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1.

Osecká laťka
V úterý 24. 3. 2015 se reprezentanti z 6.-9. tříd ZŠ Týnec nad Labem zúčastnili
21. ročníku Osecké laťky, která patří mezi Polabskou výškařskou tour.
Reprezentovali nás: Natálie Jehličková, Šárka Havlová, Eliška Kopecká, Adam Hojda, Václav Šámal,
Tomáš Klepetko, Nikola Nezavdalová, Klára Kasalová, Natálie Vobořilová, Barbora Slavíková, Rudolf
Šulek

Příjmení a jméno

Třída

Natálie Jehličková
Václav Šámal
Adam Hojda
Šárka Havlová
Eliška Kopecká
Tomáš Klepetko
Nikola Nezavdalová
Klára Kasalová
Barbora Slavíková
Natálie Vobořilová
Rudolf Šulek

6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
9.
9.
9.
9.

Výkon (cm)
135
125
135
135
115
120
130
130
130
135
135

Místo
1.
7.
2.
3.
15.
13.-15.
5.
11.
6.-9.
5.
14.-16.

Klára Kasalová IX.A

Úspěchy
-

V okresním kole Bio olympiády kategorie C se umístily tyto dívky z 9. třídy - Kudličková A. na
1. místě a Matoušková M. na 12. místě
V okresním kole Bio olympiády kategorie D se umístili tito chlapci ze 7. třídy – Kostelecký J.
na 2. místě a Černý O. na 9. místě

2.

Halová kopaná
Okrskové kolo
13. března 2015 se konalo okrskové kolo halového fotbalu pro 6. a 7.ročník v Týnci nad Labem.
Zúčastnily se tyto školy: 1.ZŠ Kolín, 2.ZŠ Kolín, 6.ZŠ Kolín, Gymnázium Kolín a ZŠ Týnec nad Labem.
První zápas jsme sehráli s kolínským gymplem. Celý zápas jsme se bránili, ale na konci jsme poprvé
vystřelili na branku soupeře a padl z toho vítězný gól. Druhý zápas jsme rozdrtili 6.ZŠ 8:0 a
průběžně jsme byli na prvním místě. Třetí zápas jsme hráli s 1.ZŠ v zápase jsme měli jasně na vrch
a zaslouženě jsme zvítězili 1:0. Poslední zápas jsme hráli s 2.ZŠ a byl asi nejvyrovnanější, protože
jsme se ujali vedení, ale vzápětí soupeř vyrovnal. Na konec jsme však poslední slovo měli my a
gólem v samotném závěru jsme zvítězili 2:1 a celý turnaj ovládli. A zároveň jsme vybojovali postup
na Kolínské sportovní dny a okresní finále v Kolíně.
Okresní finále
19.dubna 2015 se konalo finále okresního fotbalu v Kolíně. Zúčastnilo se kromě nás dalších pět
týmů: ZŠ Pečky, 3.ZŠ Kolín,5.ZŠ Kolín, Gymnázium Kolín a ZŠ Velim. První zápas jsme odehráli se
školou z Velimi. Velim jasně diktovala tempo zápasu a zaslouženě vyhrála 6:2. Druhý zápas jsme
odehráli s Pečkami, který byl vyrovnaný až do poslední minuty , ale štěstí se nakonec obrátilo na
naši stranu a vyhráli jsme 1:0.Další zápas jsme hráli s 3.ZŠ a jasně jsme zvítězili 3:0. Poslední zápas
měl rozhodnout o vítězi celé soutěže, z něhož jsme vyšli jako ti lepší a zvítězili jsme nad 5.ZŠ 3:1.
Na vyhlášení jsme si převzali pohár pro vítěze okresního kola a spokojeně jeli domů.
T.Robovský ,J.Kostelecký VII.B
Okrskové kolo halového fotbalu
Dne 30. 3. 2015 proběhlo na naší škole okrskové kolo v halovém fotbalu 8. a 9. tříd.
Do naší školy se sjely další čtyři školy: ZŠ Býchory, ZŠ Žíželice, ZŠ Plaňany a 7. ZŠ Kolín
Náš tým tvořili tito žáci: Barbora Slavíková, Čapek Matěj, Pavel Němec, Jan Sodoma, Daniel
Sodoma, Filip Tvrdík, Jaroslav Vacek, Tomáš Burďáček a Martin Loužil.
Pod vedením pana učitele Černého se náš tým umístil na krásném 3. místě, které bohužel nebylo
postupové.
Martin Loužil IX.B

3.

Velikonoce
Jako každé svátky mají i Velikonoce svoje tradice a obyčeje. Zachovaly se přes desítky generací a
jejich pravý význam nám mnohdy uniká.
Mezi nejznámější zvyky patří:
Vynášení smrtky-Na smrtnou neděli(14 dní přes Božím hodem velikonočním). Smrtka je figurína ze
slámy v ženských šatech. Její rituální zabití vyjadřuje radost z konce zimy, jež byla odpradávna
spojována se smrtí. Zároveň vítá jaro.
Koleda-Nechodili na ni jen děti, ale i svobodní mládenci a o prvním velikonočním úterý koledovaly
dokonce svobodné dívky. Koledám se tehdy připisovala jakási magická moc. Měly přinést štěstí a
blahobyt do každého stavení.
Kraslice-Malovaná velikonoční vajíčka, jimiž dívky obdarovávaly chlapce během Velikonoc. Vajíčko
na němž byly složité symboly byl určitý vzkaz konkrétní osobě.
Pomlázka-Chození s pomlázkou patří k nejstarším velikonočním obyčejům. Šlehány byly mladé
dívky a ženy, aby omládly. Hospodář tehdy vyšlehal vše, co mělo v ten rok rodit(dobytek, pole).
Oblévačka-Patří k obřadním zvykům hlavně ve slovanských zemích. Oblévalo se o druhém
velikonočním dni. Muži obcházeli stavení a děvče, jež našli v posteli polili studenou vodou. Dívky to
mužům směli oplatit nadcházející den.
Pašijový Týden
Škaredá středa-Středa přes Božím hodem velikonočním patří ještě k postní době. Podle lidové
tradice se nikdo nesmí mračit, jinak by se škaredil pak už všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek-Toho dne zní zvony při večerní bohoslužbě naposledy, pak ztichnou až do Bílé
soboty.
Velký pátek-Je v katolické liturgii dnem hlubokého smutku, na památku ukřižování Ježíše Krista.
Dodržoval se přísný půst, žádné maso s vyjímkou ryb. Lidová víra tvrdí, že se toho dne země
otevírá, aby odhalila své poklady. Nesmělo se prát prádlo, pradleny říkávaly, že by ho místo do
vody namáčely do Kristovy krve.
Bílá sobota (Vzkříšení)-V českém prostředí se před kostelem světil oheň. V mnoha vsích bylo
zvykem uhasit všechna ohniště v domácnosti, před kostelem vložila hospodyně na hraničku vlastní
polínko, poté co jej kněz posvětil, vzala žhavý ohárek domů a žehnala jím oheň nový.
Hod Boží velikonoční-K této neděli patří velikonoční pokrmy beránek, mazanec, ale také vejce,
chleba a víno, jež se světily při ranní mši.
Velikonoční pondělí- Mládenci(později hlavně děti) chodili za děvčaty s pomlázkami spletenými z
vrbového proutí. Šlehali jimi dívky i ženy aby byly po celý rok pilné, zdravé a veselé, dostávali od
nich malovaná vajíčka. Vejce bylo od pohanských dob symbol života, právě proto se spojovalo s
jarními oslavami. Pokud chcete dát vajíčko milované osobě, mělo by být pouze červeně zdobené.

4.

Zábava
Pokus se rychle doplnit názvy vodních sportů:

P.A...Í
V.D.Í

V...Í P..O
M.T.R.SM.S

K...IS..KA
J . CH . I . G

V..LO...Í
P..Á..NÍ

Hádej

Kolik lodí pluje ve skupině, když jedna pluje přede dvěma, jiná mezi dvěma a ještě jiná za dvěma?

5.

Korálové útesy - 2. přednáška
z projektu Green Life
Žáci 4. až 9. ročníku vyslechli již druhou přednášku organizátorů projektu Green Life
tentokrát zaměřenou na korálové útesy
- nejprve byli seznámeni s různými druhy organismů, které tam žijí, ale pak byli upozorněni na to,
že i tato místa jsou lidmi poškozována, ničena
- korálové útesy představují ekosystém s nejbohatší biodiverzitou, poskytují úkryt mnoha
živočichům
- ničení korálových útesů bychom mohli přirovnat k ničení deštných pralesů
- většina žáků byla šokována koncem filmu, ve kterém viděli, jak při lovu ryb umírá množství dalších
živočichů, které se chytí do sítí, zbytečně je zabíjeno velké množství žraloků, protože z jejich ploutví
se vyrábí tradiční čínská polévka
- naše škola získala od projektu Green Life certifikát - Partnerská škola
- do projektu jsme přispěli vstupným na přednášku, dále 31 žáků si zakoupilo časopis Green Life
- ze sběru jsme přispěli částkou 1 000 Kč na zakoupení další části pozemku, který se stane součástí
přírodní rezervace
- žákům se přednáška líbila, získali mnoho nových informací, ale odnesli si i řadu otázek k zamyšlení
- co dělat pro zlepšení ŽP - a to byl hlavní cíl přednášky

6.

Upozorňující a varovné tabule k ochraně ŢP
- žáci 7. B a 8 . třídy v hodinách Př a Vo vyrobili tyto tabule
- cílem bylo, aby se všichni zamysleli nad tím, jak se chovají, jak by mohli pomoci ochraně ŽP
- nejlepší tabuli zhotovily dvě žákyně z 8. třídy - Vokálová K. a Čížková N., které na své tabuli
upozornily na to, jak dlouhá je doba rozkladu různých věcí vyhozených do přírody, upozornily na
černé skládky, svou tabuli zakončily výzvou, aby si lidé vyšli do přírody s velkým pytlem, do kterého
nasbírají vyhozené odpadky

Výstava ŢP v Kolíně
- od 22. do 24. 4. některé třídy 1. i 2. stupně navštívily velmi pěknou výstavu ke Dni Země v Kolíně
- žáci dostali záznamové karty s čísly stanovišť, na kterých plnili různé úkoly - poznávali dřeviny,
semena, různé živočichy, zahradní rostliny, ryby, dozvěděli se něco nového o lýkožroutovi, o
včelách, mohli si vyzkoušet správné třídění odpadu
za splnění úkolů si mohli vybrat různé odměny

7.

Klub mladého diváka
Ve dne 31. 3. jsme byli se školou v divadle Ponec na hře Tanec Praha. Tato hra ale nebyla jen
tak obyčejná, byl to tanec vyjadřující děj. Režisérem byl Slovák, který nám něco o této hře předem
řekl. Členy této hry nebyli jen Češi, ale také Portugalci, Španělé a dokonce i Vietnamci.
Divadlo bylo doopravdy velmi zajímavé a k zamyšlení. Ale mělo to jeden háček. Nikdo nám
neřekl, jaké je přesné téma. Takže každý si pod tímto tancem mohl představit jiný příběh.
Mohli jsme si představit dva kmeny, které měly spory mezi sebou. Nebo také ti bohatí, kteří
měli své otroky. Někdo v tom mohl mít takový zmatek, že na to neměl žádný názor. Dalo se z toho
také vypozorovat, že tam hrála i nějakou roli láska a úmrtí jednoho člena kmenu.
Celkově věnovat se tomuto tanci bylo asi velice obtížné. Mít v sobě tu správnou energii,
pohyb a hlavně talent. Na takovémto představení jsme byli se školou poprvé a myslím, že takovéto
umění je nevídané a každý by to měl alespoň jednou vidět.
Slavíková B. IX. B

Pardubice 7. A a 7. B
Dne 26. 3. 2015 jsme my (7. A a 7. B) vyrazili na velikonoční trhy, které se konaly na zámku.
Po příjezdu do Pardubic jsme šli do Afi palace , kde jsme měli asi 45 minut rozchod. Poté jsme šli na
zámek a tam nás přivítal mohutný páv na stromě, samozřejmě si ho každý musel vyfotit. Když jsme
vešli do zámku, tak na nás čekala paní, která si pro nás připravila prezentaci o velikonočních
obyčejích. Po prezentaci jsme se přesunuli do vedlejší místnosti , kde děvčata zdobila vajíčka a
chlapci pletli pomlázky. Musím podotknout, že se to všem povedlo. Hoši už předčasně využili
pomlázky a některé z děvčat švihali. Po prezentaci a úspěšném vyrábění jsme se vydali zpět na
nádraží, odkud jsme jeli do Týnce.
Výlet se nám všem moc líbil a určitě bychom si ho zopakovali.
Vypracovali: Kovalyšynová 7. A
Kosová 7. A

8.

Scapino a jeho šibalství
V pondělí 9. 3. 2015 byly obě sedmé třídy v divadle Kolín na komedii Scapino a jeho šibalství.
Okolo 9:00 hodiny začala divadelní hra. Seděli jsme na balkonech a měli jsme krásný výhled.
Bylo to o šibalském sluhovi, který svou chytrostí a obratností dokáže pomoci dvěma
zamilovaným mladým pánům svést boj se zarputilostí jejich mrzutých otců. V roli Scapína si
zahrál Matouš Ruml. Scapino má v sobě odvahu, radost ze života, kočičí pohyblivost a zdá se,
jako by všechny ty nápady, kterými obluzuje staré pány, byly opravdu z jeho hlavy. Hra trvala
1,5 hodin a myslíme si, že se to všem líbilo a chtěli bychom tam jet jěště jednou.

Jakub Manich a Jiří Chvalina VII. A

9.

