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Milí spolužáci, vážení učitelé, toto je poslední číslo školního roku 2016/2017. Zkusili jsme si, 

jaké je to dělat školní časopis. Nás práce bavila, snad i vy jste se něco nového dozvěděli, vtipy 

vás rozesmály, křížovky jste vyluštili…. Předáváme štafetu dál, my se loučíme a přejeme všem 

hezké prázdniny! 

Redakce časopisu 



 
 

Dětský den týnecké školy 

-Špunti na vodě- 

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se celý 2.stupeň i se svými 

třídními učitelkami sešel na týneckém nádraží. Jelo  se 

na český komediální film Špunti na vodě. Film je 

navazující na úspěšný film z roku 1982 S tebou mě baví 

svět. Je zasazen do současného života 3 rodin. 

Tatínkové se na tajné cestě se svými ratolestmi  

potýkají  nejen s nástrahami vodního živlu, ale i 

s dvojící namachrovaných mladíků  proti nimž 

rozpoutají malou soukromou válku. A matky mezitím 

odjely na cyklistický výlet. Putování tatínků se při tom 

celou dobu prolíná s cyklistickým výletem jejich 

partnerek. Vše nakonec skončí jako vždy dobře. Během 

filmu nás pobavily hlášky předních českých herců: J.Langmajera ,P.Lišky, H.Čermáka. 

Dětský den se všem líbil. 

 

-Šmoulové: Zapomenutá vesnice- 

Hned druhý den oslavily děti  1 .stupně  dětský den. Byly také v kině , děti tak viděly americký 

animovaný film Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Film se už po třetí těší novému modernímu 

zpracování, které se tentokrát neodehrává v našem lidské světě, ale ve Šmoulici. Poté co 

Šmoulinka najde mapu k tajemné a ztracené šmoulí vesnici, vydá se i s Koumákem, Silákem  

a Nešikou na nezapomenutelné dobrodružství, které změní chod  napříč  šmoulími dějinami. 

V patách jim jako obvykle bude zrádný čaroděj Gargamel  i se svým kocourem Azraelem. Po 

sérii dramatických a komických událostí se vše dobře urovná a naše šmoulí vesnice se 

rozroste o několik nových kamarádek. 

 

 

 

 

Magdalena Hrušková 
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Akce týnecké školy 

23. června – Jarmark 

27. června – projektový den 

29. června -  sportovní den 

30. června -  vysvědčení 

 

 

 

 

5.A- + 5. B 

Doprava nám nedělá problém 

 

 

 

2.A + 2.B + 3. A + 3.B 

Jsme mořeplavci 

 

 

 

9.A+9.B +7.A +7.B 

Na návštěvě u pana prezidenta 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ KOLÍN 

AQUAPARK KUTNÁ HORA 

KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA NA 

PRAŽSKÉM HRADĚ 

  Kolektiv 9.tříd 
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Sport 

Pohár rozhlasu  

Účastnili jsme se okresního kola Poháru rozhlasu v Kolíně: 

3. 5. – mladší žactvo (6. + 7.tř.) 

           Mladší žákyně 2.místo 

           Mladší žáci 9.místo 

10. 5. – starší žactvo 

              Starší žákyně 6.místo 

              Starší žáci 4.místo 

Kolínské sportovní dny 

5. 6. – Atletika – 1.místo 60m – Jiří Šámal 

                           - 1. místo koule 3kg – Eliška Kopecká 

                           - 2. místo skok vysoký – Ema Žatečková 

                           - 3. místo 1000m – Václav Šámal 

8. 6. –  Florbal –  1. místo - starší dívky (8. + 9. tř.)                        -     

                           -  2. místo – mladší dívky (6. + 7. tř.) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Kolektiv 9.tříd 
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Dále jsme se zúčastnily fotbalových, korfbalových turnajů, kde jsme bohužel nedosáhli na medaile.  

Nicméně všechny naše výkony se pohybovaly těsně za medailovými pozicemi. 

Což je pěkný sportovní úspěch. 



 
 

Výlety  

Vodácký rozlučkový kurz 9.A 

Dne 25. 5. jsme se vydali s paní učitelkou Šurkalovou, Radoušovou a s panem učitelem 
Čepkem na vodácký kurz. Všichni jsme se sešli v plném počtu a samozřejmě se tak i vrátili. 
Hned první den nám dal pan Čepek 9km po řece Sázavě. Z Ledče nad Sázavou jsme tak 
dopluli do známého kempu Meteor v Chřenovicích. V kempu na nás čekal pan Čapek, který 
nám převážel věci s našimi spacáky, stany a taškami. Na večer bylo potřeba nějaké to dříví, 
tak jsme došli do vedlejšího lesa, někdo bral větší větve, někdo se snažil lámat stromy a 
někdo dřevěné ploty. Večer byl plný zábavy a u ohně jsme si i někteří zazpívali. Na druhý den 
ráno jsme vyjeli z Chřenovic do 
dalšího kempu ve Zruči nad Sázavou 
12km a ubytovali se zde. Někteří ve 
stanech a někdo v chatkách. Večer 
jsme si šli koupit něco do Tesca a 
vrátili se s plnými taškami. Čekala 
nás ráno nejdelší cesta z tohoto 
výletu 16km do městečka Kácov. 
Tato cesta byla zdlouhavá, ale 
jakožto dobrá parta jsme dojeli 
v pořádku a stále s humorem. A je tu 
poslední den Český Šternberk - dalších 15km, i když jsme byli unavení, tak nám všem bylo 
moc líto, že už dnes 28. 5. musíme jet domů. Ani jsme si neuvědomili, jak rychle to vše 
uteklo. Na tomto výletě jsme se všichni naposledy rozloučili, jak nejlíp to šlo. A uvědomili si, 
jak skvělou partu těch 9 let tvoříme. Myslím, že když na to každý zavzpomíná, chtěl by hned 
zpět.  

Výlet 9.B Karlštejn 
Za teplého ranního slunečného dne jsme se my 
9.B vydali na náš dvoudenní výlet do kempu 
Karlštejn. Když už jsme dorazili do malého 
městečka jménem Karlštejn, hned jsme hledali 
náš kemp, kde jsme měli být ubytovaní. Až jsme 
si vybalili, tak jsme se vydali do lomů velká 
Amerika. Během cesty jsme se hodně unavili, 
protože jsme šli pořád do kopce. Byli jsme na 
místě. Lomy velká Amerika byly překrásné. 

Nejvíc co se nám líbilo, byla ta čirá modrá voda. 
Nutila nás sejít dolů a vykoupat se, ale přístup byl pod pokutou 15 000 ,-. Cesta zpět do 
kempu byla příjemnější než cesta nahoru, protože jsme šli pořád z kopce. 

 

Karlštejn 

Kateřina Králová 

Petr Demjan, Michal Lukeš 
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Poznáš kde byly/budou naše třídy na výletě ? 

3.B+5.B 

 

8.A 

 

1.A+1.B+2.A+2.B  

 

7.A + 7.B 

 

8.B 

 

6.A+3.A+5.A 

 

6.B 

 

4.třída 

 

 

 

 

 

 

 

1.A+1.B+2.A+2.B – Starý Kolín (farma) 

3.A+5.A+6.A- Fajnpark 

4.třída- Praha Království železnic 

5.B+3.B- Mirákulum 

6.B-Chlumec nad Cidlinou 

7.A+7.B- Pardubice Lanáček 

8.A- Samopše 

8.B- Hradec Králové (paintball) 

Fajnpark 

Mirákulum 

Starý Kolín Farma 

Praha Království železnic 

Samopše 

Hradec Králové (paintball) 

Chlumec nad Cidlinou 

Pardubice Lanáček 

Lucie Heřmanová, Markéta Sandholcová 
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Prázdninové tipy na výlet  
Pro ty co mají rádi hodně zábavy a prolézačky, bych doporučil navštívit zábavní park 
Mirakulum v Milovicích, kde se mohou vyřádit i dospělí. Podobný zábavní park je také Fajn 
park v Chlumci nad Cidlinou, který je ale spíše pro menší děti. 

Pro ty co mají rádi hrady a zámky jsme si připravili krátký seznam 
hradů a zámků ve Středočeském kraji: 

Zámky: Kačina, Žleby, Hořovice, Mnichovo Hradiště, Veltrusy, 
Stránov, Mníšek pod Brdy, Jemniště, Nelahozeves, Loučeň, Jablonná 
nad Vltavou, Zruč nad Sázavou, Kokořín, Dobříš, Konopiště, 
Dětěnice, Trojský zámek.     

Hrady: Křivoklát, Český Šternberk, Karlštejn, Krakovec, Kokořín, Žebrák. 

Někteří, radši než, aby chodili někde v teplých dnech po zámcích a hradech, vyrazí k vodě, 
aby se ochladili. Připravili jsme si pro vás krátký seznam míst, kde se můžete vykoupat: 

Koupaliště Mšeno, koupaliště Kněžmost, kutnohorská plovárna, aquapark Příbram, Městské 
koupaliště Kralupy nad Vltavou, letní koupaliště Mělník, aquapark Hořovice, aquapark Slaný, 
aquapark Kladno, plavecký bazén Neratovice.  

Prázdninové akce v našem okolí 

Cesta do pravěku – 24.6. ( Heroland – Zeměher )  

Pro děti jsou připraveny různé soutěže z doby kamenné , železné a bronzové  

Královské stříbření – 24.6 / 25.6 ( Kutná Hora )  

Slavnost vás zavede do dob 15. století. Otevírá se zde jarmark, rozhoří se svatojánské ohně a 
začínají lidové veselice, uspořádané na počest oblíbeného panovníka.  

Začarovaný les – 26.6. ( hrad Kunětická hora) 

Vítání prázdnin – 30.6. ( Krakovany )  

Létofest – 15.7./16.7. ( Pardubice )  

Vystupující skupiny: 

Slza 
Marek Ztracený 
Hrůza Michal 
Ewa Farna 
Čechomor 
Wanastovi Vjecy 

Ondřej  Černý 

Tereza Stejskalová, Lucie Heřmanová 
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Čaroškola 
Ve dne 28.4. se v hale pořádala čarodějná škola. Jako každý rok se toho ujali páťáci a jejich 
třídní učitelé. O nová stanoviště a originální nápady nebyla nouze, jako např. Judo, malování 
na tělo, poznávání ryb, jízda na koloběžce nebo střílení pistolí Nerf na terč. Za nasbírané 
kartičky s čarodějnicemi si děti chodily vybírat odměny. Tři plné stoly s různými drobnostmi, 
školními potřebami nebo plyšáky byly obklopené dětmi. Celý den probíhal v příjemné 
atmosféře a užili si ho nejen žáci, ale i paní učitelky. 

 

Vtipy 
„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily 
tváře. To Vám tak dobře vařili?” 
„Ani ne, ale třikrát denně jsem musel 
nafukovat matrace.” 

„Tati, kdo mě přinesl na svět?”, zajímá se 
malá Kristýnka. 
„Podle zobáku to určitě musela být vrána!” 

„Pepo, co dělají ptáčci, když ještě neumí 
létat?“ „Chodí všude pěšky.“ 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a 
povídá: „Tati, dal jsem dva góly!!!“ „A jak to 
dopadlo?“ „1:1“ 

„Tatí!“ „Co je?“ „Když lidi umřou, je z nich 
prach?“ „Ano“ „Tak to pod mou postelí jich 
už muselo umřít mnoho!“ 

Božena Kovalyshyn, Eliška Kopecká 

Jíří Chvalina, Jakub Manich 
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Zábava 

 

 

Eliška Jetýlková 
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Šárka Havlová 


