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Osecká laťka 2014
27.3.2014 se žáci druhého stupně zúčastnili soutěže ve skoku vysokém Osecká laťka. Byl to v pořadí již 20. ročník této soutěže. Nejlépe nás
reprezentovali tito sportovci:

6. ročník dívky

1. Šárka Havlová

výkon: 135cm

6. ročník chlapci

5.-6. Adam Hojda

výkon: 125cm

9.-10. Tomáš Klepetko

výkon:125cm

7. ročník dívky

9. Nikola Nezavdalová

výkon: 125cm

8.ročník dívky

7. Barbora Slavíková

výkon:135cm

9.ročník dívky

10. Michaela Hanušová výkon:125cm

9.ročník chlapci

1. Koubek Vít

výkon: 165cm

Aleš Jehlička

Masopust

Dne 4.3.2014 se konal masopust třídy 2. A. Celý den se dětem líbil. Hrály
různé hry, tancovaly Mazurku a učily se celý den v kostýmech. Ve třídě
panovala skvělá atmosféra a nebyl nikdo, komu by se ten den nelíbil. Masopust
měli i žáci 2.B, jen o týden dříve. Co o masopustu napsali někteří žáci 2.A?

Vendy :

Baletka Lenka :

Nejvíc se mi líbilo, když jsme hráli hry a
byla jsem za královnu. Hráli jsme Šli tři
opice do porodnice. A tancovali jsme
Mazurku.

Moc jsme si užili. Tancovali jsme, hráli
jsme a měli jsme masky.

Autoři : Tereza Buřivalová, Marta Havlová

Školský pohár
Jako každoročně se dívky naší školy přihlásily do Školského
poháru Coca-Cola. Dne 10. 4. je čekalo první kolo na pardubickém
umělém hřišti. V letošním kole bylo povoleno, že mohou nastoupit i
sportovní školy. Snad proto dívky měly menší šance na vítězství a
postup do dalšího kola. Ale i tak dívky obsadily krásné druhé místo,
ale již bez postupu.
Skóre zápasů..
Týnec n/L – Dymokury – 3:0
Týnec n/L – Pardubice – 1:5
Týnec n/L – Přelouč – 6:0
Sestava – Věříšová, Havlová, Hanušová, Buřivalová, Slavíková,
Matoušková Mich., Matoušková Mar., Moždíková, Vobořilová,
Sedláčková, Nezavdalová, Nesládková, Vokálová, Hodanová,
Pospíchalová.
Největší podporou pro nás byly hráčky: Věříšová Veronika, Slavíková
Barbora a Sedláčková Barbora.

Havlová, IX.

EXKURZE – IVECO
Týnec nad Labem
Dne 10. 4. a 14 .4. se osmé třídy zúčastnily exkurze ve firmě „IVECOopravny“ v Týnci n/Labem. Exkurze byla zaměřena na volbu povolání.
Celým areálem nás provázel pan Filip Hrabánek. Získali jsme informace o
historii a současnosti firmy. Během exkurze nás pan Hrabánek seznámil
s různými profesemi, které se zde uplatní. Nejdříve se nám zdálo, že si na své
přijdou hlavně kluci, ale během povídání jsme zjistili, že je zde dost profesí,
které jsou i pro dívky.
Líbilo se nám, že během celé akce jsme se mohli zeptat na různé věci
týkající se této problematiky.
Odcházeli jsme plni dojmů a nových zážitků. Akce se zdařila.
VIII.B, VIII.A

Projektový den IX.
třídy
Dne 7. dubna jsme se zúčastnili exkurze v elektrárně Chvaletice.
Sešli jsme se v 7:30 na nádraží v Týnci n/L, poté vlakem jeli až do Chvaletic,
odkud jsme šli pěšky až do elektrárny.
Dorazili jsme do hlavní budovy, kde nás vybavili bezpečnostními helmami a
vyrazili jsme na exkurzi. Prováděli nás budovou hasičského sboru, dostali jsme
se až do samého nitra elektrárny – řídícího centra.
Seznámili nás s likvidací odpadu a filtrací komína, dále nám ukázali vyklápění
uhlí z vagónů pomocí velkého točivého stroje.
Exkurze byla velice poučná a jistě každý si tam našel něco, co ho zaujalo.
(T. Mrkos a J. Polák)

Projektový den
Dne 7.4.2014 se všechny třídy z druhého stupně zúčastnily projektového
dne, který byl však v každé třídě jiný.
Vybrali jsme pro vás tři slohové práce ze šesté, sedmé a osmé třídy, práce
jsme poupravili a zkrátili.

6. třída

Dne 7.4 se konal projektový den 6. třídy na téma Lidské aktivity a
problémy životního prostředí. Vyrazili jsme do Čáslavi a podívali se do třídičky
odpadů. Hned jak jsme vstoupili do areálu, uviděli jsme velký kopec, na kterém
se pohybovala nákladní auta. Pan a paní vedoucí nám všechno vysvětlili. Byl to
pěkný výlet.

Den bez elektrického
proudu
Dne 7. 4. 2014 nešel v Týnci elektrický proud a každý třídní učitel měl za
úkol vymyslet nějaký plán. Proto jsme se zeptali žáků na prvním stupni, jak
tento ojedinělý školní den prožili.
Jakou akci si pro vás připravila tř. učitelka ?
1.tř.- šla na vycházku lužním lesem
2.A - byla v přírodě v Záboří nad Labem a ve Vinařicích
2.B - navštívila statek ve Starém Kolíně
3.tř. - byla v Záboří nad Labem a ve Vinařicích
4.A spolu se 4.B - navštívila Kostnici v Kutné Hoře
5.A a 5.B spolu navštívila keramickou dílnu v Krakovanech u Vojtíšků

Jak se vám tato akce líbila a co vás nejvíce zaujalo ?

1.tř. - Nejvíce se nám líbilo krmení oveček a koz, také jsme viděli srnky.
2.A – Líbil se nám vytesaný medvěd, sady, po cestě jsme našli minci a
kamenné brouky.
2.B – Krmení koní, pávů a kachen.
3.tř. – Líbilo se nám na hřišti v Záboří, krmili jsme mravence, zaujala nás
veverka u Labe, dále se nám líbila procházka lesem, na které jsme
zahlédli strom chráněný státem- dub.
4.A – Výlet se nám líbil a skoro všichni jsme si koupili lebky.
4.B – Líbila se nám lampa z kostí lidského těla, pyramida z lebek a cesta
vlakem.
5.A – Líbila se nám výroba keramiky.
5.B – Líbila se nám výroba a také pes.
Andrea Dudlová, Karolína Burešová

Zábava
Má to čtyři nohy a jednu ruku, co je to?
Doga vracející se z dětského hřiště!
"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně nemocný."
"V pořádku a kdo volá?" "Můj táta."
Víte, co musíte udělat, když potkáte hladového medvěda v Tatrách?
Nemusíte dělat nic, medvěd udělá všechno za vás.
Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, co je to? Batman co padá
ze schodů.

J. Polák, J. Vávra, T. Mrkos

