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Omluva  

Redakce se omlouvá za nepřesnosti v minulém čísle v článku Přespolní běh. 

Upřesňujeme správné znění: 

22.   Šámal Václav   5.A 

23.   Beran Lukáš     5.A 

24.   Petrů Tadeáš    5.A 

 

 

 

 

 



Pišqworky 
              Naše škola se letos již podruhé zapojila do 

celorepublikové soutěže PIŠQWORKY, které se 

mohou účastnit žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a studenti 

SŠ. V říjnu proběhlo školní kolo, o které byl mezi 

osmáky a deváťáky velký zájem. Dobrovolně přišlo 

změřit své síly 24 žáků. Nejlepší hráči se pak 8. 11. 2013 zúčastnili okresního kola, které se 

opět konalo na SPŠ v Kutné Hoře. V soutěžním týmu byli: Tereza Šranková, Sandra Juklová, 

Martina Matoušková, Martin Vondra , Michal Nehasil a kapitánem Ivan Prokop. Doprovázela 

nás paní učitelka Monika Kysilková. Soutěže v Kutné Hoře se zúčastnily pouze dvě základní 

školy, jinak SŠ a gymnázia. Soupeře jsme si vybírali losem. Některým z nás se podařilo porazit 

i studenty 4. ročníku SŠ. Jako tým jsme sice do finále nepostoupili, ale porazit maturanty 

v takové konkurenci byl velký úspěch. Celá soutěž se nesla ve sportovním duchu a my jsme si 

domů odvezli drobné dárky na památku a nazapomenutelný zážitek. 

 

                                                       

                                                                           Zpracovaly : 8.A  Sandra Juklová a Tereza Šranková 



Advent 

2013 

        Dne 1.12.2013 

odpoledne se obyvatelé 

Týnce nad Labem 

shromáždili, aby společně 

oslavili první adventní 

neděli. Součástí oslav byl 

malý vánoční trh, kde jsme 

si mohli zakoupit vánoční 

drobnosti k výzdobě, sladké 

dobroty a nápoje na zahřátí. 

Hlavní akcí bylo vystoupení 

žáků dramatického kroužku 

pod vedením paní učitelky Martiny Křídlové a pěveckého sboru pod vedením 

paní učitelky Adély Černé. Po setmění se rozsvítil krásný a pestrý stromeček. 

Nakonec už se jen dohrávaly poslední koledy a s hezkým pocitem v srdci se 

občané zase rozešli domů. Tato akce se vydařila a všem se líbila.  

      

 

                                                               

 

 

Marta Havlová, Andrea Dudlová  

 

 



iQ park Liberec 
Připravili jsme si pro vás ukázky ze slohových prací žáků V. tříd, pokus-optický klam a anketu : 

      Dne 21.listopadu  se konal výlet do iQ parku v Liberci. Jel celý druhý stupeň společně 

v doprovodu několika učitelů. Cestovali jsme třemi autobusy dvě hodiny. Když jsme došli 

k parku, tak jsme čekali na to, než nás tam pustí. Jakmile jsme společně vešli do parku, tak 

všichni zaostřili na sirkovou stěnu. Všichni hned šli zkoumat různé optické klamy a hádanky. 

Bylo tam dost věcí a pokusů na vyzkoušení. Například: zrcadlové bludiště, satelitní vysílačky a 

Titanic. Ale bylo tam ještě velké množství zajímavých výtvorů. Mě se nejvíce líbila show, 

která byla pěkně připravena. Při představení nám bylo ukázáno mnoho chemických 

experimentů, které byly velice zábavné. iQ park byl zajímavý a pěkný, je škoda, že se tam 

jede autobusem tak dlouho. 

Autor: Adam Řehák V.A 

         Ve čtvrtek 21.listopadu 2013 jsme my 5.B a celý druhý stupeň navštívili iQ park v 

libereckém Babylonu. Jeli jsme tam autobusy. Bylo tam moc zajímavých věcí. Hodně 

takových, o kterých se budeme učit a také kladka, o které jsme se už učili. Moc se nám líbily 

pokusy s vodou. Mne nejvíce zaujal Titanic, simulátor, potápějící se loď s podpalubím. Byla 

tak nakloněná, že jsme uvnitř padali. Bylo to jako kdyby se ta loď doopravdy potápěla. Také 

mě zaujal vozíček pro postižené. Moje kamarádka si do toho sedla a bylo těžké se vůbec 

pohnout. Člověk si potom uvědomí, jak to mají vozíčkáři těžké. Nakonec nám předvedli 

představení, kde nám pán ukazoval vědu. Při pokusech to bouchalo a šlehaly plameny. Všem 

se to ohromně líbilo. No a ten den byl prostě super! 

 Autor: V.B 

        Dne 21.11. ve čtvrtek měl celý druhý stupeň výlet do iQ parku v Liberci. Sraz byl ráno 

v 7:15h. Pak pro nás přijely 3 autobusy, jeli jsme asi 1 a půl hodiny. Cesta byla docela dobrá. 

Jak jsme přijeli k parkovišti u iQ parku, tak jsem byl celý natěšený. Dál jsme šli ke vstupu a 

k pokladně. Věci jsme si dali do barevných klecí, kde bylo i něco napsaného o významných 

lidech, a když jsme si sundali věci, tak jsme běželi na různé atrakce. Třeba tam byla simulace 

Titanicu, síla stisku, kladková houpačka, vznášející se koule, hornický důl, procházka 

vesmírem, zrcadlové bludiště a další. Pak jsme šli na pyrotechnické představení, bylo to 

zábavné. Všichni se pak šli najíst a všichni jsme šli ke vchodu a pak k autobusu. Nakonec jsme 

jeli zpátky do školy a domů. Moc se mi tam líbilo a nejvíce se mi líbil Titanic.  

                                               Autor: Martin Manda V.A 

 



 

 

 

  

Sami si vyzkoušejte jeden optický klam zvaný „Vidlice“. 

-Pokud zakryjeme vrchní část obrázku, vidíme tři hroty. 

-Pokud však zakryjeme část spodní, zjistíme, že obraz 

může mít hroty jen dva! 

Anketa 
1. Líbil se vám výlet do iQ parku? 

- Většina žáků 8. tříd odpověděla ano. 

 

2. Chtěli byste ještě někdy iQ park navštívit? 

- Většina žáků 8. tříd odpověděla ano, až na pár výjimek. 

 

3. Která atrakce vám připadala nejzábavnější a proč? 

- Většina odpovědí byla zrcadlové bludiště, protože skoro každý se narazil do hlavy. 

- Druhá nejoblíbenější atrakce byla Titanic,  protože skoro každý prý bouchnul o zem.  

 

 
 

 

 

 

 

Autoři : A. Douchová, T. Pataráková, T. Mrkos 



Florbal 
      Ve čtvrtek 24. 10. 2013  se dívky zúčastnily školského florbalového kola 8. a 9. tříd dívek. 

Vyjely jsme časně zrána v doprovodu paní učitelky Štěrbové. První zápasy jsme hrály na 3. ZŠ 

Kolín, kde jsme všechna utkání vyhrály nebo remizovaly. Tímto jsme postoupily a musely 

jsme přejít na 5 . ZŠ Kolín. Celkově jsme zvítězily s 11 body a odjížděly s výhrou. Byl to 

perfektní pocit a těšíme se na postup do Kutné Hory, kde se zúčastníme krajského kola.  

    Zeptala jsem se paní učitelky Štěrbové, jak se cítila a jaký měla pocit z celého dne. Popsala 

to jednou větou a to tím, že celý ten den byl bezvadný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

16.10.2013 byly úspěšné i dívky 6. a 7. tříd, které postoupily do krajského kola. 

Chlapci se také zúčastnili různých soutěží :  

27.11.2013 – chlapci 4. a 5. tříd  = Mládežnický florbal - 2.-3. místo. 

5.11.2013 – chlapci 6. a 7. tříd = Postoupili do okresního kola, kde skončili na 6. místě. 

19.11.2013 – chlapci 8. a 9. Tříd = Skončili 3. ve skupině- okrskové kolo. 

Vypracovala: Michaela Hanušová 



Mikulášská nadílka 
      Dne 5.12.2013 naší školu navštívil Mikuláš s pekelnými pomocníky. S andělem a třemi 

čerty obešel celou školu a podle své knihy určil, kdo zlobil a kdo byl hodný. Až na několik tříd, 

jim všechny třídy zazpívaly nebo zarecitovaly. Nejprve skupina obešla 1.stupeň a pak se 

vydala na 2.stupeň. Nejkreativnější byli žáci 3. třídy, kteří zazpívali refrén známé písničky od 

Kryštofa. A naopak v 5.A děti zpívat nechtěli, jen pár odvážlivců, kteří poté dostali odměnu. 

Čerti byli letos mírní a děti nebrečely, protože byly letos hodné . 

 

 

Autoři : Kateřina Pospíšilová, Tereza Buřivalová, Liliana Komárková, Marta Havlová 



Klub mladého diváka 

    Dne 21.10. 2013 se odehrálo v pražském divadle „V Dlouhé“ divadelní představení  „Jak 

jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka“. 

    Povídka očima diváka :   Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. 

A protože příliš nespěchal domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal Pána s kaprem, 

netýkavou holčičku, co jde tatínkovi pro pivo, posledního pražského lampáře, navštívil Bílou 

labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody na Václavském náměstí), ale hlavně se seznámil s 

pošťákem Klementem a jeho koníkem Karličkou. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové 

divadélko, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale všech, které toho dne potkal, 

včetně snové Andersenovy Holčičky se sirkami... Autor úpravy a režisér Jan Borna dal příběhu 

formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval naživo hranými hity let šedesátých. 

Na další představení se můžeme těšit během prosince, toto představení bude spojené 

s návštěvou vánoční Prahy.   

Liliana Komárková | Kateřina Pospíšilová 

 

 

 



Něco pro zasmání: 

"Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule radil?" ptá se lékař v ordinaci. 

 "Ano." "A zmizela ta bronchitýda?" "Zatím jen počítač a mobil." 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: "Jaký je to čas: slibuji, slibuje, slibujeme?" 

Pepíček odpoví: "Prosím, před volbami." 

 

 

                               



Zábava 
Křížovka 

 

 

 

 

 

Přesmyčky 

B O Z D O A =  

C N E Á V O = 

K E Í J Ž E Š = 

R U P U R P A = 

H N Í S = 

R K Á E D = 

 Č A O L V K = 

C H E R N = 

H K Á S N Ě U L = 

Í U K C O R V = 

M A O K E T = 

Autoři: T. Buřivalová a J. Polák 

             

           

           

         

          

           

        


