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Milí žáci, učitelé a zaměstnanci školy,
Velikonoce už se blíží, chlapci začínají plést pomlázky, děvčata
barví vajíčka a venku zpívají ptáčci. Celá 9.B, která tvoří toto
číslo Školtýnu, Vám přeje veselé Velikonoce.

Spolupracoval: Matouš Ryglevicz

Velikonoce
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, takže jejich datum se každý rok mění.
Kdy oslavíme Velký pátek a Velikonoční pondělí v letošním roce?
Termín Velikonoc se dá přesně spočítat. Tento svátek oslavující jaro a
vzkříšení Ježíše Krista připadá podle klasického kalendáře na první neděli po
prvním jarním úplňku, tedy po úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli, slaví se
Velikonoce až neděli následující.

Velikonoční symboly
Beránek -představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V
křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské
víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kraslice -dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo
zárodek života obsahuje.
Kočičky -symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího
Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání
popela z jejich spálení o Popeleční středě.
Zajíček - symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre.
Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc.
červená – barva krve, síla, oheň, láska, nový život
zelená – síla přírody, jaro, mládí
žlutá – symbolizuje slunce, světlo, obilí, med, bohatství a blahobyt
Popeleční středa -v tento den začíná čtyřicetidenní půst
Květná neděle – je poslední postní nedělí
Modré (žluté) pondělí – poslední postní pondělí
Šedivé úterý – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid
Škaredá středa (Sazometná středa) - Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou
středu, bude se mračit každou středu v roce.
Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté utichnou až do Bílé

soboty
Velký pátek -největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista
Bílá sobota- zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) - nejdůležitější křesťanský svátek - zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, během ranní bohoslužby se světí jídlo.
Velikonoční pondělí – velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata pomlázkou z vrbového proutí.
Někde je zvykem, že je na oplátku děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují vajíčka.
Kočíková ,Váňová

Fotbal 8.-9.tříd
Dne 12. 3. 2019 se v Kolíně na ŽŠ
Mnichovské odehrálo okrskové kolo
sálové kopané 8. až 9. tříd. Za naši školu
hráli: J.Jarý, F.Dubček, A.Buřival, V.Filip,
V.Klepal, T.Sodoma, V.Cihlář, Š.Šmíd,
F.Věříš, J.Rezler a M.Manda. Každý zápas
trval 10 minut. My jsme hráli 4 zápasy a
bohužel se nám nedařilo a všechny zápasy
jsme prohráli, a tím pádem jsme byli
poslední. Jel tam s námi p. učitel Čepek.
Příště snad dosáhneme lepšího výsledku.

Fotbal 6.-7.tříd
Dne 26. 3. 2019 se v Kolíně na ŽŠ Mnichovské odehrálo okrskové kolo
v sálové kopané 6. až 7. tříd. Naše škola se opět zúčastnila. Hráli jsme 5
zápasů a podařilo se nám vyhrát pouze 1 zápas. Skončili jsme 5. z 6. Příště
se nám snad bude dařit více.

Tomáš Sodoma a Jan Janík

Návštěva archivu
V rámci dějepisného semináře jsme navštívili dne 26.3. Státní okresní archiv v Kolíně. Po
příjezdu nás přivítal průvodce archivu. Všichni jsme se podepsali do knihy návštěv. Archivář
nás seznámil se zdejším archivem, pojmem archiválie, což jsou písemné dokumenty. Všechny
tyto dokumenty se ukládají do depozitáře(sklad). Nachází se zde také místnost s názvem
BADATELNA, která slouží k studování dokumentů. Byli jsme seznámeni s různými listinami a
pečetěmi z různých století. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Všem vřele doporučuji
tento archiv navštívit.

Nikola Koláčná VII.A

Přednáška o kyberšikaně
Dne 2.4.2019 se celý 2. stupeň zúčastnil přednášky o šikaně a kyberšikaně. Přednášku vedl
plukovník Mgr. Josef Lottes. Žáci se dozvěděli o kriminalitě nezletilých a mladistvých. Řekl
nám, jak se máme chovat, abychom nebyli oběťmi výslechu policie. Plukovník nám vyprávěl
různé případy, spojené s kriminalitou mladistvých,
které vyšetřoval společně s policií. Bylo nám
řečeno, abychom byli opatrní mimo domov i na
internetu. Kdybychom se náhodou dostali do
nebezpečné situace, tak víme, jak se ubránit.
Přednáška se nám líbila, byla zajímavá a přiučili
jsme se něco nového.
K. Broučková,
K. Chvalinová a N. Fridrichová

Noc s Andersenem
V pátek 29.3. v 17 hodin jsme měli čekat před školou, protože jsme měli Noc s Andersenem.
Několik dětí přišlo pozdě. Ve třídě jsme potom srazili lavice a udělali velký stůl.
Paní učitelka nechala hádat, co je za téma a nakonec jsme to uhodli. Byl to „Karlík a
továrna na čokoládu“. Pak jsme si losovali lístečky s obrázky. Děti se stejnými obrázky byly
spolu, utvořily skupiny a dostaly věci.
Rozdělili jsme se do tříd, naše skupina se jménem ,,Zbydki“ byla ve 4.A a tam plnila úkoly.
Už jsme měli půlku hotovou a uslyšeli jsme výkřik ,,Pizza!!!“.
Odhodili jsme věci a běželi do třídy a tam si rozdali pizzu. Čtyři děti včetně mě měly
Margaritu a zbytek šunkovou.
Po snědení pizzy jsem se vrátil do Zbydků. Potom jsme šli do hudebny a tam prezentovali
naši práci. Rozdali jsme si zlatý a stříbrný kupón. Stříbrný kupón byl k vyrábění klobouků a
zlatý ke tvarování čokolády.
Já jsem dělal klobouk. Když jsem to měl hotové,
všichni dostali druhý kupón a prohodili jsme se.
Potom se šlo do třídy a tam se připravovalo místo
na spaní. Pak jsme šli do 4.A a koukali se na film
,,Karlík a továrna na čokoládu“. Paní učitelka dala
na lavici čokoládový fondue, kdo chtěl, mohl si dát.
Mezitím jsme chodili do prvního patra po stopách,
které byly hrozně daleko od sebe a na konci byl
papír, který jsme podepsali a vzali si jiný papírek
vedle. Vyluštili jsme hádanku, díky které jsme našli
knihy, které bychom měli přečíst.
Dokoukali jsme film a šli spát.
Ráno jsme si zabalili věci a nasnídali se. Snídaně byla moc dobrá. Chtěl bych, abych něco
podobného ještě někdy zažil.
DĚKUJI MOC PANÍ UČITELCE!!!

Štěpán Horáček 5.B

IQ Landia 5.A a 5.B
Ve čtvrtek 4.4. 2019 se obě třídy naší základní školy vydaly na výlet do IQ Landie v Liberci. Na místo
dorazily přibližně za dvě hodiny. Ve skupinkách si žáci prohlíželi různé výstavy jako například Lidské
tělo, Přírodní živly, Vesmír a mnoho dalších zajímavých expozic, které IQ Landie nabízí. Mimo jiné se
také zúčastnili vědecké show, ve které bylo dětem zblízka a názorně předvedeno několik pokusů.
Naše třída se obou pátých tříd zeptala na pár otázek…
Jaká výstava se vám nejvíce líbila?
J. Hlad 5.A – Nejvíc se mi líbil simulátor hurikánu v přírodních živlech.
L. Šašma 5.A – Mně se zase líbilo to zemětřesení.
Š. Ryglevič 5.B – Zaujala mě výstava o technice.
M. Jarešová 5.B – Moc se mi líbilo na výstavě o vesmíru.

Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Co za informaci vás nejvíce překvapilo?
N. Cihlářová 5.A – Vyrábění energie za pomocí toho, že jsme běhali v kolečku pro křečky.
Celá 5.A – Společně jsme zvedli auto pomocí kladkostroje!
M. Kloz – Na hlukoměru jsem dosáhl vysoké hodnoty.
N. Schlitzenbauerová – Pomatuji si, že když jsem si tam nechávala měřit tep, tak jsem měla 60/min.

Co jste se dozvěděli na vědecké show?
D. Nguyen 5.A – Líbil se mi pokus s barevnými ohni.
N. Vančurová 5.A – Bylo zajímavé , jak tekutý dusík po vylití na horkou podlahu vytvořil kuličky.
L. Bošinová 5.B – Že nejde vidět, jak se lije vzduch do vzduchu, ale jde vidět, když se lije vzduch do
vody.
N. Schlitzenbauerová 5.B – Zaujal mě experiment, kdy jsme plastovou raketku naplnili 100% kyslíkem,
nalili k tomu trochu lihu a zapálili jsme to. Raketka potom vzlétla.

Co byste chtěli ještě jednou vidět a chtěli byste se tam zase vrátit?
K. Smržová 5.A – Určitě bych se tam ještě jednou chtěla vrátit a nejradši bych znovu viděla
planetárium.
Nela Bartáková a Nikola Oltová

Naši prvňáci
Ve dnech 12. 4. a 13. 4. se jako tradičně na naší škole uskutečnil zápis do 1.
třídy. Budoucí prvňáčky čekala pohádka Bob a Bobek. Paní učitelky se na nové
žáčky moc těšily. S programem také pomáhali žáci 8. a 9. tříd. V příštím školním
roce se můžeme těšit na 28 nových prvňáčků. Noví budoucí žáci pracovali se
zaujetím a snažili se splnit všechny požadavky. Odměnou jim byl malý dárek,
který na závěr každé dítě dostalo. K příjemné atmosféře přispělo také
občerstvení, za které patří dík paní učitelce Olexové.

K. Broučková, N. Fridrichová

Vtipy
Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky:
"Smrdí, umývat!!!"
Otec odepsal:
"Učit, nečuchat!!!"
Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?"
"Vlaštovka"
"Proč zrovna vlaštovka?"
"Protože v září, na začátku školního roku, odlétá."
"Jestli nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!"straší žáky učitelka.
"A nevadí, že nemáme pomlázky."
"Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku? " zajímá se babička
Vnouček na to odpoví: "Pořádnej průšvih."
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Jezdí po kolejích
Král zvířat
Opak Ovoce
1000 mililitrů
Samec od kozy
Opak dne
Opak začátku
Strom na kterém rostou jablka
Nelítavý pták, který dobře plave
Anglicky tužka
Kdo je před druhým?
Kreslí se tím
Je na chlebu
Popravčí
Fotbalový klub z Paříže (zkratka)
Zvíře, které žije na poušti
Obrazovka u počítače
Kyselé ovoce
Nejlepší přítel člověka

Michal Drvota a Martin Tichý

