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Milí žáci, učitelé a zaměstnanci školy, 

Vánoce už jsou za dveřmi, v bytě je cítit vůně vánočního cukroví a 

slavnostně nazdobeného stromečku. Všechny nás ovládla vánoční nálada. 

Celá 9. B i 9. A vám přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho pohody 

a radosti strávené s rodinou. 

IX. B 
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Smysly zvířat 

Žáci 1. - 3. třídy se ve středu 14. 11. zúčastnili naučného programu 

se živými zvířaty Obory Žleby. Obora Žleby je zároveň záchrannou 

stanicí, dvoučlenný tým pracovníků přednášel žákům, jak se 

zachovat při nálezu zraněného divokého zvířete.  Děti měly možnost vidět zvířata, jako jsou 

ježci a sova pálená. Mohly si pohladit některá zvířata a zjistit, jaké mají a nemají smysly. 

Dětem se přednáška i zvířata moc líbily. 

Jak se přednáška líbila žákyni 3. třídy Michaele Mráčkové? 

Ve středu 14. listopadu 2018 se naše třída zúčastnila přednášky Smysly zvířat. Pracovníci 

z Obory Žleby nám ukázali různá zvířata, například: ježky, potkana, poštolku, sovu pálenou, 

šváby a krajtu královskou. Dozvěděli jsme se různé informace. Že ježek má výborný čich, že 

sova pálená vidí i přes den a že létá potichu, že poštolka vidí z dálky myš a létá nahlas, že 

šváb má dobrý hmat, že netopýr má drápky a že má velké zuby. Že krajta královská pozná, že 

člověk je zdroj tepla. Líbilo se mi, že jsem se dozvěděla nové informace. 

 

 

Zpracovaly: Švábová Jiřina, Vokálová Lucie, Váňová Linda 

Než užiješ alkohol, užij mozek 

Děti 7. tříd se zúčastnily přednášky Než užiješ alkohol, užij mozek. Přednáška proběhla 

v úterý 6.11. Přednášku vedl lektor, který na děti dobře zapůsobil, už vědí, že alkohol 

je povoleno kupovat a užívat v ČR až od 18 let. Dále se dozvěděly, co způsobí alkohol 

lidskému tělu a mozku. Neměli bychom míchat alkohol s energetickými nápoji. Pokud 

uvidíme opilého člověka v bezvědomí, měli bychom mu zavolat pomoc. Dětem se přednáška 

moc líbila a hodně si z ní odnesly. Hodnocení dětí: čtyři z pěti hvězdiček.                           

                                                                               

                                                                                                  Zpracovaly : Broučková Klára, Smrkovská Kateřina 
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Exkurze Poděbrady 5.B 

25.10. v 7:30 jsme měli sraz před školou. Když jsme byli 

všichni, vyrazili jsme na nádraží. Chvíli jsme čekali na 

zastávce, ale pak už jsme jeli do Kolína, kde jsme 

přestoupili na vlak do Poděbrad. Po příjezdu nás čekala 

svačina na kolonádě. Když jsme se nasvačili, šli jsme do knihovny a cestou si prohlédli sochu 

Jiřího z Poděbrad, kterou jsme si vyfotili. V sále knihovny nám četli z knihy Hovory s T.G.M. 

Potom naše cesta pokračovala na zámek, kde jsme na nádvoří viděli výstavu Srdce Evropy. 

Všichni jsme se vyfotili pod sochou Jiřího z Poděbrad. Všichni jsme se těšili na rozchod ve 

skupinkách, při kterém jsme se měli najíst. Po rozchodu jsme šli na nádraží, kde byl Legiovlak. 

V prvním vagonu jsme zhlédli dokument o legionářích. Ve druhém vagonu dříve spali 

legionáři. Třetí vagon byl pro důstojníky- nóbl zařízený. Ve čtvrtém měli pracovnu. Pátý 

vagon byl lékařský. Ošetřovali zde legionáře. Šestý vagon byla polní kuchyně a v sedmém 

byla kavárna. Po ukončení exkurze jsme se vrátili vlakem zpátky do Týnce. Exkurze byla 

zajímavá a líbila se nám. 

                                                                                                                               Vojtěch Klepal 

                                                                                                                                                                Zpracoval: Aleš Tlučhoř
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Exkurze do Lorety – 

100 let republiky 

Ve čtvrtek 18.10. celá třída 5.A  odjela do 

Chlumce nad Cidlinou. Vystoupili jsme u 

Lorety. Tam nám paní řekla, jak to v Loretě 

vypadalo dříve. Pak si nás rozdělili na kluky a holky. My kluci jsme se šli podívat po schodech 

nahoru a tam jsme se dozvěděli, co se stalo před sto lety. Pak jsme šli ven prozkoumat stroje, 

které byly dříve hodně používány. Líbilo se mi, že mě paní zapřáhla jako tažného vola. 

Jakub Hlad  5.A 

 

Když jsme přijeli, tak nás přivítaly dvě paní. Rozdělily nás do dvou skupin. Na kluky a holky. 

Holky šly nejdříve do venkovní expozice. Paní nám tam ukazovala, jak to tehdejší lidé měli 

těžké. Bylo to moc hezké a zajímavé. Mně se nejvíce líbila parní mašina a třídič zrní. Potom 

holky šly do vnitřní expozice, kde se seznámily s dalšími podrobnostmi. Líbily se mi skoro 

všechny věci, dokonce i ta budova. 

Nela Cihlářová  5.A 

Adventní trhy v Týnci nad Labem 

2. prosince 2018 proběhl na náměstí v Týnci nad Labem tradiční adventní trh ukončený 

rozsvěcením vánočního stromečku. Program probíhal nejen na náměstí, ale i v naší škole, 

kde byl prodej a výroba tradičních vánočních ozdob, a v budově staré školy, kde bylo 

veřejnosti otevřené muzeum a knihovna. 

Na náměstí byl mezitím bohatý hudební program včetně vystoupení pěveckého sboru naší 

školy pod vedením paní učitelky A. Černé. Bylo zde hodně 

stánků s občerstvením a ručně dělanými ozdobičkami. 

Nechyběli ani kováři, kteří předváděli svůj um. Celé to 

dokreslil živý betlém s lamou. Když dozněly naše 

nejznámější vánoční koledy, starosta pronesl proslov. 

Děti potom zahájily odpočet posledních sekund do 

prvního rozsvěcení stromu. 

                                                                                                                           
(Nela Bartáková 9.B) 
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Green life 

Dne 20. 11. 2018 nás opět navštívila organizace Green Life. 

Tentokrát nás seznámili s projektem Blue Life, který se zabývá 

ochranou oceánů. Cílem projektu Blue Life je čištění pláží a 

podmořského světa od naplavených plastových odpadků. 

Také byla zmíněna operace Sloni, která je stále v řešení. Dozvěděli jsme se, jak dopadla 

operace Tygr, která se nakonec vyřešila s majitelem zakousnuté krávy zaplacením 

odškodného. Měli jsme možnost zhlédnout záběry z fotopastí. 

Nyní se přesouvají na území ČR a SK kvůli ochraně medvědů. 

Zpracovaly: Viktorie Kočíková a Linda Váňová 

Malý princ 

Dne 5. listopadu se první stupeň vypravil do kolínského divadla na představení Malý princ. 

Děti překvapilo, že v představení hráli pouze dva herci. Dle rozhovoru s 3.A a 3.B jsme 

usoudily, že největší úspěch měla princova liška a jeho triky s obručí.  

Zde je malé nahlédnutí, jak probíhal celý výlet očima Kateřiny Smržové. 

Ráno jsme šli na vlakové nádraží a jeli do Kolína. U divadla jsme šli do parku na svačinu. Po 

svačině jsme šli do divadla, seděli jsme na balkoně a čekali na třetí zazvonění. Začala 

pohádka Malý princ, hráli ji jenom dva herci, ale moc pěkně. Po představení jsme šli do 

Futura, kde se nám to moc líbilo. Nastoupili jsme na vlak, jeli jsme do Týnce a šli na oběd. Byl 

to skvělý zážitek. 

                                                                              Zpracovaly: Švábová Jiřina, Váňová Linda a Vokálová Lucie 
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Jak na naší škole slavíme 

Mikuláše  

Mnoho z vás ví, že 5. prosince chodí po České republice 

Mikuláš s čertem a andělem. Tento rok tato známá trojice 

zavítala i do naší školy v provedení žáků  9.A. Ti si připravili zhruba 20ti minutové pásmo, kde 

žákům prvního stupně představovali prosincové tradice.  

Jako první se představil svatý Martin, o kterém se žáci dozvěděli, že přináší první sníh a zimu. 

Následovaly svatá Barborka a svatá Lucie.  Vysvětloval se význam adventních nedělí, co 

jednotlivé svíčky na adventním věnci znamenají. 

Na tyto tradice navazovala scénka rodinné večeře, kde nám postupně odhalovali tradiční 

zvyky, které se dělají na Štědrý den. Pouštění lodiček, krájení jablíčka a házení střevíčkem. 

Také žákům vysvětlili, proč na štědrovečerním stole máme kapra a bramborový salát. 

Pak nás přišli navštívit Tři králové. Zazpívali koledu, představili se nám, vysvětlili význam 

svých jmen a pověděli, jaké dary přinesli Ježíškovi. 

Na závěr děti navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Děti jim zazpívaly koledy a potom za to 

dostaly sladkosti. Zlobivé děti čerti umazali uhlím.  

Akce se podle všeho dětem moc líbila. 

                                                                                 

 

 

 

 

Zpracovaly : Kočíková Viktorie, Nela Bartáková  
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Florbalové turnaje 

MLADŠÍ DÍVKY 
 
Dne 15. 11. 2018 hrála děvčata z 6. a 7. tříd florbalové utkání v Kolíně, 
kde bohužel nepostoupily do finále. 

 

Hodnocení podaného výkonu 
 

N. Říhová: 
Myslím si, že jsme si nevedly až tak špatně. S výsledkem turnaje nejsem spokojená, ale líbilo 
se mi tam. 

 
A. Sabo: 
Nebyly jsme sehrané jako tým, hlavně útok. Do příštího roku budeme trénovat, doufám, že 
dopadneme lépe. 

 

MLADŠÍ CHLAPCI 
 
Dne 13. 11. 2018 v naší hale hráli chlapci z 6. a 7. tříd florbalové utkání, ve kterém si vedli 
velmi dobře, a tím získali postup do finále. 
Finálové kolo se hrálo 27. 11. a umístili se na 7. místě.  

 

STARŠÍ CHLAPCI 
 
Dne 20. 11. 2018 v týnecké hale naší školy se hrály okresní zápasy florbalového turnaje 8. a 
9. ročníků. Naši chlapci si zajistili díky poslednímu zápasu postup. V poslední hře podali 
skvělý výkon 7:1. 
Finálové kolo hráli 28. 11. a skončili na 5. místě. 

 
Hodnocení podaného výkonu 
 

A. Buřival: 
Za mě jsme si vedli dobře. Většinu týmu tvořili kluci z 8. tříd, kteří odehráli většinu zápasu. S 
výkonem jsem spokojen. 
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V.Klepal: 
Podle mě jsme si vedli nejlépe, jak jen to šlo. Měl jsem radost z mého gólu 2 sekundy před 
koncem zápasu, díky kterému jsme neprohráli. 
 
 

STARŠÍ DÍVKY 

Dne 3. 12. 2018 hrály dívky 8. a 9. tříd florbalové utkání v Kolíně, kde postoupily do finále. Po 
2 prohrách už to nevypadalo na medaile, ale potom se vzchopily a předvedly skvělou hru a 
nakonec vybojovaly 2. místo.  

Hodnocení podaného výkonu 
V. Kočíková: Myslím, že jsme měly na to 5.ZŠ Kolín porazit a další prohra byla zbytečná, 
protože  jsme byly rozhozené. Ale jinak si myslím, že jsme si vedly velmi dobře. 

L.Klepalová: Bylo to dobré, nebýt zaváhaní proti 5.ZŠ Kolín, tak jsme mohly mít zlato a jet na 
krajskou soutěž. Jinak jsem si to tam užila. 

 

 

                                                                                                                     

Zpracovaly: N.Oltová a V.Kočíková 

 

 

 

 

 

 

19. ročník Vánoční soutěže ve šplhu 
Dne 30. 11. se žáci 1. stupně zúčastnili již tradiční soutěže ve šplhu na ZŠ v Řečanech nad 

Labem. Týneckou školu jelo reprezentovat 22 dětí z prvního stupně.  

Nejlépe se umístili tito žáci: Lucie Drázdová  ze 4.A  obsadila 3. místo. 

                                                   Jakub Drugda  z 3. třídy obsadil 1. místo. 

Gratulujeme ! 
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Vánoce v jiných zemích 

 

Jak se slaví Vánoce v České republice, v Anglii a Americe asi všichni víme. Ovšem ne všude na 

světe mají lidé Ježíška či Santa Klause. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak se slaví 

Vánoce v různých částech světa. 

 

Čína 

V Číně oficiálně nic takového jako Vánoce není. Až v posledních letech se zde začal usazovat 

trend Vánoc a Číňané nyní mají také takového Ježíška. Jmenuje se Sheng Dan Lao Ren čili 

Vánoční starý muž a naděluje dětem dárky do punčoch ponechaných za oknem. 

 

Francie 

Ve Francii se také nenachází Ježíšek, ovšem mají tam obdobu Santa Klause. Jmenuje se Pére 

Noel, v překladu Starý vousatý muž. Na rozdíl od Santy nedává dárky pod stromeček, ale 

ukrývá je různě po bytě. 

Tradičním vánočním pokrmem je krůta s lanýžovou či kaštanovou omáčkou, ale podávají se i 

žabí stehýnka, pečená šunka, husí játra, ústřice, sýry a samozřejmě dobré víno. Večeře trvá 

velmi dlouho, a proto i nadílka, která následuje, začíná mnohdy až pozdě večer. 

 

Nizozemsko a Belgie 

Dárky se zde dostávají již na svatého Mikuláše. Od Sinterklaase nebo Saint Nicholase. Těm 

zlobivým se pohrozí, že je odnese Černý Petr. Vánoce jsou tu zde spíš o scházení rodiny a 

přátel než o dárcích. 

K tradičním jídlům patří ryby, mořské plody a krocan. Tradiční je také tvz. vánoční poleno. Je 

to měkká roláda plněná krémem a zdobená čokoládou tak, aby připomínala poleno. 

 

Argentina 

Místo vánoční jedličky či smrčku si Argentinci ozdobí palmu či jiný stále zelený strom. 

Večeře se koná pod širým nebem. Podává se pečené selátko či páv. Stůl zdobí majestátné 

paví peří. 

Ani Argentinci nemají Ježíška či Santu. Dárky zde naděluje kůň jménem Magio, kterému děti 

připravují před dveře seno a misku s vodou. Dárky se nadělují do pečlivě vyčištěných bot, 

které si děti samy vydrhnou. Boty se pak dávají buď pod stromeček, nebo k posteli. 
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Pečení vánočního cukroví 

 

Vanilkové rohlíčky patří už léta mezi jedno z nejoblíbenějších cukroví.  Snad z každé 

domácnosti se pravidelně každý rok z kuchyně line líbezná vůně vanilkového cukru a 

vlašských oříšků. Tak jsme si pro vás připravili jeden z receptů na vanilkové rohlíčky, které by 

doma měli zvládnout i ti nejmenší. 

Budete potřebovat: 

26 dkg hladké mouky 

20 dkg Stelly 

6 dkg cukru moučka 

10 dkg mletých vlašských oříšků 

 

Příprava těsta: 

 

Všechny ingredience smícháme dohromady. Těsto necháme v lednici přes noc odležet. 

Druhý den zpracujeme do rohlíčků a necháme péct v troubě na 160 stupňů zhruba 10 minut. 

Po upečení necháme mírně vychladnout a ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru 

smíchaném s vanilkovým cukrem. 
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Křížovka 

1. 
 

            
     2. 

  

          
     3. 

  

          
     4.                   

   5. 
 

      
        6. 

  

                    

 

1. Období 4 týdnů před Vánocemi 

2. Něco co dostáváme pod stromečkem 

3. Mikuláš, čert a… 

4. Dostáváme pod to dárky 

5. Opak dne 

6. Chodí se tam na jídlo 

 

 

  

Spoj všechny tečky na vánočním plyšáčkovi Míšovi. Výsledek si 

vybarvi podle své fantazie 
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Vtipy 

Ptá se učitel Pepíčka:  
"Proč jsi přišel pozdě do školy?"  
"Protože jsem vyšel pozdě z domu."  
"A proč jsi nevyšel dřív?"  
"Protože už bylo pozdě na to, abych vyšel dřív!" 

 

Chlubí se Frantík: "Na Vánoce se těším také proto, že máme ve vaně kapra a já se týden 
nemusím mýt." 

 

„Jak tě mám, Pepíčku, ostříhat?" 
„Jako dědečka, s tím prázdným kolečkem uprostřed." 

 

Policajt přijde do krámu a prosí tkaničky do bot. 
"Jaké?"  
"Jednu levou a jednu pravou!" 

 

"Pane vrchní, na tu večeři budu čekat až do rána?" -"Kdepak, pane, o půlnoci zavíráme." 

 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: "Učit, 
nečuchat!!!" 

 

Co dělá lenochod, když hoří les?  

Hoří taky. 

 

Ptá se matka svého syna: ,,Kdo tě naučil říkat sprosté slovo zatraceně?“ 

,,Ježíšek.“ 

,,Nelži.“ 

,,Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.“ 
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Vánoční osmisměrka 
 

K O L I H E R O D E S K K 

A O A M É L T E B M T R U 

N D D T S V Í C E R Á C P 

D Á V Ů E Z V O N L J O S 

Ě T S E E M P Ř O I S T Š 

L S L O N P O V O E R K J 

T S Ů P L T É K L O O E N 

Z L A T O I T S M Ř R R L 

N P O U Š Ť T E Ý U A O E 

E I R A M V Č T Z R P R T 

A O Z H Í E S A E Ů N Á A 

R Y H R K A L D L É A T V 

U K Í Y P É U N A K N Y O 

P Č N M M O O D Č A A L T 

R I S M L Č E E Z U D J S 

U L E B N L V A Ž I Z L Ě 

P S L Í O O R Í D Š Ě E V 

O E V K I E D A O B V S Z 

V J E T T L K É M A H O ? 

 

Marie     Betlém     Jesličky       Nazaret     Kadidlo     králové     Velbloud     ovečka     myrha     

stáj     stromeček     zlato     zvon     Herodes     Purpura     koleda     Kometa     Anděl     Poušť     

půst     Advent     stádo     pastýř     sníh     hvězda     poselství     Jeruzalém     zvěstovatel     

svíce     osel     roráty     půlnoční 

 


