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Dětský karneval 1. tříd 

Dne 23. února 2016 se konal karneval 1. tříd. Děti se převlékly za různé masky, ve kterých 

potom hrály různé hry, tancovaly a plnily zadané úkoly. Na konci karnevalu dostal každý 

sladkou odměnu.  

Co se ti nejvíce líbilo na karnevalu?  Amálka: Nejvíce se mi líbily soutěže. Ondra: Nejvíce mě 

Ondra: Nejvíce mě bavilo tancování. 

Denisa Nesládková, Veronika Hojdová 

 

Divadelní představení 
 

9. 3. 2016 viděly 7. a 8. třídy v kolínském divadle představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek 

nezvedej, v němž hráli  Ladislav Ondřej a Michaela Dolinová. Opravdu zábavnou formou se 

k nám dostaly základy slušného chování v kině, na schůzce, na rautu … Hodně se nám líbilo, 

když na jeviště byla vtažena jedna dívka z publika a musela se zapojit do hry. 

Při tomto představení jsme se nejenom pobavili, ale i poučili.  

 

30.3.2016 byl Klub mladých diváků v Praze v Divadle ABC na hře V+ W Revue, tímto 

představením si lidé připomněli 110. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Revue 

byla sestavena z písní Jaroslava Ježka, tanečních vystoupení a humorných skečů. 

V představení vystupovala řada známých herců a musím říct, že všichni byli výborní. Bylo to 

3. představení tohoto školního roku, v červnu jedeme na poslední, ale už od května se 

mohou zájemci o členství (z 8. a 9. tříd) v KMD hlásit u pí uč. Duškové nebo Severové a 

rezervovat si místo na příští školní rok. 
Božena Kovalyšynová, Lukáš Poklop 
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Zdravá výživa 

24. 2. pro naši třídu 5. A proběhla přednáška na téma Zdravá výživa. Už z dřívějška jsme 

věděli, že jestli chceme mít zdravá těla, musíme jíst hodně ovoce a zeleniny. Čekali jsme, že 

nám budou povídat, co máme jíst a co ne. Dozvěděli jsme se pro nás novinku, že všechna 

jídla jsou vlastně zdravá, některá však jen v malém množství. Tím myslíme naši oblíbenou 

čokoládu, brambůrky,…. Smí se jít, ale nesmí to být stále. Za pomoci pracovních listů jsme 

přišli na to, co nám hodně chutná, ještě to jíme a co nám nechutná. Prostě v tu chvíli jsme 

jedli zdravě – hravě. A bylo to super! 

Ivana Hanušová, Dominik Slavíček, Vendula Růžičková 

 

 

Muzeum 

Dne 3. 3. jela 7. A a 7. B na exkurzi do města Kolín. Tam jsme navštívili muzeum a  synagogu. 

V muzeu jsme byli nejdříve v tehdejším přízemí (dnes je to podzemí) a tam jsme si na maketě 

města povídali o tom, jak středověké město vypadalo, dozvěděli jsme se i o náročném životě 

tehdejších obyvatel. Po této pro nás zajímavé přednášce jsme se přesunuli do horního patra 

muzea, ve kterém se nachází učebna, a tam jsme zkusili práci středověkých písařů. Všichni si 

vyzkoušeli, jaké je to psát husím brkem a tehdejším zdobným písmem. Po zdařilé návštěvě 

muzea jsme se přesunuli do druhé největší synagogy v Čechách. Zde nás očekávala 

průvodkyně, ale její výklad nebyl pro nás tak zajímavý jako v muzeu. Poté jsme si prohlédli i 

výstavky, které v synagoze byly. Exkurzi jsme zakončili ve Futuru, abychom zahnali hlad a 

žízeň. 

       Jan Hladík 
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Pálení čarodějnic 

Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk 
a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na 
některých místech se staví májka. Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší satanský 

svátek. Na tuto noc připadal největší sabat satanských kultů. Noc z 30. dubna na 1.května 
byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku. 

 

 

Pranostika pálení čarodějnic 

Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného stavení, stodol, úlů, chlévů, sklepů 

a na studnice zastrkovat březové, vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky a kapraď, aby 

dům nenavštívily čarodějnice a neškodily.     

Pranostiky na duben 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem. 
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví. 
 

Lucie Vokálová, Radka Křídlová 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sabat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kult
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
http://www.google.com.af/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEo6-LkbbLAhVHHxoKHQWgC38QjRwIBw&url=http://www.raspenava.cz/zmena-data-paleni-carodejnic-2/&bvm=bv.116573086,d.bGQ&psig=AFQjCNEoJgHZZrNW7o0ZVuySO04l2ZFkcg&ust=1457699796371485
http://www.google.com.af/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEo6-LkbbLAhVHHxoKHQWgC38QjRwIBw&url=http://www.raspenava.cz/zmena-data-paleni-carodejnic-2/&bvm=bv.116573086,d.bGQ&psig=AFQjCNEoJgHZZrNW7o0ZVuySO04l2ZFkcg&ust=1457699796371485
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Sport 

V měsíci březnu proběhla okrsková kola ve fotbale. Týmy mladších i starších chlapců 
zabodovaly a postoupily do Kolína, kde se konalo okresní kolo. Mladší chlapci postoupili 
z 1.místa, starší z druhého místa. V Kolíně mladší chlapci obsadili druhé místo, přivezli pohár 
a medaile. Starší žáci v Kolíně skončili na čtvrtém místě. 
 
Oba týmy si těmito výsledky zajistily účast na Kolínských sportovních hrách. 

 

  

 

 

Osecká laťka 

Osecká laťka se uskutečnila 15. 3. 2016. Týneckou školu reprezentovalo několik žáků. Na 

krásném prvním místě se umístil Jaroslav Jarý ze 6. třídy. Ze 7. třídy se umístil na 1. místě 

reprezentant týnecké školy Adam Hojda s výkonem 158 cm. To byly nejlepší výkony. 

Kategorii starších žáků se zas tolik nedařilo a na stupně vítězů nedosáhli. 

Bára Sedláčková   
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Výtvarná soutěž „Přechod se za nás nerozhlédne“ 

 Dne 15. 3. 2016 jsem se s Marcelem Kubínem, Nelou Komárkovou, Ivankou Hanušovou 

a Vendy Růžičkovou zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Přechod se za 

nás nerozhlédne“. Vyhlášení se konalo v kolínském aquaparku Vodní svět. Soutěžilo se ve 3 

kategoriích. Naše škola zvítězila ve 2. a 3. kategorii. Za odměnu jsme dostali baterky na kolo, 

reflexní pásky a přívěsky, lékárničku na kolo, reflexní kříže, diplom a vstupenku na 2 hodiny 

do aquaparku. Velmi nám chutnalo bohaté pohoštění, zvláště řepánky a chlebíčky. Toto 

všechno s námi absolvovala paní učitelka Černá a maminka Nely Komárkové. Všichni jsme 

byli moc spokojeni a rádi bychom se příště zúčastnili podobné soutěže znovu. 

Anna Kolomazníčková 

Tonda Obal na cestách 
 

Dne 29. 3.2016 naši školu navštívili zástupci firmy EKO-KOM. Tato firma se zabývá recyklací a 

tříděním odpadu. V přednášce na toto téma jsme se dozvěděli, např. co se děje po té, co 

odpad zanecháme v příslušné popelnici. Pro mě samotného byla nejpřínosnější informace o 

tom, že směsný odpad nekončí pouze na skládce, ale také se pálí ve spalovnách, kde se 

podobným způsobem jako v tepelných elektrárnách vyrábí elektřina. 

 
Matěj Adamec  

 

Obrněný transportér OT- 64 
 

V úterý 29.3.2016 k nám zavítali 2 bývalí vojáci s obrněným transportérem OT- 64, který jsme  

mohli vidět na školním hřišti. Stroj vyjel z výroby v roce 1968 a sloužil armádě. Transportér 

byl vybaven dvěma hlavněmi o ráži 20mm a 7mm. Do něj se vešlo až 23 vojáků, a to řidič, 

velitel, střelec a výsadek. Po zajímavé přednášce od vojáků jsme dostali možnost podívat se 

do kabiny vozidla, odkud jsme si odnesli nezapomenutelný zážitek, někteří větší spolužáci se 

při pohybu v kabině uhodili, a tak si domů odnesli i pěkné boule. 

 
Jakub Hájek 
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Český a anglický jazyk – olympiáda 
 

Dne 17. 2. 2016 se v Kolíně konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se 

zúčastnila žákyně 9. ročníku Kateřina Vokálová, která vybojovala krásné 3. místo v okrese, a 

tím si zajistila postup na krajské kolo olympiády, které se bude konat v dubnu 2016. Další den 

18. 2. 2016 proběhla i olympiáda v anglickém jazyce, které se za mladší žáky za naši školu 

zúčastnil Milan Cincibus z 6. B, a skončil na 6. místě, za starší žáky Matěj Adamec z 9. třídy, 

který obsadil 8. místo. Všichni účastníci olympiád ze sebe vydali maximum. Na výsledcích je 

to znát. 

 
        Kateřina Vokálová 

 

 

 

 

Omalovánka 
 

 
Zdroj: Google 
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Komiks 
 

 
 

Jakub Černý, Anetta Bubeníková 

 
 

Vtipy 
 

Co se stane ze Sněhurky, když strčí prsty do zásuvky?  
Popelka. 

 
Na školním výletě jeden z žáků najde granát.  

Paní učitelka ho okřikne: "Nevíš, co to je, okamžitě to zahoď!" 
 

Víte, co mají společného Vánoce s tornádem? 
Že máš v obýváku strom. 

 

Co dělá blondýnka na topení? 
Spaluje tuky. 

www.evtipy.cz 
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Projekt, jehož jméno naleznete, když správně vyluštíte osmisměrku, je celostátní a 
probíhá již 8. rokem. Je v něm zapojeno 3385 škol a naše škola je zatím na 7.místě. 
V tomto školním roce jsme již splnili tyto úkoly : Kam s ní?, Kdo to ví?, Od mávání 
k mobilu, od energie k pohybu, V rámci bádání zahájíme pátrání. Do konce roku nás 
čeká ještě jeden úkol. 

V soutěži Věnuj mobil bylo letos odevzdáno 342 mobilů.Na 1. místě skončila Barbora 
Sedláčková s 73 mobily, na 2. místě Martin Půhoný s 48 mobily a na 3. místě Jakub 
Zahradník s 15 mobily.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Hájek 


