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Green Life 

Na začátku letošního října se konala na prvním i druhém stupni naší školy 

přednáška, která se věnovala projektu Green Life. 

Tato nezisková organizace se zabývá ochranou tropického deštného pralesa a 

ohrožených druhů zvířat ve vysokohorském prostředí Sumatry v Indonésii, dnes též i 

na Kostarice ve Střední Americe. 

Povídali jsme si o předchozí činnosti organizace a o problémech projektu na 

Sumatře, kde organizace činnost ukončuje, a také o tom, jak po dvou letech objevila 

z fotopasti záznam o existenci vzácného černého pantera na Kostarice. Byla 

zmíněna i ochrana medvědů hnědých na Slovensku. 

Součástí přednášky bylo vyprávění o dvou národních parcích v ČR – o Českém 

Švýcarsku a Krkonoších. V prvním případě nám byla vysvětlena příčina 

katastrofálního požáru u Hřenska, za který může lidská hloupost. V Krkonoších byl 

zmíněn problém s lidmi, kteří pracují v KRNAP jen pro peníze, ale ne kvůli ochraně 

přírody. Také zazněla kritika lidí, co utrhnou kriticky ohroženou rostlinu a nechají ji na 

cestě. 

Green Life se snaží pomocí těchto přednášek působit na děti a mládež tak, abychom 

se chovali zodpovědněji. Činnost této organizace je proto velice prospěšná.  

(M. Mráčková a K. Daňová, 7. A)  



Exkurze do planetária a hvězdárny v Hradci Králové 

 
V úterý 11. října jsme se školou vyrazili na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové. 
Jeli jsme autobusem a cesta trvala přibližně hodinu. Když jsme přijeli, měli jsme chvíli 
čas, proto jsme zašli do nedalekého bistra U Hvězdárny. Tam jsme si snědli svačiny 
a poté šli do planetária. Tam měli mnoho zajímavých věcí, jako např. plazmovou 
kouli. Promítání v planetáriu bylo opravu úžasné a chvilkami to vypadalo, jako 
kdybychom se opravdu pohybovali ve vesmíru. Ukázali jsme si všech osm planet: 
Merkur, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Pak jsme šli do 
hvězdárny a byli jsme i u jednoho hvězdářského dalekohledu. Poté jsme jeli domů.  
                                                                                             (Stanislav Moravec, 5. B) 
 
Ráno jsem přišla jen tak tak do školy. Když přijel autobus, tak jsem si sedla k Valče. 
Přijeli jsme za hodinku na místo. Pak jsme šli k bistru U Hvězdárny, kde si někteří 
koupili kyselé pásky, jedlé bankovky, párek v rohlíku. Když jsme se najedli, šli jsme 
do planetária. Bylo tam hodně super věcí: křeslo astronauta, plazmová koule, mléčné 
dráhy, které se promění v pavučiny. Také fotoaparát s termokamerou. V planetáriu 
nám pustili film a pak jsme šli do druhé budovy, kde v kopuli měli dalekohled a když 
ho namířili na Slunce, tak se Slunce zobrazilo na tabuli. Kdo měl peníze, tak si koupil 
suvenýr.  
                                                                                               (Emma Rozlivková, 5. B) 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 6. tříd do Národního technického muzea 

Během 1. čtvrtletí se 6. ročníky zúčastnily v rámci fyziky exkurze do Národního 

technického muzea v Praze. Jak se jim tato exkurze líbila? O tom nám napsali žáci 

z jednotlivých tříd. 

Dne 25.řijna se naše třída 6. A vypravila do Národního technického muzea v Praze. 

Všichni jsme se moc těšili. Ráno jsme se všichni sešli na nádraží, odkud jsme jeli do 

Kolína a tam přestoupili na rychlík do Prahy. Pražské hlavní nádraží bylo o hodně 

větší, než jsem si myslela. Bylo tam hodně obchodů a restaurací. Z hlavního nádraží 

jsme šli pěšky k tramvaji. Nějakou dobu jsme čekali, ale tramvaj přijela poměrně brzy. 

Vystoupili jsme na Letenském náměstí a šli jsme do muzea. Pak jsme šli na 

workshop a bylo to moc fajn. Na začátku workshopu v 9:43 jsem navíc „oslavila“ své 

12. narozeniny. Také se mi moc líbilo, že jsme viděli stonehange. Dozvěděli jsme se 



mnoho zajímavých věcí. Potom jsme šli do ohromné místnosti, kde byla letadla, 

auta, vlaky, motorky, atd…. Cestou zpět jsem poprvé jela metrem. Jeli jsme hodně 

rychle, a tak jsme byli brzy znovu na nádraží, odkud jsme jeli do Kolína. Tam jsme 

měli krátký rozchod a potom jsme jeli domů. Výlet se mi moc líbil, protože jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých věcí. 

                                                                                                  (E. Charvátová- VI. A) 

Celé ráno bych asi mohla přeskočit. Byl první listopadový den. Cesta vlakem i 

tramvajemi trvala cca 1,5 h. Nejdříve nás čekalo rozdělení na dva týmy, modrý a 

červený. Pak to bylo něco jako dvouhodinová fyzika na téma čas. Ale je fakt, že to 

bylo lepší než normální fyzika. Po učení jsme měli ještě cca 35 min na prohlédnutí 

nejrůznější letadel, závodních aut, starých bicyklů, babet a spoustu dalšího. Technika 

se mi tam líbila, ale nejlepší byla letadla. Hned bych si jedno vzala a odletěla bych s 

ním. Celé se mi to líbilo a klidně bych jela zase. 

(P. Dousková- VI. B) 

 

Včera jsme byli se školou v Národním technickém muzeu. Ráno jsme se sešli v Týnci 

na nádraží a kolem 7:15 nám jel vlak do Kolína, v Kolíně jsme přestoupili do rychlíku 

a jeli do Prahy. V Národním technickém muzeu jsme se bavili hlavně o čase, docela 

to šlo.  V muzeu byl také rozchod a byli jsme se s holkami podívat na expozici: 

motorky, stará auta, horkovzdušný balón a další….. Na hlavním nádraží byl 20 minut 

rozchod a každý odešel někam nakupovat. Zase jsme nastoupili do rychlíku a jeli do 

Kolína a z Kolína do Týnce. Každý pak šel domů nebo na autobus. Muzeum nebylo 

špatné, jen mě někdy nebavila ta výuka. 

(N. Šrámková -VI. C) 

RIDE WHEEL SHOW - BESIP 
V pondělí 31. 10. 2022 k nám do školy zavítala Ride Wheel Show. Přijel k nám mistr 
České republiky Lukáš Müller. Ukázka trvala hodinu a půl. Ukazoval nám skoky na 
bednách a říkal nám, co máme mít na kole jako povinnou výbavu. Přijel s ním i 
Daniel, který to komentoval. Lukáš vybral paní učitelku Forštovou a paní učitelku 
Vokounovou, které přeskakoval. Pak vybral mě a moji kamarádku Emču, která se 
mnou držela tyč s páskou - Lukáš skočil na kole 131 cm do výšky. Na konci jsme si 
mohli nechat podepsat plakát a vyfotit se.  
                                                                                               (Dominika Motlová, 5. B) 
 
Lukáš Müller a Daniel přijeli do naší školy, aby nám předvedli Ride Wheel show. 

Spolupracovali s Besipem. Lukáš nám ukázal zajímavý sport biketrial. Překonával 

zajímavé překážky a trasy. Dokonce jezdil i na jednokolce. Opakovali jsme si značky 

a povinnou výbavu kola. Zkusil překonat i svůj rekord ve skoku do výšky. Hrozně moc 

mě to bavilo, nebyla věc, která by se mi nelíbila. Bylo to moc super. 

                                                                     (Silvie Šípošová, 4. A) 

 



Moc se mi to líbilo! Show byla poučná. Zopakoval jsem si asi 12 dopravních značek. 
Zaujal mě hlavně Lukáš, jak přeskakoval paní učitelky,a také jak bez problému 
zdolával překážky. Uměl také skákat přes švihadlo na jednokolce a skoro překonal 
mého kamaráda Dana. Ride Wheel show mě opravdu překvapila. Teď už vím, co 
mám mít na svém kole. Lukáš nám ukázal svůj osobní rekord ve skoku. Zkrátka to 
bylo perfektní.  

(M.Charvát, 4. A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exkurze do Lorety  
 
Ve středu 9. listopadu jely třídy 5. A a 5. B do Chlumce nad Cidlinou - do muzea. V 
Loretě byly vystaveny různé staré zemědělské stroje, například pluhy, brány, sečka, 
žací stroje na obilí a samovaz. Byl tam vystaven i starý hasící povoz. Exkurze se mi 
líbila. 

(Antonín Pospíšil, 5. B) 
 
 

                                                            

 

 

 

 

 Ve středu jsme jeli s 5.B do Lorety. Potom tam přišla paní a ukazovala nám 
zemědělské stroje a jak žili lidi v dávných dobách. 
Např: pluhy, sečky, kombajny, vyorávač na brambory. A ještě zbraně, uniformy, staré 
oblečení a šaty. 
                                                   (Karel Sochor 5. A) 



 Ve středu jsme byli v Loretě v Chlumci nad Cidlinou. Bylo to tam krásné a 
zachovalé. Byla tam s námi paní učitelka Skřivanová, Matějková a i naše paní 
učitelka. 
Nejdříve jsme si prošli venek a pak i vnitřek. Ve venkovní části byly staré zemědělské 
stroje a ve vnitřní byly různé staré věci do domácnosti.  
Bylo to krásné, sice byla zima, ale bylo to fajn. Byla tam i 5.B. Líbilo se mi tam.              

(Zuzana Robovská 5. A) 
  
Jeli jsme autobusem cca 30 min a když jsme dorazili, tak jsme šli ještě kousek pěšky. 
5. A byla venku a 5. B byla vevnitř. 
Paní nám povídala o způsobech orání a pak o tom, co nosili atd. Tak jsme šli dovnitř 
a tam byly nějaké dívčí kalhoty, které měly díru na větrání,nebo co? 
Byla tam i stará školní lavice a pomůcky. Byl tam takový dřevěný penálek, skleněná 
lahvička na inkoust a prodlužovátko na tužku. 
Líbilo se mi to a popravdě bych ocenila, kdyby se to používalo víc i teď.                        

(Viola Grossová 5. A) 
 

Indiánský den v 1. A 

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhla ve třídě 1. A další tematická výuka, tentokrát 

pod názvem „indiánský den“. Tato výuka proběhla, protože se 1. A učila v týdnu 

písmenko I a dokonce někteří prvňáčci i jako indiáni přišli oblečeni.  

Tematickou výuku zahájil Příběh Malého Stromu, indiánského chlapce a seriál 

Yakari, kde si žáci prohlédli totem, teepee, a další indiánské věci. Druhou hodinu si 

zkusili prvňáčci indiánskou matematiku, následně indiánské čtení a nechybělo ani 

indiánské tvoření.  

Na otázku, zda se jim indiánský den líbil, svorně všichni odpověděli: „Ano!“ a brzy se 

budeme těšit na další tematickou výuku 😊 

 

(Lenka Kučerová,tř.uč.1. A) 

 

 

 

 

 



Humanitární sbírka pro Psí útulek Kolín 

V nedělí 13.listopadu byl Světový den laskavosti a naše škola se jako předešlý rok 
zapojila. Rozhodli jsme se pomoci Psímu útulku v Kolíně. V pondělí 14. a v úterý 15. 
listopadu žáci přinášeli spoustu věcí (psí granule, konzervy, pamlsky, šampony, 
starší deky a ručníky) a za to jim patří velké díky. S výběrem věcí, jejich přenášením 
a nakládáním pomohlo několik žáků ze 2. stupně. Všechny vybrané věci byly 
převezeny do útulku. Paní ředitelka a zaměstnanci útulku byli velmi vděční za 
přivezené věci a také mile překvapeni, že se žáci a rodiče v této nelehké době 
rozhodli pomoci. Pokud by měl někdo zájem a možnost, může se podívat na fotky a 
příspěvek na facebook Psího útulku Kolín. Všichni žáci, kteří pomáhali se sbírkou, 
byli odměněni fairtradovými čokoládami. Žáci ze 2. A a ze ŠD nakreslili pro psí útulek 
pěkné obrázky psů, které byly také předány. 

(A. Flachbartová, 8. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci naší školy se kromě sportovních soutěží zúčastnili i 

několika matematických soutěží 

Během října se vybraní žáci z 1. a 2. stupně naší školy zapojili do inovativní 

matematické soutěže. Měli možnost se začlenit do zhruba 90 tisícové řady žáků, kteří 

soupeřili v Logické olympiádě. Logická olympiáda je soutěž založená na úlohách, 

jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Je pořádaná Mensou České 

republiky. Nejlepším řešitelem z naší školy se stal Martin Melichar ze 7. ročníku. 

Veliká gratulace!!!!! 

Všichni žáci 6. – 9. ročníků měli možnost si napsat školní kolo matematické 

Pythagoriády. Do okresního kola postoupilo 13 žáků. Tito žáci nás reprezentovali dne 

22. 11. 2022 v Kolíně v okresním kole tohoto klání. Ačkoliv žáci nedosáhli na 

medailové stupně, umístili se v konkurenci gymnázií velice dobře. Všem 13 

odvážlivcům moc gratulujeme k nádherným výsledkům.    

 

 

(V.Hladíková, Š.Ryglevicz, D.Bekr 9. B)  

Florbalové turnaje 

Během minulých dvou týdnů se naše škola zúčastnila ve všech kategoriích okresního 

kola ve florbale. Největší úspěch zaznamenala děvčata 8. a 9. tříd, kdy z celkového 

počtu dvanácti škol okresu skončila na 1. místě. Jako jediné postoupily do krajského 

kola, které se koná 20. 12. v Kladně. Tým dívek hrál v tomto složení: V. 

Rothbauerová, E. Radoušová, B. Broučková, V. Beránková, N. Cihlářová, D. Nguyen, 

N. Patočková, V. Březinová, A. Hálová, P. Myšková, S. Švejdová, B. Skalníková, N. 

Voslářová. Děvčatům gratulujeme a držíme palce do utkání v kraji.   

 

 

 

 



V kategorii 6. a 7. tříd dívek děvčata získala z devíti týmů bronzovou medaili. 

 

 

 

 

 

 

 

 Chlapci 8. a 9. ročníků postoupili ze skupiny a potom vypadli ve čtvrtfinále, skončili 

na 5. – 8. místě. Chlapci 6. a 7. tříd bohužel nepostoupili ze skupiny. Naši malí 

florbalisti ze 4. a 5. tříd skončili na 5. místě z 9. týmů. 

(V.Hladíková, Š.Ryglevicz, D.Bekr 9. B) 

Advent v Týnci nad Labem 

Poslední listopadovou neděli u nás v Týnci nad Labem proběhly adventní trhy. Akce 

se konala na náměstí Komenského. Celý program byl opravdu bohatý. Začal ve 14 

hodin vystoupením Lukáše Holoubka a Wasabi, Kristiana Komedie a figurek.Hudební 

vystoupení také obohatil nevidomý pianista Pája Minařík, Tereza a Jiří Bareš a 

vrcholným hudebním číslem byly rockové koledy v podání Kampe Bandu. Program 

byl celé odpoledne velmi bohatý. Živý betlém, kovář, vánoční výstava v muzeu, 

tvoření pro děti v knihovně a také výstava tvorby žáků z naší týnecké školy. Prodejní 

stánky byly různorodé a mohli jsme v nich najít téměř vše. Občerstvení, vánoční 

dekorace, živé květiny, přírodní kosmetiku, tradiční trdelník a výrobky od našich žáků, 

kteří je pro tuto akci speciálně vyráběli. V 17 hodin se rozzářil na Masarykově 

náměstí vánoční strom a i celé náměstí Komenského je vánočně rozsvícené. Akce 

byla moc vydařená a lidé byli určitě spokojení a příjemně se naladili na předvánoční 

atmosféru.   

 (A.Flachbartová 8. A) 

 

 

 

 

 

 



Vánoční recept 
 
 

- 1 kg lásky 
- 80 dkg štěstíčka 
- 20 dkg pusinek 

- 20 dkg rodinné pohody 
- 10 dkg porozumění  
- 2 lžičky pomazlení  

- 2 pohlazení  
- špetka zlobení  

- dle chuti trpělivosti  
- hodně zdraví.  

Vše dobře promíchati, upécti. 
A po částech ujídati. 

Dobrou chuť a šťastné Vánoce přeje 

9. B. 
(V.Hladíková, N.Schlitzenbauerová 9. B)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pro menší 

 
Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: „Rozbila se nám klimatizace.“ 
„Jak jsi to poznal?“ „Protože pilot se potí a ten velkej větrák nad náma se netočí.“ 
 
Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film 
je přístupný až od osmnácti. 
 
Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“ „Vlaštovka“ „Proč zrovna 
vlaštovka?“ „Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“ 
 
Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ Tatínek: „Nevymejšlej kraviny. 
Bude kapr jako vždycky!“ 

 

Chuck Norris 
 
Chucku Norrisovi se jednou při seskoku z letadla neotevřel padák. Hned druhý den 
ho šel reklamovat. 
 
Když byl Chuck Norris ještě bakterie porazil Domestos.  
 
Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod postel, jestli tam není Chuck Norris. 
 
Chuck Norris dokáže ve vodě oschnout.  
 
Chuck Norris utopil kapra ve vodě.     

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

    (Š.Horáček, O.Přichystal, M.Hála 9. B) 



 

           

          

         

       

     

          

     

      

          

 

1) Modrofialové ovoce? 

2) Co se zdobí na Vánoce? 

3) Nejvyšší hora Česka? 

4) Jak se nazývá ranní chod? 

5) Jaká ryba se jí na večeři na Vánoce? 

6) Jedu na rodinný?  

7) Co se jí na narozeninách? 

8) Měsíc po prosinci? 

9) Africké zvíře s rohem? 

 

Tajenka……………… 

(E.Radoušová, N.Voslářová 9. B) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V.Hladíková 9. B)                                  


