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Vynášení Morany - konec zimy, začátek jara..
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Zápis do 1. třídy
Zápis se konal dne 21. 1. 2011 od 15:00 do 17:00 a dne 22. 1. 2011 od
9:00 do 11:00. Letošním tématem zápisu prvňáčků byly Krkonošské
pohádky. Při zápisu vypomáhali ţáci devátých tříd převlečeni za
postavy z Krkonošských pohádek. Ţáci byli různě rozestaveni na čtyři
různá stanoviště s úkoly pro naše nastávající prvňáčky. Malé budoucí
školáčky provázely po stanovištích paní učitelky z prvního stupně.
Také pomáhali ţáci
osmých tříd, kteří
připravili občerstvení.
Naši nastávající prvňáčci
byli velmi šikovní, občas
potřebovali s vyplněním
úkolů trochu vypomoci,
ale není divu, vše pro ně
bylo nové a neznámé, tím
pádem byli i trochu
nervózní a stydliví. Přesto
byli nadšení. A všichni se těšili na odměnu za vyplnění úkolů.
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Lyžařský výcvik a škola v přírodě
V sobotu 15. 1. 2011 jely čtvrtá a sedmá třída na lyţařský výcvik a
školu v přírodě v Orlických horách u polských hranic. Byli jsme
ubytováni na chatě Perla a spolu s námi tam byli i tito učitelé: Adéla
Černá, Marcela Radoušová, Miloslav Čepek, Hynek Radouš a paní
doktorka Eva Janurová. Všichni jsme chodili na chatu Bedřichovku na
snídaně, obědy a večeře. Majitelem obou chat a sjezdovky je pan Josef
Prát. Celou tu dobu se o nás starali manţelé Weissovi. Druhý den jsme
se všichni vydali na sjezdovku k BABY vleku, u kterého jsme byli
rozděleni do 4. druţstev. Někteří, co stáli na lyţích poprvé, se učili
lyţovat tam a poté se dostali na velký vlek. Postupně se všichni
zlepšovali a zlepšovali, takţe lyţovali uţ ve dvojicích. Večer před
odjezdem byli vyhlášení vítězové ve slalomu a uspořádán karneval.
Poslední den dopoledne ještě lyţovali a po obědě jsme se vraceli zpět
do Týnce před školu, kde si nás vyzvedli rodiče.
Ţáci 7. třídy
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Budoucnost
Necítíme se právě ve své kůţi. Čeká nás důleţitý krok v našem ţivotě
- rozhodnutí, kam dál. Kdyţ se nás ptali čím chceme být, tak se nám zdálo, ţe je
stále dost času, ale uţ je to tady! Vyplňujeme přihlášky, přemýšlíme, zda jsme
udělali všechno pro to, aby vysvědčení bylo co nejlepší a mohli jsme se
rozhodnout mezi střední školou nebo učebním oborem. V naší třídě se řada ţáků
rozhodla pro střední školy: s ekonomickým, automobilním a dopravním a
uměleckým zaměřením. A někteří pro učební obor se zaměřením: hospodářským
a elektrotechnickým. Zeptali jsme se několika ţáků, jakou mají představu o
škole, na kterou jdou, a o budoucím povolání.
Sára: si vybrala Střední umělecko řemeslnou školu v Praze, maturitní obor umělecké řezbářství. Bude se učit umělecky a
technicky zpracovávat dřevo, dějiny umění a
další. Po vystudování a získání praxe, by se
chtěla věnovat restaurátorským pracím.
Lucka: směřuje do Přelouče na Technické
učiliště, kde si vybrala čtyřletý obor s maturitou
- reprodukční grafik pro média. Bude se učit jak psát
noviny, vytvářet reklamy a ilustrace knih.
Budoucnost ukáţe, co jí půjde nejlépe.
Martin: se vypravuje daleko, aţ do Holic, na
Technické učiliště se zaměřením na diagnostiku
elektronických systémů aut. Po ukončení studia by
chtěl získat praxi ve Stanici technické kontroly a
potom se osamostatnit.
Několik ţáků má zájem o učební
obory.
Patrik, Tomáš a Jirka mají
zájem o Střední zemědělské
učiliště ve Chvaleticích.
Honza míří na Střední
odborné učiliště stavební
v Kolíně na obor instalatér.

Přejeme úspěch v přijímacím řízení
a v práci na vybraných školách
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Plavání 2. a 3. třída
Ptali jsme se dětí, jak se jim líbí plavání. Dozvěděli jsme se, ţe jezdí kaţdý
čtvrtek plavat jiţ od ledna. Hned na začátku byli rozděleni na neplavce,
poloplavce, plavce a mořeplavce. Nebojí se vody a hloubky. Většina se naučila
plavat kraula, znak, prsa…. Líbí se jim skákání do vody a potápění pro puky. Ve
čtvrtek 17. 3. 2011 dostali mokré vysvědčení.
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Omalovánky
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Škola žije nejen učením, ale i..
Sportem
- okrskové kolo v halovém fotbalu 6. – 7. tříd
- okrskové kolo v halovém fotbalu 8. - 9. tříd
i přes povzbuzování svých spoluţáků naše
muţstva nepostoupila
- plavecký výcvik 2. a 3. tříd
- Chvaletická laťka

Kulturou
- Klub mladého diváka – Salesiánské divadlo Praha – Strakonický dudák
- divadelní představení pro ţáky prvního stupně
- Masopustní úterý
- přípravy na X. akademii
- návštěva městské knihovny –
na výstavě Potulná pohádková
země Vítězslavy Klimtové

Poznáním
-

Planetárium Praha 3. a 4. třída
dopravní výchova – dopravní značky a křiţovatky – pro první stupeň
projektový den – druhý stupeň – Evropa a my
Planeta Země – kino Kolín – 4. a 5. třída
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Střípky
Sběr
Dne 8. března proběhl opět sběr papíru a víček, který se stal jiţ tradicí. Zapojují
se nejen ţáci naší školy, ale i občané. Cílem této akce je předjarní úklid, vyuţití
druhotných surovin a v neposlední řadě i získání finančních prostředků pro
školu.
Podařilo se sebrat 475,8 kg víček a 8564 kg papíru.
Nejlepší třídy:
Sběr víček:
1. místo 4. tř.
2.
3. tř.
3.
1. A

Sběr papíru:
1. místo 4. tř.
2.
9. A
3.
3. tř.

3,94 kg na ţáka
2,98
2,63

Nejlepší sběrači:
Sběr víček:
1. místo 4. tř. Linhart J. 26,6 kg
2.
6. tř. Prokop I. 16,0 kg
3.
1.B Váňová K. 12,6 kg

114,3 kg na ţáka
89
4

Sběr papíru:
1. místo 4. tř. Adamec M. 948 kg
2.
9.A Koláčný J. 890 kg
3.
3.tř. Pánková L. 240 kg

Sběrem 5O kg papíru ušetříme jeden strom. Zkuste si
vypočítat, kolik jsme jich ušetřili my.

...?
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Masopustní úterý
proţili ţáci 1. stupně
jinak. Při výuce i na
školní chodbě jste
mohli potkat motýlka,
mořskou vílu,
čarodějnici, piráta,
rytíře a další
pohádkové postavy.
Paní učitelky byly
rovněţ v maskách.
Součástí masopustního
reje bylo i divadelní
představení, různé
soutěţe a diskotéka.

První zkouška
Dne 14. 3. 2011 se konala první zkouška akademie. Letos to bude v pořadí
jubilejní – 10. akademie. Zatím účastníci předvedli jen části svých vystoupení,
abychom si alespoň udělaly nějakou představu. Těšit se můţeme na rozmanitá
vystoupení. Uvidíme scénky, tance, pohybovky s hudbou, zpěv, hru na hudební
nástroj a další. Překvapením budou i hosté. Jen nás trochu mrzí, ţe ţáci 2. stupně
se této akce příliš neúčastní. Své zástupce při vystoupeních vůbec nebude mít
třída 8. A a 9. B. Všem účastníkům přejeme, aby se jim vystoupení vydařilo a
v květnu mohli zazářit.
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KMD
Opět Vás seznamujeme s Klubem mladého diváka. Vydali jsme za kulturou.
Tentokrát nás čekalo divadelní představení „ Strakonický dudák“. Poprvé jsme
se společně vypravili na cestu metrem. Obavy, ţe nedorazíme v plném počtu, se
naštěstí nevyplnily. Naše cesta směřovala na Kobyliské náměstí. V této části
Prahy jsme ještě nebyli. Vystoupili jsme přímo u divadla. Mé dojmy z divadla a
divadelního představení nebyly moc pěkné. Toto představení nás příliš
nezaujalo. Podle mého názoru bylo velmi nudné a uspávající, ale je to věc
názoru. Domů jsme dorazili unaveni, a s různými záţitky. Těšíme se na poslední
představení muzikál
„ Hello Dolly“ .
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Den s veverkou
Znáte písmeno V? Prvňáčci z 1. A a 1. B
ze ZŠ Týnec nad Labem uţ ano. Do
školy jsme přišli buď v oranţovém nebo
hnědém oblečení, vyrobili jsme si
veverčí ouška a nakreslili veverku. Na
jejím hřbetě a ocásku spočívalo písmeno
V. Povídali jsme si o veverkách, hráli hry
se slovy obsahujícími písmeno V, a tím
jsme se ho naučili. Dostávali jsme
oříšky, ve kterých jsme nacházeli
písmena a z nich jsme skládali slabiky a slova. V matematice jsme rozkládali
čísla, kreslili veverku a strom. Za splnění úkolů jsme dostali svačinku v podobě
vyloupaných oříšků. Takto jeden vyučovací den proţila třída 1. A a 1. B.

Prvňáčci

Chvaletická laťka
Se konala 17. února v Základní škole ve Chvaleticích. Reprezentovali nás
nejlepší skokani do výšky.
Děvčata ze 6. třídy skočila nejvíce 115 cm.
Chlapci ze 7. třídy překonali výšku 140 cm (J. Hromádka) a 135 cm (O. Číţek).
Děvčata ze 7. třídy nezůstala výškou 132 cm (H. Klepetková )
a 125 cm (M. Hodanová) mnoho pozadu.
Chlapci z 8. třídy byli nejlepší, Tomáš Klatka skočil 14O cm a dokonce Pavel
Kutílek výškou 158 cm dostihl vyrovnat rekord Výškařské Tour chlapců 8.
tříd.
Děvčata 8. a 9. třídy dosáhla nejvyšší výšky 130 cm.
Oproti ostatním školám jsme se účastnili v poměrně malém počtu, ale přesto
jsme domů přivezli pohár za druhé místo.

Gratulujeme
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