Školtýn
2013/2014
Základní škola
Týnec nad Labem
Ročník 13
Číslo 5.

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Školní akademie
Čarodějná škola
Hoblinková dílnička
Hrou proti AIDS
Den dětí
Kolínské sportovní dny – florbal, fotbal, atletika
Láska ano, dítě ještě ne
Zábava
Rozpis výletů

XI. školní akademie
Je to akce, na kterou se škola připravuje vţdy jiţ od pololetí školního
roku. Ani letos tomu nebylo jinak. Přípravy, zkoušky i generálka
vyvrcholily 7. 5. 2014, kdy bylo od 16 hodin ve sportovní hale vystoupení
pro veřejnost.
Letošní akademie byla věnována Dnu matek.
Diváky přivítala vyzdobená hala, kde si mohli před vystoupením
prohlédnout práce ţáků naší školy. A potom to uţ začalo. Konferenciéři
ohlásili 1. číslo, ve kterém ţáci dramatického krouţku přednesli několik
básniček pro maminky a předali ţenám kytičku. Potom uţ následovalo
jedno vystoupení za druhým. Letos jich bylo 26. Diváci mohli vidět
rozmanitá vystoupení od hry na hudební nástroje, tance, přes dramatická a
dramaticko-hudební vystoupení aţ po téměř profesionální vystoupení
gymnastek. Všichni aktéři se snaţili, aby podali co nejlepší výkony.
Věříme, ţe kaţdý divák si v programu našel „svůj šálek kávy“. Jednotlivá
vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem a v dobrovolném
vstupném bylo získáno 3500 Kč.
Akademie by se však neobešla ani bez pomoci dalších lidí. Ruku
k dílu přiloţil téměř kaţdý. Dík patří organizátorům, kulisákům, zvukařům,
všem vystupujícím a jejich učitelům, kteří ţákům s jejich vystoupeními
pomáhali. Rádi bychom touto cestou poděkovali také panu Ing. Milanu
Sníţkovi, který škole poskytl techniku, bez které by nebylo moţno
akademii pořádat.
Na vystoupení se přišlo podívat hodně rodičů, prarodičů, kamarádů a
známých. Jak uţ bývá zvykem, nechyběli ani bývalí zaměstnanci a ţáci
týnecké školy, kteří tuto akci vítají a berou jako příleţitost k setkání.
Myslíme si, ţe letošní akademie se vydařila a dobře na veřejnosti
prezentovala naši školu.

Ţáci IX. tř.,VIII.,VIII. B

VII. Čarodějná škola
Dne 2.5. se konala v hale Čarodějná škola. Účastnily se děti od I. do IV. třídy.
Program pro ně připravili žáci V. tříd a celou akci provozovali. Zeptal jsme
se prvňáků na pár otázek.
Jak se vám to líbilo?
Eliška: Dobře
Vítek: Dobře.
Radek: Velmi dobře.
Která disciplína se vám nejvíce líbila?
Nikola: Nejvíc se mi líbilo, jak se tam ochutnávalo.
Robin: Střílení florbalkami.
Tereza: Kopání do míče.
Adéla: Jak se tam osahávaly věci.
Vojta: Mně se líbilo ochutnávání koření.
Co jste za to dostali?
Většina odpovídala: Dostali jsme razítko čarodějnice a mohli jsme si ho
vyměnit za sladkosti, hračky, gumu.

Hoblinková dílnička
Dne 12. 5. a 13. 5. se žáci 1. stupně zúčastnili ,,Hoblinkových dílniček.“
Cílem této akce bylo, aby si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Každý žák si z této
akce odnášel svůj vlastnoručně vyrobený předmět. Program byl uzpůsobený
vždy pro příslušnou věkovou kategorii.
Podle průzkumů, které naše redakce provedla, se akce zdařila a dětem se
velmi líbila.

Ivan Prokop, Jakub Polák, Petr Puncmann

Hrou proti AIDS
Dne 13.5. navštívily 8. a 9. třídy klub Céčko v Kolíně a zúčastnily se
projektu Hrou proti AIDS.
Tuto akci připravili žáci Gymnázia Kolín a potkali jsme zde i naše
bývalé žáky, kteří odešli studovat na střední.
Rozdělili nás do smíšených skupin, nakonec jsme obcházeli různá
stanoviště např. pantomimu, nasazování prezervativu a bezpečný sex.
Pořad probíhal ve stylu soutěže a kdo získal nejvíce vědomostních bodů, vyhrál.
Akce se velice vydařila, všem žákům se velice líbila a dokonce se
všichni hodně nasmáli.

Autoři: Jakub Polák a
Tomáš Mrkos

Den dětí
Dne 30.5 .2014 se na Maríně v Týnci nad Labem konal Den dětí pro
děti 1.-4. třídy. Děti se rozdělily na skupinky, dostaly svého vůdce a vyrazily na
několik stanovišť. Stanoviště pro ně připravili žáci z deváté třídy. Pro žáky byla
připravena stanoviště, u kterých si vyzkoušeli svou zručnost i vědomostní úkoly.
Ke zpestření celého dětského dne také přispěla jízda lodí a projížďka na koních.
Dětem se dětský den líbil.

Ivan Prokop, Marta Havlová, Tomáš Vóša, Andrea Dudlová

Kolínské
sportovní
dny –
florbal
Dne 2.5. se uskutečnil florbal pro chlapce 4.- 5. tříd. Dva dny poté 4.5.2014 se
uskutečnil florbal 6.-7. a 8.- 9. ročníků nyní však pro dívky i chlapce.
Chlapci ze 4. a 5. tříd se umístili na 9. místě z 10. týmů.
Chlapci 6. a 7. tříd se umístili na 4. místě z 8. týmů.
Dívky 6. a 7. tříd se umístily na krásném 1. místě z 8 týmů.
Chlapci 8. a 9. tříd se umístili na 4. místě z 8 týmů.
Dívky 8. a 9. tříd se umístily na krásném 1. místě.
Všem účastníkům téhle soutěže děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

Výsledky florbal 4.-5. Třída
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Sportovní hry Kolín –
Atletika
Finále 60 m – Žáci
2. místo - Vít Koubek s výkonem 07.64
7. místo - Matěj Čapek s výkonem 07.90

Finále 60 m – Žákyně
1. místo – Barbora Slavíková s výkonem 08.42
8. místo – Eliška Moždíková s výkonem 08.93

Finále 60 m - Ml. žákyně
5. místo - Nikola Nezavdalová s výkonem 09.13

1000 m – Žáci
4. místo - Petr Puncmann s výkonem 3:01.37
6. místo – Petr Chaloupek s výkonem 3:02.69

Skok vysoký – Žáci
2.místo – Vít Koubek s výkonem 1.60

Skok vysoký – Žákyně
3.místo – Kateřina Pospíšilová s výkonem 1.45
7.místo – Natálie Vobořilová s výkonem 1.40

Kolínské sportovní
dny-Atletika
60 m - Žáci (Rozběh)
Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8

Jméno
Ročník
Oddíl/stát
Výkon
Aleš Moravec
98 7.ZŠ Kolín Masarykova 07.17
Vít Koubek
98
ZŠ Týnec nad Labem 07.68
Matěj Novák
99 5.ZŠ Kolín Mnichovická 07.73
Daniel Bezucha 99
MZŠ Velký Osek
07.74
David Balázs
98
ZŠ Plaňany
07.78
Tomáš Kotlář
98
1.ZŠ Kolín Bezručova 07.88
Daniel Bukač
99
Gymnázium Kolín
07.93
Matěj Čapek
00
ZŠ Týnec nad Labem 07.93

60 m - Žákyně (Finále)
Finále (po, 2.6.2014)
Umí.
Jméno
1
Barbora Slavíková
2
Adéla Bohatá
3
Barbora Pecinová
4
Nikola Řeháková
5
Monika Firstová
6
Šárka Tichá
7
Kateřina Horáčková
8
Eliška Moţdíková

Ročník
Oddíl/stát
Výkon
99
ZŠ Týnec nad Labem 08.42
99
MZŠ Velký Osek
08.61
00
7.ZŠ Kolín Masarykova 08.75
99
3.ZŠ Kolín Pr.Velikého 08.75
00
3.ZŠ Kolín Pr.Velikého 08.79
99
7.ZŠ Kolín Masarykova 08.84
99
ZŠ Pečky
08.84
00
ZŠ Týnec nad Labem 08.93

Ivan Prokop, Jakub Polák

Láska ano,dítě ještě ne
Ve středu 4.6.2014 se obě osmé třídy a třída devátá zúčastnily
v kolínském kině přednášky Láska ano, dítě ještě ne. Přednáška byla v režii
gynekologa a porodníka z havířské nemocnice. Získali jsme informace o
nebezpečích, která s sebou přináší sexuální život. Některé věci známe již
z vyučovacích hodin ve škole, některé pro nás byly naprostou novinkou.
V druhé části přednášky odpovídal lékař také na naše dotazy, které se týkají
této problematiky.
Myslíme si, že informací k této problematice není nikdy dost a že
přednáška pro nás byla přínosem.

Žáci 9. třídy

Zábava
"Jakpak ti říkají, holčičko?"
"Lassie."
"A proč takové divné jméno?"
"Rodiče vždycky chtěli psa."
Jednoho dne se dcera ptá maminky:
"Mami, proč máš některé vlasy bílé?"
"To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá
mi jeden vlas."
"A mami, to ty si musela babičku hodně zlobit, když už má bílou celou
hlavu, že?"
"Proč jdeš vždycky na balkon, když tvá žena zpívá?"
"Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju."
Číšník povídá hostům:
"Naše dietní menu je úplně stejné jako ostatní jídla, rozdíl je v tom, že
vám talíř sebereme dřív, než stačíte dojíst.
Zazvoní telefon: "Unesli jsme tvou tchýni, okamžitě nám pošli
výkupné 100 000 dolarů!"
"A když odmítnu zaplatit?"
"Tak ti ji naklonujeme!"

Omalovánky

Autoři: Jakub Polák a Tomáš Mrkos

Přiblížil se čas výletů
Třída

Termín výletu

Místo výletu

I.

6.6.2014

Starý Kolín- statek

II. A

19.6. 2014

Zámek Loučeň

II. B

19.6. 2014

Zámek Loučeň

III.

23. 5. 2014

Milovice - Mirakulum

IV. A

13. 6. 2014

Kutná Hora

IV. B

13. 6. 2014

Kutná Hora

V. A

23. 5. 2014

Milovice - Mirakulum

V. B

29.5.2014

Kutná Hora

VI. A

13.6.2014

Jihlava

VI. B

10.6.2014

Praha

VII.

9. 6. 2014

VIII. A

29.5.2014

VIII. B

12. 6.2014

IX.

8. – 10.6.2014

Hradec Králové, Pardubice
Pardubice – Lanové centrum
Jihlava
řeka Sázava

Redakce všem přeje hezké prázdniny a úspěšný vstup do
nového školního roku !!! 

