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Školtýn 
Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 

17. ročník 

Číslo 1 
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Slovo úvodem 

 

Milí spolužáci, 

      máte před sebou 1. číslo časopisu. Uvítáme, pokud nám budete 

přispívat do časopisu zajímavými články a dáte nám vědět, co by vás 

bavilo a zajímalo. Časopis bude vycházet jednou za dva měsíce a 

v jeho tvorbě se budou střídat 9.A a 9.B. 

 

Obsah:  

Zahájení školního roku a rozhovor s prvňáky 

Akce školy 

• Kyberšikana 

• Vodácký seznamovací kurz 

• Zubní hygiena  

• Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej 

Sport 

 Čtyřboj  

• Přespolní běh 

• Minikopaná 

Zábava 
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Zahájení školního roku 

Dne 4.9. se sešly všechny třídy na školním hřišti, kde byl slavnostně zahájen 

nový školní rok 2017/2018. Slavnostní proslov pronesl pan ředitel Hynek 

Radouš, potom dostal slovo i starosta Týnce n/L Dušan Žmolil. Získali jsme 

informace o tom, co pro nás bylo během prázdnin připraveno a co nás v tomto 

školním roce čeká. Největší novinkou je asi elektronická evidence docházky. Byli 

jsme také seznámeni s novými vyučujícími a moc jsme byli zvědaví na naše nové 

prvňáčky. Nastoupilo jich na naši školu 37. 1.A vyučuje jako třídní uč. paní Petra 

Pánková, 1.B paní učitelka Iva Olexová.  

    Všem pedagogům, žákům i ostatním zaměstnancům školy přejeme, aby byl 

pro ně tento školní rok úspěšný.  

                                                                                                         (žáci 9.A) 
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Naši prvňáčci 

Jak už jsme si asi všichni stihli všimnout, začal nám nový školní rok. Pro někoho 

poslední a pro jiné jen další z devíti. Pro pár žáků je to asi ten nejobtížnější rok – 

ten úplně první. Vše je tu pro ně nové a neznámé: prostředí, třídy, spolužáci, 

rozvrhy, vyučovací hodiny a učení. Proto se naše skupina rozhodla trochu 

vyzpovídat jak nováčky, tak i jejich třídní učitelky. 

    Otázky byly pro obě třídy totožné. Tady máte naše menší interview. 

 

 

Hned první otázka, jak se zdálo, je zarazila a většina se na ni bála odpovědět : 

,,Báli jste se, když začal školní rok a vy jste museli jít na zahájení?“ 

I.B 

-,,Já se ani moc nebál, byla to celkem sranda,“ řekl jeden z chlapců. 

-,,Mně se vůbec nechtělo někam chodit,“ pronesla pro změnu jedna dívenka. 

V I.A to už bylo jiné. Tam jsme odpověď raději vynechali, jelikož žádná 

nezazněla. 

 

,,Co jste si mysleli o vaší paní učitelce, když jste ji viděli poprvé?“ 

I.B 

-,,Že bude hodná,“ zaznělo několika hlasy naráz. 

I.A 

-,,Ona nás toho spoustu naučí,“ řekl opět jeden chlapec. 
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,,Co jste dělali první den vyučování?“ 

V obou třídách zněla odpověď stejně: ,,Losovali jsme si razítka s naší značkou a 

říkali si, co budeme dělat.“ 

 

,,A jaký je prozatím váš nejoblíbenější předmět? 

V I.B se všichni shodli na tom, že hudební výchova. Ale v I.A to bylo rozděleno 

na dvě skupiny.  Jedna říkala český jazyk a ta druhá matematika. 

 

Na žáky prvních tříd moc otázek nebylo, protože jsou na složitější otázky prostě 

příliš malí. 

Byli jsme také zvědaví, jaké dojmy ze svých nových žáčků mají jejich paní 

učitelky. 

pí uč. Olexová=I.B 

pí uč. Pánková=I.A 

Jak se liší váš názor na chování dětí 1. den a po třech týdnech? 

pí uč. Olexová: 

- ,, Na prvňáčky jsem se moc těšila. Jsou hodně živí a upovídaní." 

 pí uč. Pánková: 

-,,První den to byly vzorné děti, ale po třech týdnech jsou z nich malí ďáblíci." 

Co je nejvíce baví? 

pí uč. Olexová: 

-,,Nejspíše tělocvik, hudební výchova a matematika a myslím si, že i psaní. 

Zatím máme ale jen uvolňovací cviky." 

 pí uč. Pánková: 

-,,Pravděpodobně to budu čeština." 
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Zlobí vás? 

pí uč. Olexová: 

-,,Někteří až moc." 

 pí uč. Pánková: 

-,,Jsou dost spontánní a je tam znát ta veliká radost ze všeho toho nového." 

Jak je vnímáte jako kolektiv? 

pí uč. Olexová: 

-,,Jako kolektiv jsou fajn, vzájemně si pomáhají (ve zlobení)." 

 pí uč. Pánková: 

-,,Jsou fajn a funguje jim to." 

Na závěr bychom chtěli poděkovat oběma třídám a jejich učitelkám za 

umožnění rozhovoru a také našim nováčkům popřát hodně štěstí na celý tento 

rok a spoustu úspěchů do budoucna.  

(J. Hladík, E. Mazáčová, P. Pert, G. Homolková   IX.A) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Cg6IEP71&id=C8828F5EF631F5032E04D691A432276BC7A211D9&thid=OIP.Cg6IEP71cedwGDyLpQXO5AEsEs&q=aktovka&simid=608009341897408513&selectedIndex=3
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Kyberšikana 

Dne 7. září byla pro žáky 8.-9. ročníků uspořádána přednáška o kyberšikaně. 

Přednáška pojednávala o šikaně přes sociální sítě, zesměšňování přes internet, 

vydírání atd. Celá akce trvala dvě vyučovací hodiny, byla zajímavá a poučná. 

Žáci se aktivně do přednášky mohli zapojit. Po této přednášce jsme si udělali 

mezi žáky průzkum, zda se jim přednáška líbila a něco nového jim dala. Žáci 

měli na výběr z pěti možností a většina žáků hodnotila přednášku kladně 

(výhradně 8.A), pouze žáci 9.B uvedli, že přednáška byla nudná a přinesla jim 

pouze to, že se ,,ulili z hodiny.´´ 

                                                                                    (M. Manda, D. Syrový   IX.A) 
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Vodácký seznamovací kurz 

10. září jsme se sešli u školy, kde jsme předali zavazadla do auta. Jeli jsme 
vlakem do Chřenovic. Po příchodu do tábora nám rozdělili pádla, vesty a 
chatky. U tábora tekla řeka Sázava a tu jsme sjížděli. K obědu byly párky 
s chlebem, kečupem a hořčicí. V ten den jsme se naučili pádlovat a řídit loď. 
Druhý den jsme sjížděli úsek z Chřenovic do Zruče nad Sázavou, který byl 
dlouhý 14 km. U konce cesty nás čekala zastávka na svačino-oběd. Byl to chléb 
s rajčetem a perník.  Třetí den nás čekalo sjet úsek dlouhý 8 km druhým 
směrem. Kdo to zvládl, byl pasován na  vodáka. Sbalili jsme si věci, odevzdali 
jsme pádla a vesty. Potom už nás čekala jen cesta na vlak, který nás odvezl do 
Týnce nad Labem. Tam na nás čekali rodiče s našimi zavazadly. Tak to byl náš 
vodácký seznamovací kurz. Vodák byl nejlepší na světě.  

(N. Říhová, A. Sabo - 6.B) 

 

 

 

 

Přednáška – Ústní hygiena 

V pondělí 18. a úterý 19. září přijely do naší školy slečny z vysoké školy, aby 

udělaly přednášku pro 1.-9. třídu o zubní hygieně. Naučili jsme se, jak správně 

čistit zuby a jak by měl vypadat správný kartáček. Děti se zapojily tím, že si 

přinesly svůj kartáček a také si vyzkoušely techniku čištění. Přednáška byla 

zajímavá, poučná a praktická. 
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Jak přednášku vnímali žáci ?? 

Przemek Pawlik  2.B: ,,Bylo to super, hodně se mi to líbilo. Naučil jsem se                           

správně čistit zuby.‘‘ 

Tereza Jirsová  4.B: ,,Naučila jsem se, jak si správně vyčistit zuby a jak má                                                                

vypadat dobrý kartáček.“ 

(E. Jirsová, M. Bartáková IX.A) 

 

Kdo si čistí zuby správně, může si obrázky vybarvit.      
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Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej 

Dne 3.10.  se vydaly 6.-8. třídy na divadelní představení do Chvaletic. Od rána 

už venku pršelo, to nám ale dobrou náladu nezkazilo. Hra nás určitě měla 

poučit o etiketě (tím jsme si jisté). 

       Hra byla o chlapci jménem Karel Louda, který se přestěhoval do nového 

města. Nastupuje do nové školy, bude si hledat nové kamarády a hlavně se 

musí představit celé škole. To mu ovšem dělá veliký problém. Naštěstí má jeho 

mobilní operátor malý bonus tzv. Ryposlucha (Rychlá pomoc slušného chování). 

Ryposluch mu pomáhá naučit se slušnému chování dle etikety. Nakonec to 

všechno dobře dopadlo a Karel Louda si své chování trochu zlepšil. 

     Celé představení bylo vtipné, zábavné i poučné. Výborné výkony podali i 

herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej.  

   Jako překvapení vystoupila i zpěvačka Nela Řehořová, která získala náš obdiv, 

že sebrala odvahu a zazpívala před námi – „puberťáky“. 

                                                                               ( L. Vokálová, K. Smrkovská, K. Broučková – 8.B) 

 

Čtyřboj  

Dne 20.9. jsme se zúčastnili atletického čtyřboje v Kolíně. Družstvo chlapců 

skončilo na 3. místě, 1. místo obsadil Velký Osek. Za reprezentaci školy patří dík 

těmto chlapcům : A. Hojda,  M. Trojan, O. Kratochvíl, V. Šámal, T. Sodoma.       

                                                          
(A. Hojda, O. Kratochvíl)                                                    
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Přespolní běh 

V září se v naší škole pořádalo školní kolo přespolního běhu, kterého se účastnili 

žáci ze 4.-9. tříd. Nejúspěšnější běžci z každé kategorie se poté účastnili 

okresního kola v Kolíně, kde se umístila jen jedna kategorie. Tým našich 

mladších žáků ve složení Matyáš Hűbšt, Vojtěch Jahoda, Filip Robovský, Martin 

Půhoný, Vojtěch Klepal a Martin Šedaj obsadil na tradiční kolínské akci  

3. místo. 

(M. Trojan, V. Šámal IX.A) 
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Minikopaná 

Dne 4.10 se konal turnaj 8. a 9. tříd v minikopané na kolínském hřišti. Na tento 

turnaj vždy jezdíme s velkými ambicemi na první místo a postup do krajského 

finále. Letos náš tým začal úspěšně – výhrou. Druhý zápas jsme však podcenili a 

prohráli jsme 0:1 s papírově slabším soupeřem. Měli jsme více štěstí než 

rozumu, a tak jsme skupinu vyhráli pouze o jediný bod. Po postupu ze skupiny 

jsme bohužel jenom remizovali s 3. ZŠ Kolín. Po té nás čekali odvěcí rivalové 

z Velkého Oseka. Tento zápas pro nás zaslouženě skončil výhrou 3:0 a zbylé dva 

zápasy jsme v klidu dohráli. Celý turnaj jsme ovládli díky většímu počtu 

vstřelených gólů. V listopadu nás čeká finále v Příbrami a doufáme, že ho 

vyhrajeme.  

(A. Řehák, L. Vokál IX.A) 
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VTIPY 

Tati, co jsou to ikony? Ptá se malý Petřík. 

To jsou svaté obrázky, Péťo, odpoví tatínek.  A tatí, proč jich má Windows tolik?  

Protože potřebuje zázrak, aby vůbec fungoval. 

 

Jak dlouho trvá blondýnce zašroubovat žárovku? 

Tak dlouho, než ji přijde někdo pomoct. 

 

Je to sladké, pružné a neprůstřelné, co to je? 

Pocukrované kšandy v tanku. 

 

Blondýnka řídila tak špatně, že jí navigace řekla: ,, Za 50 metrů odbočte doleva 

a zastavte, já si vystoupím." 

 

Blondýna s brunetou se koukají na film. Brunetka říká: ,,Hele, vsadíme se. Já se 

sázím, že ten chlap skočí." Blondýnka:  ,,Tak jo, já se sázím, že ten chlap 

neskočí." 

Položily 100 korun na stůl a ten chlap skočil. 

Brunetka říká: ,, Hele, omlouvám se ti, já už ten film viděla a věděla jsem, že ten 

chlap skočí." A blondýna na to: ,, No, já ho taky viděla, ale neřekla bych, že ten 

chlap skočí znova.‘‘ 

 

(P. Pert, J. Hladík IX.A) 
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