pan učitel Hájek
Jaké jsou vaše první pocity a zkušenosti s učením? Skutečně se jedná o první dojmy po
pouhém měsíci ve škole. Nicméně jsou většinou pozitivní. Vnímám příjemné školní klima.
Jsem rád, že mě ta práce baví.
Měl jste nějaké očekávání, která se neshodla s realitou? Musím říct, že jsem to v podstatě
odhadl dobře, takže ne.
Jaké předměty učíte? Učím matiku, fyziku, angličtinu a v pátek se setkáváme s osmáky na
tělocviku.
Co se tu změnilo od doby, co jste ukončil studium na této škole? Odcházel jsem v roce 2007.
Odehrálo se mnoho materiálních změn. Dnes máme krásné hřiště (předtím bylo betonové a až
ke konci mé docházky byla postavena rovinka na 60m a skok daleký). Ve třídách je nový
nábytek, učebny fyziky a přírodopisu jsou úplně předělané. Jsou k dispozici projektory a
interaktivní tabule. A pak tu jsou samozřejmě personální změny. Někteří učitelé odešli,
někteří zůstali, někteří přišli.
Paní učitelka Hrdá
Těšila jste se po mateřské do školy? Byly dny, kdy jsem do školy nastoupit vůbec nechtěla,
ale vzápětí byly okamžiky, kdy jsem se nemohla školy dočkat.
Proč jste začala učit na prvním stupni místo na
s vedením školy.

druhém? Byla to vzájemná dohoda

Paní učitelka Vokounová
Těšila jste se po mateřské do školy? Byla jsem doma 3 roky, takže jsem se samozřejmě těšila
na změnu, ale zároveň se trochu obávala, co mě čeká. Obavy nebyly třeba a jsem moc ráda, že
jsem zpět v naší škole.
Jaké třídy učíte? Učím pouze prvňáčky. Jako třídní učitelka mám 1. A a na pracovní a
hudební výchovu učím i 1. B. Konečně jsem se vrátila i ke své oblíbené keramice, kterou letos
navštěvuje 40 žáků z 2. 3. a 4. ročníků.
Vaštová, Jehličková, Radoušová
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Vodácký kurz očima 6.B
Žáci poznávali krásy přírody, sjížděli řeku Sázavu, byli informováni o Posázaví, řece Sázavě,
některých městech, kterými protéká řeka Sázava a o slavných osobnostech Posázaví.
Eliška Radoušová : 8. 9. až 10. 9. jsme byli na vodáckém kurzu. První den jsme se učili na
lodích. Druhý den jsme jeli z Chřenovic do Horky a tam jsme si udělali zastávku. Každý den
večer jsme hráli hry. Poslední den jsme jeli vlakem do Ledče a z Ledče na lodích do
Chřenovic. Vodácký kurz jsem si užila.
Vanesa Hladíková: Na lodi nám to moc nešlo, málem jsem se se spolujezdkyní převrátila.
Možná že to bylo tím, že nás navštívil vodník, kterému jsme museli přísahat na velký klíč, po
přísaze nám polil krk a ještě jsme lehce dostali pádlem. Třetí den jsme už s přehledem zvládli
jet z Ledče nad Sázavou do 9km vzdálených Chřenovic. Na vodáku byla sranda, chtěla bych
jet znova.
Děkujeme 6. třídě za informace.

Doležal, Drábek , Buchtík
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Green life
Dne 16. a 17. září k nám do školy přijela, jako už po několikáté, organizace Green life.
Dozvěděli jsme se novinky o průběhu projektu NEPZ. Jejich budoucí projekty budou i v naší
republice, a dokonce se můžeme zapojit. Jako každou jejich návštěvu jsme dostali záložky,
tentokrát na téma nosorožců. Myslím, že nás všechny nejvíce pobavilo video, kde si
kočkovitá šelma všimla jejich fotopasti a rozkousala ji. Uvědomili jsme si, že musíme mít
respekt z velkých zvířat. Hodinu jsme si užili a někdo z nás se určitě do projektu zapojí.

Veselá, Volejníková

Sběr
Žáci naší školy opět sbírali papír a hliník. Tento odevzdaný papír a hliník se dodává na
druhotné zpracování. Za peníze, které se vydělají ze sběru, se nakupují např. nové míče do
haly apod. Při letošním prvním sběru v září se na prvním místě ve sběru papíru umístila II.B,
která se za odměnu může těšit na jednodenní výlet. Zároveň jsou vyhlašováni 3 nejlepší
sběrači školy. Tím nejlepším byl žák II.B Stanislav Moravec s 233kg, na 2. místě byla
Michala Novotná z VII.A s 210kg a na 3. místě se umístil Tomáš Martinec z VIII.A s 193kg.
Celkem jsme odevzdali 6500 kg papíru a 10 kg hliníku, za tyto suroviny jsme dostali 9470
Kč. Všem, kteří se podíleli na sběru, děkujeme.

Klepal
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Sport
Dne 24. 9. 2019 se zúčastnili žáci 4. – 5. tříd trojboje (hod kriketovým míčkem, skok do dálky
a sprint na 50 metrů) konaného v Kolíně. Bohužel trojboj pro náš tým nejmladších děvčat ve
složení (Buřivalová Adéla, Gruzovská Justýna, Indráková Laura, Motlová Daniela, Drázdová
Lucie, Hálová Anna, Morštadtová Ester, Patočková Nela) nedopadl dobře a dívky skončily
uprostřed startovního pole. Pro nejmladší chlapce (ve složení - Horáček Matěj, Pikner Patrik,
Rothbauer Michael, Říha Tomáš, Žatkovič Martin, Jehlička Filip, Klinkáček Filip, Kopecký
Dominik, Paďour Jaroslav, Smoček Josef) taktéž nedopadl nejlépe a skončili bez výrazného
úspěchu. Nejblíže z těchto účastníků měl k medaili Jaroslav Paďour, který hodil kriketovým
míčkem úctyhodných 50 metrů, bohužel tento pokus nebyl platný.
V ten samý den se také v Kolíně konal čtyřboj (hod kriketovým míčkem, skok do dálky,
sprint na 60 metrů a běh na 800 a 1000 metrů) 6. – 7. tříd. Starším děvčatům ve složení
(Beránková Veronika, Bošinová Leona, Nquyen Daniela, Volná Eliška) se také moc nedařilo,
nikdo z nich neskončil na stupních vítězů. Ani naše poslední naděje - tým starších chlapců
ve složení (Hála Matěj, Hlad Jakub, Hübšt Matyáš, Robovský Filip, Šťastný Jakub) neuspěl, a
tak jsme z těchto závodů odjeli bez medaile.
Klepal, Dubček

Anglické divadelní představení „The last wish“
V úterý 1. 10. 2019 navštívili vybraní žáci z 9. ročníků divadelní představení v Kolíně.
Příběh byl o králi a jeho dětech. V příběhu se objevila místa jako je jednotka intenzivní péče,
automobilový závodní okruh a česká hospoda. Také jsme viděli, jak může být sláva nudná,
nezáživná a bohatství otupující a že jediné, co má skutečnou cenu a smysl, jsou dobré rodinné
vztahy.

Jahodová
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Čtení pomáhá
Naše škola se poprvé zapojí do projektu „Čtení pomáhá“. Tento projekt nám pomůže rozvíjet
čtenářskou gramotnost a zároveň přispějeme na charitativní účely. Tvým úkolem bude přečíst
tebou vybranou knihu, na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz vyplnit test, za který
dostaneš kredit 50 Kč, ten podle své volby můžeš darovat na dobrou věc.

www.ctenipomaha.cz

Kam si zajdeš pro knihu?


Školní knihovna (budova prvního stupně, otevřeno v pátek o velké přestávce)
 Městská knihovna Karla Hampla v Týnci nad Labem
 Obecní knihovna Záboří nad Labem (otevřeno ve středu 16-18 hodin)
 Městská knihovna Kolín

Každý měsíc oznam tvému vyučujícímu ČJ, kolik knih jsi přečetl a kolik Kč jsi odevzdal.
Nejpilnější žáci a třídy budou odměněni!!

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty,
kterým pomůžete.
Vitáčková

7

Vtipy:
Proč blondýna nedokáže napsat číslo 11? Protože neví, jakou jedničku má napsat první.
Při hodině vysvětluje paní učitelka dětem:“ Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila, známe
nějaké další příklady? Přihlásí se Pepíček a říká: "Prosím, žralok se ožral!"
"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" "Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak
ať se tady ani neukazuje."
Proč byl Adam nejšťastnějším člověkem na světě? Protože Eva neměla matku.
„My jsme ale idioti, Vasjo." „Mluv, prosím tě, v jednotném čísle!" „Ty jsi ale idiot, Vasjo."
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"
"Vaše otázky," odpovídá student.
Švýcarská pošta zkouší doručovat balíky dronem. Česká pošta zkouší doručovat balíky…
Doktor: „ Z deprese vám pomůže, když se ponoříte do práce. Co vlastně děláte?“
Pacient: „Míchám beton.“
„Pane průvodčí, jede ten vlak na Písek?“ „Ne, na naftu!“
Dnes u mě zvonil soused v půl třetí ráno. V půl třetí ráno! Naštěstí jsem ještě nespal – hrál
jsem na bicí.
Minulý měsíc jsem si dala předsevzetí, že zhubnu 10 kilo. Už mi zbývá jen 15.
Jeden reportér vyhlašuje v televizi nové hráče fotbalového klubu: „A vůbec největšími
hvězdami jsou páni: Malý, Zajíc, Vyskočil, Suchý, Bobek a Vytlačil. To je vše, přeji pěkný
den.“
Pravda o rodičích: Když jsi malý, naučí tě mluvit a chodit. A pak chtějí, abys seděl doma a
mlčel.
Perlička ze žákovské knížky: Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na
to přišlo, ještě tvrdil, že ho o to školník požádal.
Po všech těch pokusech o loupežné přepadení jsem u sebe začal nosit nůž. A musím říct, že
od té doby se mi loupežná přepadení daří mnohem líp.
Jede blondýnka autem a najednou jim dojde benzín. Blondýnka říká brunetě: ,,Proč jsi
zastavila?“ Bruneta:,,Protože nám došel benzín.“ ,,Aha to jsi dobrá, já bych si toho ani
nevšimla.“

Zdroj: vtipy – google.com
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Křížovka-život Karla IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přes kterou řeku postavil Karel IV. kamenný most
Jak se jmenoval otec Karla IV.
Na koho se nechal korunovat Karel IV.
Jak se jmenovala první manželka Karla IV.
Ve kterém francouzském městě byl Karel IV. vychováván
Z kterého rodu pocházela první manželka Karla IV.
Tajenkou je původní jméno Karla IV.
Určeno pro 8. třídu. Ostatní mohou použít internet nebo knihu Panovníci českých zemí
nebo knihu o Karlu IV.

Hampl
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Jahodová
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Omalovánky-podzim

Zdroj: obrázky– google.com
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