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Mílí žáci, drazí učitelé!
Léto se blíží, na stromech zraje první ovoce, z lesa se ozývá zpěv ptáků a venku je vedro
jak v pekle. A to znamená jediné. Prázdniny jsou tu! My, deváťáci, bychom Vám chtěli
popřát hezké prožití letních prázdnin a co nejvíce šťastných zážitků. Zároveň se s Vámi
loučíme. Děkujeme nejen učitelům, ale i žákům za úžasných 9 let na této škole. Budete
nám chybět…

9.A a 9.B
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Švédsko 2019
Dne 17.5.2019 jsme my, deváťáci, osmáci a pár sedmáků s
panem ředitelem Radoušem, paní učitelkou Filipovou, paní
učitelkou Radoušovou a panem zástupcem Charvátem odjeli
autobusem z týneckého náměstí na švédský ostrov Öland.
Z Německa jsme jeli z Rostocku trajektem do Dánska.
Cesta trajektem trvala 2 hodiny. Poté z Dánska 20 minut
trajektem do Švédska. Cesta trvala asi 21 hodin. V 8 ráno
jsme dorazili do kempu, vybalili jsme si věci, šli jsme na oběd a poté měli volný
program, hodně lidí dospávalo cestu.
Odpoledne jsme šli na procházku kolem pobřeží. Druhý den jsme objevovali
jižní část ostrova. Navštívili jsme hrad Borgholm, který jsme kvůli mlze skoro
neviděli. Poté jsme jeli na step Alvaret. Poznávali jsme zajímavou přírodu. Na
závěr výletu nás čekala prohlídka majáku Dlouhý Jan.
Třetí den jsme byli na návštěvě švédské školy nedaleko města Kalmar. S
místními žáky jsme odehráli florbalový zápas, který jsme vyhráli. Ze školy jsme
se autobusem přesunuli do města Kalmar. Paní průvodkyně nás seznámila s
historií Švédka.
Čtvrtý den jsme jeli na sever ostrova a šli na procházku do
„lesa skřítků“ a na maják Dlouhý Erik. Všude ve Švédsku je
spousta mlýnů, buď německého, nebo holandského typu.
Hodně z nich jsme i navštívili.
V našem kempu jsme měli možnost vykoupat se v moři,
jít do sauny, hrát minigolf nebo skákat na trampolíně.
Cesta zpátky byla stejná jako cesta tam. Na zpáteční jsme
navštívili Kodaň. Během dvouhodinové prohlídky v Kodani
jsme měli možnost vidět známou sošku Malé mořské víly.
Celý výlet do Švédska se všem moc líbil a jsme rádi, že jsme
měli tu možnost se tam podívat.

Tereza Apolenová, Šimon Šmíd, Nela Bartáková
Foto: Nikola Oltová, Linda Váňová
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Ein Tag mit Deutsch
(Den s němčinou)
25. dubna nám paní učitelka Kučerová na kroužku němčiny
sdělila, že pro nás připravila akci. Jednalo se o přespávání ve
škole. 9. května jsme dostali vstupenku, na které byl vzkaz
„Svatyně všech Vontů je Kostel svatého Jakuba“. Naším úkolem
bylo, abychom do druhého dne přišli na téma akce. Mnozí z nás
se ptali rodičů, aby nám pomohli s vyluštěním tématu. Téma
bylo Rychlé šípy.
V pátek 11. května 2019 jsme se v 16 hodin sešli u hlavního
vchodu do školy, kde už na nás paní učitelka Kučerová čekala.
Odvedla nás do třídy, ale my si mezitím všímali na chodbě
prvních úkolů, které byly připravené na naše luštění. Třída byla
rozdělená na pět hnízd, pro každou skupinu jedno. To jsme ale
zprvu nevěděli a posedali si, jak jsme chtěli. Od paní učitelky jsme dostali
knížečku, do které jsme vpisovali odpovědi, informace o nás a další věci. Vedle
toho jsme dostali ještě jmenovku, záložku. A nakonec to nejlepší – losovali jsme
si skupiny.
V půl páté jsme se pustili do úkolů – soutěžili jsme v
rychlosti, paměti, ale také zručnosti a dalších věcech.
Hodně se nám líbila část, kde jsme za dvě minuty měli
nasbírat co nejvíce vlaječek, špendlíků a jinanů. Každý
obrázek měl svou bodovou váhu. Nejlepší skupina
získala téměř 3 000 bodů! První dvě skupiny s nejvíce
body získaly kromě diplomu i odměny od Goethe
Institutu. Poslední soutěžní část probíhala ve
spojovačce, protože už byla venku tma, bylo to i trochu
strašidelné.
Dva žáci odcházeli domů ve 21 hodin a jeden ve 22 hodin. To jsme se,ale už
dívali na film a pomalu usínali, protože nám paní učitelka slíbila, že nás v noci
probudí na stezku odvahy. Jenže stezka nakonec nebyla, protože se nám
nechtělo v noci se vstávat.
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Ráno jsme už v pět hodin vstali a většina v půl deváté odešla. Poslední odešla
Nikča a to v devět hodin. Akce se nám líbila, což je vidět na anketních otázkách
od paní učitelky Kučerové.
1. Líbilo se ti na přespávání?
Alena H.: Mně se líbilo úplně všechno, chtěla bych zase ve škole spát.
Nicol J.: Mně se také líbilo úplně všechno a hrozně jsem se těšila.
A stejně odpověděli i další účastníci.
2. Bylo něco, co se ti nelíbilo?
Dominika M.: Je škoda, že když nás paní učitelky budily v noci na stezku
odvahy, tak nás nemohly probudit.
Ale jinak se na tom také všichni shodli – NEBYLO!

3. Co se ti líbilo nejvíce?
Antonín M.: Nejlepší byla stezka.
Lukáš B.: Mně se líbily soutěže.
Nela K.: Ty hry byly super.
4. Dozvěděli jste se něco nového?
Barbora K.: Já se dozvěděla nové věci o Rychlých šípech.
Vendula K.: Já se dozvěděla nové informace o panu Foglarovi, o panu Mayovi a
naučila jsem se hodně nových německých
slovíček.
Pamatuješ si jaké barvy má
vlajka Německa? Vybarvi si
ji!
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Čaroškola
Dne 29.4 se u nás v hale uskutečnila Čaroškola, která je jen pro 1.stupeň. Žáci z
5.tříd si pro ně připravili spoustu
zajímavých úkolů.

Jména Stanovišť:
Ochutnávka čarodějných pokrmů
Začarovaná poznávačka
Fotbal
Čarokřížovky
Začarované pexeso
Basketbal
Smrtelné házení
A spousta dalších zábavných úkolů…
Milan Cincibus

Projektový den s rodilým mluvčím 5.B
V pátek 26.4.2019 ve třídě 5.B proběhl den s rodilým mluvčím Matthewem.
Během celého dne děti hrály hry a dělaly různé aktivity v anglickém jazyce. Při
příchodu do třídy se rozdávaly papíry s Bingem, které jsme si s nimi mohli
zahrát. Na kartičkách jsme měli napsaná slovesa, děti, které chodily k tabuli,
říkaly věty, kde vynechaly sloveso, a my ho museli najít na kartičkách. Na konci
hodiny jsme se rozhodli třídy i jejich učitele zeptat na pár otázek ohledně
projektového dne. Děti si mohly vybrat, jestli chtějí danou otázku v angličtině
nebo v češtině.
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Have you learnt something new today?
(Naučili jste se dnes něco nového)

N. Schlitzenbauerová – Ne. Nic nového jsem
se nenaučila.
Are you enjoying this project day ?
(Užíváte si tento projektový den?)

T. Hladíková - Líbí se mi a hodně jsem se
nasmála.
What do you think about Matthew?
(Co si myslíte o Mathewovi?)

D. Bureš – Je vtipný.

Otázky na Matthewa:
What do you think about children in this class?
(Co si myslíš o dětech v této třídě?)

They’re highly motivated. They could use more work with their English
language, more class time in English.
(Jsou velmi motivované. Jen by mohly se svou angličtinou více pracovat, více hodin angličtiny)

What about you and Czech language?
Have you learnt any Czech word ?
(Co ty a čeština? Naučil ses nějaká česká slova?)

Yes, I have. I live here for 10 years, so I
speak very bad Czech.
(Ano. Žiju tu 10 let, takže má čeština je velmi špatná.)

Do you like it here ?
(Líbí se ti tady?)

Yea! I like Týnec, it’s a beautiful town.
(Jistě! Mám rád Týnec. Je to nádherné město)

Nela Bartáková
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Kam letos pojedou třídy na výlet
I.A

V.B

7.6. Žleby, Starý Kolín statek

13.6. Praha, Beseda
20.6. Kutná Hora

I.B
7.6. Starý Kolín, Exkurze statku, Zámek
Žleby

II.A
Zámek Berchtold

II.B
Zámek Berchtold

III.
13.5. Zruč nad Sázavou-stezka kolem
zámku

IV.A
20.5. Kutná Hora

IV.B
Kutná Hora

V.A
13.6.Kutná Hora, Muzeum stříbra

VI.A
Liberec

VI.B
10.6. ZOO Praha

VII.A
18.6. Kunětická hora

VII.B
Liberec

VIII.A
Hradec Králové

VIII.B
Karlštejn

IX.A
Vodák

20.6. Kutná Hora
IX.B
Liberec

Žáci 9.B
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Kolínské sportovní dny
Zahájení KSD proběhlo na atletickém stadionu Borky dne 3.6 2019. Získali
jsme celkem 5 medailí (3 zlaté a 2 stříbrné).

Stolní tenis
1. Místo
Milan Cincibus

Florbal dívky
1. Místo
Cenkerová Adéla, Kačerová Nikola, Klepalová Lucie, Mazurkiewiczová
Andrea, Plíšková Kristýna, Žatečková Emma, Kočíková Viktorie, Oltová
Nikola, Radoušová Štěpánka, Pertová Pavlína a Tučímová Natálie

Florbal Chlapci
2. Místo
Jarý Jaroslav, Manda Michal, Šmíd Šimon, Ryglevicz Matouš, Filip Vojtěch,
Buřival Adam, Klepal Václav, Dubček Filip, Rezler Jan a Věříš František.

Korfbal
1. Místo
Hladová Lucie, Hamplová Zuzana, Dvořák Jakub, Myška Pavel, Gruzovská
Justýna, Buřivalová Adéla, Strečanský Timotej, Horáček Matěj, Beránková
Veronika, Smržová Kateřina, Nguyen Daniela, Myšková Petra, Hlad Jakub,
Šťastný Jakub, Paďouk Jaroslav a Bureš Daniel
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Pohár rozhlasu
3. Místo
Jaroslav Jarý, Jan Rezler, Jakub Klekner, Václav Klepal, Jakub Mahelka, Aleš
Tlučhoř, Adam Dubček, Jakub Cincibus, Tomáš Sodoma a Miloš Hampl

Korfbal- republikové finále
3. místo
Nela Cihlářová, Veronika Beránková, Kateřina Smržová, Jakub Hlad, Daniela
Nguyen, Jaroslav Paďouk a Jakub Šťastný

Gratulujeme!

Žáci 9.B
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Vtipy
Pepíček dostane za trest napsat 100x "Nebudu tykat paní učitelce." Pepíček to
napsal 200x, tak se ho učitelka zeptala, proč to napsal tolikrát. Pepíček odpoví:
"Jsem ti chtěl udělat radost..."

Sedí indián u vodopádu a kouká na svou ženu, jak pere prádlo. V tom z
vodopádu spadne kámen jeho ženě na hlavu a zabije ji. Indián zkušeně: "To už
je třetí pračka, kterou mi zničil vodní kámen."

Chlapík se topí ve Vltavě, křičí o pomoc, ale policajti si ho nevšímají. Už si neví
rady tak zakřičí: "Prezident je blbec!" Jak to policajti uslyší, skočí za ním a
vytáhnou ho ven. Policajt: "Teď půjdete s námi za urážku prezidenta republiky.“
Chlapík: "Ale já jsem myslel toho amerického!" Policajt: "Nás neoklamete, my
velmi dobře víme, který prezident je blbec."

Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé záludné otázky: "Co by se stalo,
kdybych vám uřízl jedno ucho?" "Neslyšel bych." "A co by se stalo, kdybych
vám uřízl druhé ucho?" "Neviděl bych." "Jak to?" podiví se psychiatr. "Spadly
by mi brejle."

"Hoši, nemůžete do toho granátu řezat. Vždyť vám vybouchne!" "Nevadí, pane
poručíku. My máme ještě jeden."

V ordinaci zvoní telefon. "Pane doktore, mám nemocné dítě." "A jak je staré?"
"Stará je v pořádku, ale to dítě už začíná modrat."
Vsadí se Čech, Indián a Rus, kdo skočí ze 7 patrového paneláku. Čech jde první,
vyleze nahoru, pak se podívá dolů a řekne: "To je moc vysoko, to neskočím."
Pak jde indián. Vyleze nahoru, podívá se dolů a řekne: "Wata Wata - moc
vysoko, neskočím." Nakonec jde Rus, bez rozmýšlení se rozběhne a skočí dolů,
rozplácne se a pak řve na indiána: Prdlajs vata, beton!
Zdroj: ntx.cz
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Bludiště

Zdroj: Google obrázky
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Přesmyčky
Mrtso
čekroká
oíčaptldo
1. strom
2. Kočárek
3. počítadlo

Zdroj: www.gramar.in

hádanky
Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody?
Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy

Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.
Slunce 2. Zápalka
Zdroj: hlavoun.cz

Citáty
,,Chceš zbraně? Jsme v knihovně! Knihy jsou nejlepší zbraň!“
,,Někteří lidé si toho ve 20 letech prožili víc než ti v 80 letech. Nezáleží na věku.
Záleží na osobě.“
,,Všichni jsme koneckonců příběhy. Tak co takhle z nich udělat ty dobré?“
Zdroj: www.pastemagazine.com / Doctor Who
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Omalovánky

Zdroj: www.imom.com
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