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Beseda: Jak se dělá
časopis
19. 3. a 26. 3. 2013 přijela paní Dvořáková z vydavatelství RF Hobby, s.r.o., aby nám
přiblížila vyrábění časopisu od prvních slov a fotek po grafickou práci grafika, až po
první výtisk. Vysvětlila nám, že na výrobu časopisu je potřeba několik lidí, kteří
dělají několik rozdílných prací např: šéfredaktor, redaktor, ilustrátor, korektor,
fotograf, grafik. Jejich práci nám ukazovala na časopisu Junior, který nám po
přednášce rozdala.

By: Luděk Špaček, Radek Bilik

Láska ano, děti ještě ne
Ve středu 13. 3. navštívila naše třída (IX. A) besedu v Kolíně s názvem „Láska ano,
děti ještě ne.“ Besedy se zúčastnily i jiné školy. Pořad vedl zkušený gynekolog
z oblastní nemocnice Havířov, Petr Kovář. Hlavním tématem byly druhy
antikoncepce a jejich pouţití. Dozvěděli jsme se, jak dlouhou mají dobu účinnosti a
jak a kam se zavádějí. Mezi nejúčinnější druhy antikoncepce patří sterilizace, která
patří do nehormonální antikoncepce, a znamená, ţe je to přerušení vejcovodů a po
té nelze otěhotnět. Mezi další účinné nehormonální antikoncepce patří nitroděloţní
tělísko, spermicidy a muţský kondom. Mezi nejúčinnější hormonální antikoncepce
řadíme kombinovanou pilulku, mini pilulku, nitroděloţní hormonální systém,
antikoncepční náplast, injekční antikoncepci, podkoţní tyčinku a vaginální krouţek,
dále pak pohotovostní záchranu, která se pouţívá do 72 hodin po nechráněném
pohlavním styku, nebo při selhání jiné antikoncepce. Čím později toto pouţijete, tím
větší je riziko otěhotnění.
Na programu byly i vtipné chvilky, kdy nám například pan Kovář pouštěl
ultrazvuk s miminkem, které vypadalo, jako kdyby jelo v autě, poté jsme ještě viděli
pohádku od W. Disneyho, na které byl čáp, jak nese miminko zabalené v „ranci“ a
stále mu propadávalo skrz mraky. MUDr. Kovář nám i říkal, na jaké vtipné otázky
se ho ptaly děti z jiných škol a tříd. Mezi ně patřily otázky typu: „Kde se dají sehnat
stěrače na ponorku?“, „Jak se říká pohlavnímu styku s pokémonem?“, „Můţe ţena
otěhotnět při *felaci?“. Pan Kovář nám i řekl něco o druzích kondomů, tj. jaké
existují vůně, chutě, velikosti, barvy, aj. Sponzorem této besedy byly kondomy
„Billy Boy.“

By: Hodanová Martina, Kozlíková Natálie

Projektový den: výstava
v Kolíně
Některé třídy jely ve středu 24. 4. 2013 do Kulturního domu v Kolíně na výstavu:
Životní prostředí, která se konala 24. - 27. 4. 2013.
Byly zde připravené soutěže a testy k životnímu prostředí, za které se
dostávala razítka, která se vyměňovala za ceny, jež si mohli soutěžící vybrat
hodnotné nabídky. Také zde byla výstava myslivosti, vystavené trofeje jelenů,
srnců, atd. a také vycpaná zvířata. Zájemci si mohli vyzkoušet i střelbu kachen na
loveckém simulátoru.

By: Hromádka Josef, Špaček Luděk, Čížek Ondřej, Radek Bilik

Coca Cola Cup – chlapci
Ve čtvrtek 21. března 2013 nás žáci 6. - 9. tříd reprezentovali ve fotbalovém turnaji
Coca Cola Cup, který se konal v Pardubicích. Bohužel se v tu dobu konala i Osecká
laťka a někteří hráči se místo turnaje účastnili laťky. K tomu se ještě přidala
nemocnost několika hráčů a do Pardubic odjelo 11 žáků, což stačilo přesně na
základní sestavu. „Když jsem viděl na hřišti naše soupeře, tušil jsem, že nemůžeme
vyhrát,“ řekl žák 9. třídy Richard Žmolil. A měl pravdu, hned první zápas dopadl pro
naše družstvo špatně. Prohrálo 8:0 s pozdějším celkovým vítězem ZŠ Heřmanův
Městec. Další zápas se ZŠ Přelouč už byl výsledek o něco lepší 4:0 a naši měli i šanci
na výhru, bohužel Ivan Prokop trefil tyčku a Karel Lískovec neproměnil pokutový
kop. Poslední zápas odehrál naši borci s domácí školou ZŠ Polabiny Pardubice a
odešli poraženi 2:0, což byl náš nejlepší výsledek z celého turnaje. „Bohužel nám
nepřálo ani počasí. Byla zima a někdy i poprchávalo,“ dodal žák 9. třídy Richard
Žmolil.

Místo
1.
2.
3.
4.

Škola
ZŠ Heřmanův Městec
ZŠ Polabany Pardubice
ZŠ Přelouč
ZŠ Týnec n/L

Body
9
6
3
0

By: Luděk Špaček

Osecká laťka
Reprezentanti z 6. - 9. tříd se zúčastnili Osecké laťky, která se konala
21. března 2013 ve Velkém Oseku. Osecká laťka patří mezi Polabskou Výškařskou
Tour.
Příjmení a jméno
Hromádka Josef
Číţek Ondřej
Machková Nikola
Hodanová Martina
Jehlička Aleš
Pospíšilová Kateřina
Hanušová Michaela
Koubek Vít
Šulek Rudolf
Debelková Karolína
Slavíková Barbora
Fialka Jaromír
Klimeš Jan
Nezavdalová Nikola
Sedláčková Barbora

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

Výkon (cm)
150
145
120
130
145
140
130
155
130
115
130
110
120
105
105

Místo
9.
11. – 12.
11. – 12.
4. – 5.
6.
2.
7.
2. - 3.
7.
11.
3.
12.
5.
12. - 14.
12. - 14.

By: Špaček Luděk, Hromádka Josef

McDonald Cup – okresní
kolo
Naše škola se přihlásila do fotbalové soutěţe Mc Donald Cup v kategorii II. (4. -5.
tříd).
Turnaj se konal 23. 4. 2013 v Kolíně na UMT 3G, zúčastnilo se 15 škol, které
byly rozděleny do tří skupin. Naše škola byla zařazena do skupiny C společně s
1. ZŠ Český Brod, 1. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín a ZŠ Velim.
Hrálo se na zkrácené ploše poloviny velkého hřiště, počet hráčů 6 +1, střídalo se
hokejovým způsobem, hrací doba utkání 14 minut.
Naše utkání: ZŠ Týnec n/L
ZŠ Týnec n/L
ZŠ Týnec n/L
ZŠ Týnec n/L

- 1 ZŠ Č.Brod
- ZŠ Velim
- 1. ZŠ Kolín
- 5.ZŠ Kolín

0:1
1:4 (branka Obešlo)
1:0 (branka Robovský)
0:2

Naše druţstvo skončilo ve skupině na 4. místě, tak postup byl jen snem.
Soupiska ZŠ Týnec n/l:
brankář – Vondra Marek
obránci – Trojan Matěj, Kostelecký Jiří
záloţníci – Hojda Adam, Chvalina Jiří
útočníci – Robovský Tomáš, Obešlo Tomáš
střídali – Manich Jakub, Vokál Libor, Brzák Dominik, Plicka Petr

By: Luděk Špaček

Atletický čtyřboj
Účastníci ze ZŠ Týnec n/Labem
Chlapci: Koubek Vít, Jehlička Aleš, Číţek Ondřej, Bilik Radek, Puncmann Petr
Dívky: Hanušová Michaela, Pospíšilová Kateřina, Hodanová Martina, Klepetková
Hana, Machková Nikola
V pátek 26. 4. se naše škola zúčastnila soutěţe v atletickém čtyřboji. Nástup byl
v devět hodin. Na nástupu bylo 7 škol. První disciplínou byl běh na 60 metrů
chlapci, který odstartoval celý čtyřboj. Po skvěle uběhnuté chlapecké šedesátce
přišly na řadu dívky. Mezi tím co dívky ještě stále běhaly, chlapci se přesunuli na
stanoviště skoku dalekého a vysokého. Po té co Hanka Klepetková zvítězila na
šedesátce, se dívky mohly připravovat na vrh koulí a hod míčkem. Po odházení a
odvrhání se dívky mohly na chvíli opalovat, jelikoţ chlapci ještě nedokončili
disciplíny. Gratulujeme Vítkovi Koubkovi a Ondrovi Číţkovi ke skvělým výkonům
ve skoku vysokém. Dívky si na skoku vysokém vedly také dobře. Na čtvrtém místě
skončila Káťa Pospíšilová, na třetím Míša Hanušová a na druhém Martina
Hodanová. Skok daleký u chlapů i dívek dopadl dobře, ale Hanka Klepetková opět
„skórovala“, byla totiţ opět první. Říká se, ţe to nejlepší je na konec, to se ovšem
nedá říci o tomto čtyřboji, protoţe na konec se běţelo 800 metrů dívky a 1000 metrů
chlapci. Všichni jsme byli rádi, ţe jsme to vůbec doběhli. Ale pozitivní je, ţe nikdo
nedoběhl jako poslední. Dívky dosáhly jako tým druhého místa. Chlapci na tom byli
o něco hůře, dosáhli třetího místa. Druhé místo jim ,,uteklo“ o pouhých 24 bodů.
Účastníkům gratulujeme za jejich výtečné výkony.

By: Martina Hodanová, Ondřej Číţek

Předání multifunkčního
hřiště
21. března se konalo slavnostním předání multifunkčního hřiště.
Kolem 13. hodiny se shromáţdili starosta Města Týnec nad Labem Dušan Ţmolil,
zaměstnanci městského úřadu, sponzoři, ředitel školy Jaromír Sníţek, zástupce
ředitele Hynek Radouš a další.
Na začátku jsme vyslechli projev ředitel školy a starosty města a poté došlo
k přestihnutí pásky. Následovala prohlídka hřiště a poté občerstvení v malé
tělocvičně.

By: Luděk Špaček, Duchanová Michaela, Josef Hromádka

Úspěchy a akce žáků
18. 2. 2013
V okresním kole olympiády z Aj dne 14. 2. 2013 obsadil Matěj Kopecký 3. místo.
21. 3. 2013
Osecká laťka
21. 3. 2013
Školní Coca Cola cup
21. 3. 2013
Předání multifunkčního hřiště
2. 4. 2013
V okresním kole biologické olympiády dne 27. 3. 2013 obsadil Pavel Kučera 1.
místo.
15. 4. 2013
V okresním kole biologické olympiády dne 10. 4. 2013 obsadila Alţběta Kudličková
1. místo.
16. 4. 2013
Preventan
23. 4. 2013
Mc Donald´s
24. 4. 2013
V okresním kole matematické olympiády dne 17. 10. 2013 obsadila Kateřina
Vokálová 3. místo.
24. 4. 2013
Kinderiáda 1. st. Holečková
25. 4. 2013
Knihovna 6. tř.
26. 4. 2013
Atletický čtyřboj

By: Ondřej Číţek

Zábava

Projdi bludištěm – nejkratší cestou
Start

Cíl

Proč ţeny vţdy vědí, kde co je?
Protoţe to tam přendaly z místa, kde to bylo.

Doktor peskuje sestru:
"Proč jste mi to sakra neřekla dřív! Já toho pacienta dva měsíce léčím na ţloutenku a
vy mi aţ dneska řeknete, ţe to je Číňan!"

Jaký je nejrychlejší auto českých silnic?
Avia. Vţdy je v čele kolony.

Řešení:
d) 22 kostek

