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Vážení čtenáři, předkládáme Vám druhé číslo našeho Školtýnu, který má v převážné části
vánoční tématiku, ale nepodařilo se nám ho vydat včas. Za toto zpoždění se omlouváme.
Přejeme Vám všem hodně zdraví v novém roce 2011, splnění všech přání a hodně úspěchů.
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Vtipy
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.“
Za chvíli přijde Pepíček a říká: „A svíčky taky?“
Povídají si Američan, Rus a Čech.
Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?“
Ostatní: „Hmm, dobrý.“
„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.“
Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?“
Ostatní: „Taky dobrý.“
Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.“
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO? „
Ostatní: „Nádhera!“
„Tak v takový barvě jsem dostal manžestráky.“
Jeníček se modlí před Vánocemi
a na konci modlitby zakřičí:
„Ježíšku, dones mi kolo! “
„Ježíšek není hluchý,“ domlouvá mu sestra.
„Ale babička ano!“ řekne Jeníček.

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes?
Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?“
Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?“

Dvě blondýny se rozhodnou,
že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček.
Bloudí po lese hodinu, dvě, tři. Pak se ozve:
„Ivetooó, máš už něco?“ „Ne, vůbec nic a ty?“
„Já taky né, tak co kdybychom vzali nějaký bez ozdob.“
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Střípky
Mikulášská
V pátek 3. prosince do naší ZŠ v Týnci nad Labem zavítal Mikuláš, ale tentokrát nepřišel
jeden, nýbrž dva se svým doprovodem, který tvořili andělé a čerti. Mikulášové se vyptali dětí,
zda zlobily, nebo byly hodné, a potom dostal každý balíček. Zlobilové přece jen měli strach,
protože čerti byli strašidelní a pár dětí se rozplakalo. Děti slíbily Mikulášům, že už příští rok
budou hodné. Zavítali i na druhý stupeň, ale tam jsou děti zlobivější, a tak nedostaly už žádné
balíčky.

Prokletí rodu Baskervillů
Klub mladého diváka nám splnil přání jet znovu do divadla a podívat se do předvánoční
Prahy. Ve čtvrtek 16. prosince jsme se vypravili na představení „ Prokletí rodu Baskervillů
aneb Pozor, zlý pes!“ Divadlo v Celetné najdete asi v poloviční vzdálenosti mezi Prašnou
bránou a Staroměstským náměstím. Je to malé divadlo asi pro stopadesát diváků a pro nás je
to známé prostředí, protože jsme v něm nebyli poprvé.
Po příchodu do divadla jsme se pohodlně usadili na svá místa a děj začal. Byla to hororová
komedie podle knihy „Pes baskervillský“, kterou napsal anglický autor Arthur Conan Doyle.
V této hře legendární detektiv Sherlock Holmes a jeho přítel řeší svým vlastním způsobem
náhlá úmrtí na panství Baskervillů. Setkávají se s různými lidmi, kteří neváhají využít všech
prostředků k honbě za bohatstvím. Sherlock Holmes vše vyřeší. Pochopitelně, ne všechno se
s knihou či filmem shodovalo, ale to představení na kvalitě a zábavnosti neubralo. Bylo vtipné
a přitom si zachovalo svou mystickou tvář.
Nakonec jsme se ještě stačili projít po vánočně vyzbobeném Staroměstském náměstí. Potom
jsme spokojeně cestovali domů.
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Škola žije nejen učením, ale i …
Sportem
- Vánoční laťka – skok vysoký chlapců a dívek 6. až 9. třída

Kulturou
- vánoční koncert – pěveckého sboru pro veřejnost v kostele
- Mikulášské besídky – pro žáčky 1. stupně
- Klub mladého diváka – Divadlo v Celetné „ Prokletí rodu Baskervillů“
- vánoční besídky – l. stupeň a 2. stupeň

Poznáním
- Království železnic – žáci 5. třídy
- Poslanecká sněmovna – žáci 9. tříd
- projektový den – 1. stupně „Zdravý životní styl“
- projektový den – 2. stupně „Zdravý životní styl a zdravá výživa “
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Sport
V minulém čísle jsme se nevěnovali sportovním akcím, proto se to teď budeme snažit
napravit.

Atletický čtyřboj se konal 29. 9. v Kolíně.
Děvčata obsadila pěkné 2. místo a chlapci 8. místo.

Kinderiáda se konala 5. l0. v Čáslavi.
Kinderiáda je atletická soutěž pro žáky 1. stupně. Zde jsme dosáhli historicky nejlepšího
umístění – obsadili jsme 6. místo. K tomuto velmi pěknému výsledku nám pomohli svým
umístěním na 1. místě Matěj Trojan (60 m), Eliška Kopecká (hod plným míčem) a Natálie
Jehličková (skok z místa).

Okresní kolo přespolního běhu se konalo 6. 10. v Kolíně
Družstvo žákyň 4. a 5. ročníku ve složení: Slavíková, Mazurová, Nesládková, Vokálová L. a
Slavíčková obsadilo krásné 3. místo. K tomuto úspěchu napomohlo 1. místo Slavíkové
v jednotlivcích.
V říjnu a listopadu se konaly soutěže ve florbalu.
Okresní finále kategorie 4. a 5. ročníku se konalo 25. 10. Naše družstvo ve složení:
Sodoma D., Sodoma J., Tvrdík, Šulek, Vacek, Čapek, Nesládková, Slavíková a Mazurová
turnaj vyhrálo a postoupilo do krajského finále

Gratulujeme
Okresní finále kategorie 6. a 7. ročníku se konalo 5. listopadu v Kolíně.
Družstvo dívek: Pospíšilová B., Pospíšilová K., Věříšová, Hudcová, Hodanová, Machková,
Karličovová E., Strejciusová, Smutná a Horáčková obsadilo pěkné 2. místo.
Krajské finále kategorie 4. a 5. ročníku se konalo 8. listopadu v Praze-Bráníku. Naše družstvo
se umístilo na 10. – 13. místě.
Okresní finále kategorie 8. a 9. ročníku se konalo 12. listopadu v Kolíně.
Družstvo dívek: Kosinová, Kovaříková, Kubelková, Douděrová, Kovandová, Černá, Jarešová,
Kopecká, Macurová, Le Thi Mai Huong, Vokálová M. a Skřivánková L. obsadilo pěkné
3. místo.

Vánoční soutěž ve šplhu se konala 3. prosince v Řečanech.Velmi dobře nás
reprezentovali žáci 1.stupně.
Na 1. místě se umístili: Cenkerová Adéla, Trojan Matěj, Kopecká Eliška, Vokálová Lucie,
na 2. místě: Klimeš Jan a na 3. místě: Homolková Gabriela
Poslední sportovní akcí roku 2010 byla 21. prosince Vánoční
Nejlepší výkony v kategorii 6. a 7. třídy podali:
Hodanová Martina výškou 130 cm 7. třída
Hromádka Josef
výškou 140 cm 7. třída
V kategorii 8. a 9. třídy zvítězili:
Douděrová Martina výškou 135 cm 9.A třída
Kutílek Pavel
výškou 150 cm 8.A třída
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laťka.

Vánoce
Štědrému dni, Božímu hodu a Štěpánu předchází období příprav na Vánoce, které se nazývá
advent. První začátky slavení adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem
4.století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgickéhé roku. Advent je
spojen se čtyřmi adventními nedělemi a u nás s adventním věncem se čtyřmi svícemi, kde
každou neděli zapalujeme jednu. Děti obvykle otevírají adventní kalendáře.
Toto období je spojeno i s příchodem Mikuláše a jeho družiny, úklidem, pečením cukroví,
sdělením svých přání Ježíškovi a těšením se na dárky.
Samotný Štědrý den je provázen vánočními koledami a v mnoha rodinách se dodržují
vánoční tradice. Mezi ně patří: strojení vánočního stromečku, vánoční kapr, vánoční koledy,
rozkrajování jablka, pouštění skořápek s hořícími svíčkami po vodě, lití olova a další.
Netrpělivě čekáme na příchod Ježíška, pleteme se mamince v kuchyni, ochutnáváme
dobroty a maminka nás odhání se slovy: „Neuvidíš zlaté prasátko!“ Při zmínce o zlatém
prasátku si většina z nás vybaví malou holčičku v lese, která odpovídá tatínkovi: „Ne,
nemusím, já už ho vidím.“ Tato tradice spočívá v tom, že se musíme celý den postit (jen pít a
nic nejíst) a potom zlaté prasátko uvidíme. Pokud se zjeví, zaručí vám hojnost a dobrou
úrodu.
A co vy, viděli jste zlaté prasátko?

Dozvuky Vánoc
Naši reportéři se ptali spolužáků i učitelů, jaké překvapení je čekalo pod vánočním
stromečkem a jaké zklamání.
Učitelé se ve vzpomínkách vrátili do svého dětství a sdělili nám:
paní učitelka Černá měla radost z kočárku,
pan učitel Čepek z pěkných knížek,
pan učitel Lipka z počítače a kola, a smutný byl z měkkých dárků (obsahovaly oblečení)
paní učitelka Sixtová z knížek a zklamaná byla, protože místo opravdového psa dostala jen
plyšového,
pan učitel Radouš měl radost ze vzduchovky a míče, ale roláky velké nadšení u něho
nevyvolaly,
pan ředitel ze stavebnice letadel a knížky.
Zeptali jsme i dětí ve školní družině a zjistili jsme, že Ježíšek splnil jejich přání a způsobil
jim radost.
Eliška se radovala z pohyblivého koníka.
Kačce udělal radost růžový župan s kytičkami.
Petr hned začal využívat notebook a rádio.
Liborovi splnil přání a dostal Lego a 3 auta.
Natálka se radovala ze šipek.
Ondra musel být po celý rok opravdu vzorný,
protože pod stromečkem byl opravdický skútr, notebook,
kimono na karate, brusle.
Fandovi udělala radost hra Aktivity a voják.
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