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Seznámení s naší redakcí  
Vážení žáci, pedagogové a rodiče, tímto vám chceme představit naši redakci. 

Zpravodajství: o tom, co se ve škole stalo nebo stane, vás budou informovat Eliška Moždíková a 

Klára Kasalová 

Sport: o novinkách ze sportu vás budou informovat Martin Loužil, Matěj Čapek, 

Kultura: informace z kultury vás budou informovat Denisa Slavíčková a Kateřina Debelková 

Zajímavosti: pro vás zprostředkují Jaroslav Vacek a Daniel Sodoma 

Zábava: vtipné příběhy a vtipy budou psát Martin Loužil a Filip Tvrdík 

 

 

Zahájení školního roku 

 2014/2015
Slavnostní zahájení se konalo, jak tomu bývá první školní den, letos připadl na pondělí 1. září 2014. 

Díky špatnému počasí se slavnostní zahájení nového školního roku přesunulo ze školního stadionku 

do haly. Každopádně to nic nezměnilo na situaci. Nejen, že jsme si poslechli zahajovací řeči pana 

ředitele, pana starosty a předsedkyně školní rady paní Kopecké. Samozřejmě nesmíme 

zapomenout na nejdůležitější věc a tou bylo vítání letošních prvňáčků, kteří se sešli opravdu v 

hojném počtu. Třídu I.A si vzala na starosti třídní učitelka I. Olexová, třídu I.B pak třídní učitelka P. 

Pánková. Většina dětí se těšila, některé měly možná trochu strach z nepoznaného, kdoví. 

Slavnostní dekorování prvňáčků proběhlo za účasti děvčat z druhého stupně. Hlavní je, že tento 

obřad statečně zvládly. A mně už nezbývá nic jiného než napsat- Hodně štěstí v dalších školních 

letech. 
 

Denisa Slavíčková IX.A 
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Výlet 7. třídy 
V pondělí 22. 9. 2014 odjela třída 7. A na výlet do Pardubic. Výlet si vysloužili tím, že jako třída 

vyhráli ve sběru víček. Cílem jejich výletu byl tradiční Dožínkový trh s bohatým programem, který 



 

se konal na nádvoří pardubického zámku. Téma letošních dožínek byly tradice a zvyky na konci 

léta. Zde si žáci mohli zábavnou formou prověřit svoji zručnost. 

Na závěr výletu se přesunuli do AFI Palace, kde jim paní učitelka dala vytoužený rozchod. Počasí se 

vydařilo a všichni si to náramně užili.  

 

 

 

 

 

 

Klára Kasalová IX.A 
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Atletický trojboj 
Naše škola Týnec nad Labem pořádala Atletický trojboj dne 26. 9. 2014. 

Závody se konaly v 5., 6. a 7. ročníku. 

Na naše sportovní hřiště se přijely podívat školy z Řečan, Velimi a Starého Kolína. 

Někteří žáci z naší školy se umístili na pěkných místech. 
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60m chlapci 
Na 60m chlapců nás reprezentovali tito žáci, 5. ročník:  

Lukáš Beran, Tomáš Sodoma a Daniel Ludvík. 

6. ročník: Matěj Trojan, Václav Šámal, Adam Řehák a Nguyen Anh Tuan. 

7. ročník: Jiří Šámal, Ondřej Černý a Tomáš Klepetko. 

 

 

60m dívky 
Na 60m dívek nás reprezentovaly, žákyně 5. ročníku: Adéla Cenkerová, Emma Žatečková, Eliška 

Kratochvílová, Tereza Apolenová, Andrea Mazurkiewiczová. 

6. ročníku: Natálie Jehličková, Gabriela Homolková, Lenka Loužilová, Natálie Novotná, Zuzana 

Šmejcová 

7. ročníku: Eliška Kopecká, Markéta Sandholcová 

 

 

 

 

 

 

  Martin Loužil a Matěj Čapek IX. A 
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Přespolní běh 
Výprava našich menších i větších atletů od 5. až po tu 9. třídu, kteří si vyběhali nominaci ve školním 

kole, se v úterý 7. října vydala porovnat síly s žáky ostatních škol kolínského okresu a vybojovat co 

nejlepší umístění. 

Žáci naší školy „urvali“ jenom jednu medaili. Stříbrné místo totiž statečně vyběhala Eliška 

Kopecká ze 7. třídy. 

 

 



 

Rozhovor s Eliškou Kopeckou: 

1. Provozuješ nějaký jiný sport? 

Ano, moderní tance, florbal, fotbal (Týnec n/Labem) 

2. Je to tvá první medaile z atletiky? 

Tak to určitě ne, v předchozích letech jsem získala mnoho medailí. 

3. Kterého umístění/medaile si nejvíce vážíš? 

Každý úspěch ‘‘na bedně‘‘ mi přináší radost. 

4. Podporují tě rodiče ve sportu? 

Ano, dopravují mě na tréninky a na závody. 

5. Hodláš se v budoucnosti věnovat naplno nějakému sportu, a proč? 

Dávám přednost týmovým sportům, protože v kolektivních sportech je více zábavy a 

nejsem tam sama. 

                                           

 

 

                 

  

Jaroslav Vacek IX. A 
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Florbal 
Výběr žákyň z šestého a sedmého ročníku naší školy se zúčastnil okresního kola v Kolíně. 

Kde vybojoval 1. místo a postoupil do krajského kola. 

Sestava: Zrůstová Michaela (brankářka), Kopecká Eliška, Kosová Veronika, Kovalyšynová Božena, 

Sandholcová Markéta, Pospíchalová Nikola, Chaloupková Anna, Heřmanová Lucie, Králová 

Kateřina, Jehličková Natálie a Bartáková Markéta. 

 

Kategorie 6. -7. třída: Finále 1. ZŠ Týnec n/Labem  



 

        2. 7. ZŠ Kolín 

        3. 3. ZŠ Kolín 

        4. ZŠ Velim  

        5. Gymn. Č. Brod 

                                                    6. 4. ZŠ Kolín 

 Výběr žákyň z osmého a devátého ročníku naší školy se zúčastnil okresního kola v Kolíně. 

Kde vybojoval krásné 1. místo a postoupil do krajského kola. 

Sestava: Matoušková Martina(brankářka), Vokálová Lucie, Čížková Nikola, Hodanová Natálie, 

Debelková Barbora, Křídlová Radka, Nesládková Denisa, Sedláčková Barbora, Moždíková Eliška, 

Kasalová Klára, Matoušková Michaela a Vobořilová Natálie 

1. ZŠ Týnec n/Labem Kategoriie 8. -9. třída: Finále  

      2. 5. ZŠ Kolín 

      3. 3. ZŠ Kolín 

      4. 2. ZŠ Kolín 

                                                      5. Gymn. Č.Brod 

                  6. ZŠ V. Osek 

 

Filip Tvrdík IX.A 
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Green Life 

 
V pondělí 20. 10. navštívili naši školu zástupci organizace Green Life. Vedli zajímavou přednášku o 

deštných pralesích. Tato organizace se podílí na ochraně deštných pralesů v Indonésii, na ostrově 

Sumatra. Jejich hlavním cílem je chránit ohroženého tygra sumaterského i jiná zvířata, která byla 

skoro vyhubena kvůli čínské medicíně. Obzvlášť zajímavé bylo video, kde jsme viděli velmi kruté 

zacházení se zvířaty a kácení pralesů pro sadbu palem olejných, jejichž olej je v mnoha potravinách. 

Organizace se také snaží o výstavbu školy pro indonéské děti. 35 Kč, které jsme zaplatili, také 



 

poslouží jako příspěvek pro záchranu pralesa. Green Life taká vydává časopis, který lze 

předplatit.(pokud máte o časopis zájem více informací najdete u pí. uč. Radoušové) 

 

 

Alžběta Kudličková, Michaela a Martina Matoušková 
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Zábava 
Velký strom  

 Dřevorubci v lese porazili a oklestili strom. Pak z celé klády uřízli polovinu a 1m. Potom 

oddělili ze zbytku opět polovinu a 1m. Stejný postup opakoval ještě jednou a nakonec zbyly 

poslední 2m. Jak dlouhá byla původně kláda? 

 

Uhodneš věk? 

 Rosťa a Petr jsou dva bratři. Rosťa je dvakrát tak starý jako Petr a pětkrát mladší než jejich 

otec. Všichni tři dohromady mají 52 roků. Kolik je Rosťovi, Petrovi a jejich otci? 

 



 

Doplňuj věty 

1. Město Tábor založili ……………. 

2. Tři ušní kůstky se nazývají ………….. 

3. Belgická vesnice, kde utrpěl Napoleon konečnou porážku, se jmenuje ………….. 

4. Nejznámější operou B. Smetany je ………… 

5. Sport skládající se z běhu na lyžích a střelby se nazývá …….. 

6. Čtyři struny mají ………. 

 

Vtipy 

Policie: ťuk ťuk 

Já: Kdo tam? 

Policie: Policie! 

Já: Co chcete? 

Policie: Chceme si pouze promluvit  

Já: Kolik vás tam je? 

Policie: Dva. 

Já: Tak si povídejte spolu. 

 

 

 

Víte, proč ptáci na zimu létají do teplých krajin? Pěšky by to měli moc daleko. 

 

 

Co je největším přáním majitele Trabantu? Dostat pokutu za překročenou rychlost. 

 

Martin Loužil IX. B a Filip Tvrdík IX. A 
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Coca-Cola Cup 
V pondělí 6. 10. 2014 jsme se sešli před školou. Čekalo nás okresní kolo Coca-Cola Cupu 

v Býchorech. Nasedli jsme do připravených aut a vyrazili. Čekali nás tři soupeři. Domácí 

Býchory, Velim a Plaňany. I přes naše nasazení a nadšení, pro nás turnaj neprobíhal právě 

nejlépe. Ve druhém zápase jsme přišli o naší největší oporu. Matěj Čapek si poranil koleno a 

turnaj pro něj předčasně skončil. Pod vedením pana učitele Jaroslava Černého, se sešla 

‘‘téměř hvězdná‘‘ sestava, která prohrála všechny zápasy s celkovým skóre 3:24. Z našich 

borců vstřelili góly Matěj Čapek, Jiří Kostelecký a Jiří Šámal. Celkové vítězství získala domácí 



 

ZŠ Býchory, která postoupila do dalšího kola Coca-Cola Cupu. 

 

 

Po skončení turnaje jsme se odebrali k domovu. I přesto, že se nám nedařilo, naše 

sebevědomí nekleslo. Bude pro nás příští rok úspěšnější? 

Sestava: Čapek Matěj, Sodoma Daniel, Sodoma Jan, Čábela Tomáš, Loužil Martin, Tvrdík 

Filip, Strejcius Petr, Klepal Radek, Burďáček Tomáš, Kostelecký Jiří, Šámal Jiří, Věříš Jan a náš 

gólman Vondra Marek. 

 

 

 

 

Jiří Kostelecký VII. B a Daniel Sodoma IX. A 
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Vodácký seznamovací kurz  

Ve dnech 4.9.-7.9. naši šestáci absolvovali tradiční vodácký kurz na řece Sázavě v Chřenovicích 
v rekreačním zařízení Meteor. Počasí se vydařilo, jelikož pršelo jen jeden den a málokdo se 

nedobrovolně vykoupal. Vodáckého kurzu se zúčastnilo 32 žáků z obou šestých tříd. 

Rozhovor s některými žáky: 

1. Jaký byl váš největší zážitek? 



 

2. Něco co se vám naopak nelíbilo? 

3.Jeli by jste tam znova? proč? 

 

1) Když jsme jeli v dešti proti proudu.  Ondra:

  2)Líbilo se mi všechno  

  3) Ano, protože tam byla sranda a užil jsem si to.  

Patrik:  1) Když jsme sjížděli peřeje.  

  2)Líbilo se mi všechno  

  3) Ano, protože to byla zábava. 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Debelková Veronika Řeháčková IX. A  
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Sázava-2014 

 ZŠ Týnec n/L. pořádala ve dnech 4.-7.září 2014 školní vodácko-turistický seznamovací kurz na řece 

Sázavě pro 6.třídu 

 

4.9.2014- 8,07 hod. odjezd z Týnce n/L.,odj.Kolín 8,47 hod.,odj.Kutná Hora9,03 hod.,  

                       odj. Zruč n/S.10,15 hod.,příjezd Chřenovice 10,32 hod. 

             (svačinu a pití na cestu do vlaku) 

 

5.9.2014- Chřenovice (ř.k. 119,7)  

 

6.9.2014-       Chřenovice (ř.k. 119,5) – Zruč n/S(ř.k.103,8)  

 



 

7.9.2014-      Ledeč n/S (ř.k.128,9) – Chřenovice (ř.k.119,5) 

                       odjezd Chřenovice 16,00 hod, odj.Světlá n/S.17,13 hod.,odj.Kolín 18,42 hod.,  

                       příjezd Týnec n/L. 18,54 hodin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. den - 4.9.2014 odjezd z Týnce n/L. 8,07  hod. příjezd Chřenovice 10,32 hod.  

             ubytování v chatkách  nebo pokojích, seznámení s okolím, poučení o bezpečnosti, 

            základní vodácký výcvik na suchu a následně na klidné vodě(nastupování do lodě,  

           vystupování z lodě, základní záběry, řízení lodě) 

 

2. den – 5.9.2014 Chřenovice – řeka Sázava – pokračování základního vodáckého výcviku     

              na klidné vodě, základní prvky jízdy na tekoucí vodě – proud, peřejky 

                -  sportovní hry na travnatém hřišti, stolní tenis 

 

3. den -6.9.2014  sjíždění úseku řeky Sázavy Chřenovice(ř.k.119,5) – Zruč n/S.(ř.k.103,8) 

            procvičování získaných vodáckých poznatků 

           - vycházka k jezu v Chřenovicích, společenské hry 

 

 

4. den- 7.9.2014 sjíždění úseku řeky Sázavy Ledeč n/S.(ř.k. 128,9) -  Chřenovice(ř.k.119,5)  

            odjezd Chřenovice 16,00 hod – příjezd Týnec n/L. 18,54 hodin( předání dětí a jejich  

           osobních věcí před ZŠ Týnec n/L.) 
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