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Lyžařský kurz 

9. 1. 2016 jely 7. třídy doplněné žáky 2. stupně na hory. 

 Den po příjezdu si nás učitelé roztřídili do družstev. 

 Jak vypadal náš kurz? 

 Každý den ráno jsme šli na snídani, pak bylo dopolední lyžování. U svahu byla roubenka, do 

které jsme se chodili občerstvit a ohřát.  

Po dopoledním lyžování jsme šli na oběd do chaty Bedřichovky a po jídle do naší chaty Perla. 

Následoval polední klid, i když klid v chatě většinou nebyl. Odpoledne nás čekalo další 

lyžování. To už jsme byli unavení. Na chatě jsme se brzy vzchopili, přesněji řečeno po večeři, 

a v tu chvíli byl čas na hry, povídání si a další zábavu. Bylo super, že učitelé se k nám chovali 

jinak než ve škole. 

Hory se vydařily, skoro všem se nám tam líbilo. 
N. Novotná 
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Tři králové -  koledování 

Nejdříve jsme vymýšleli, kdo bude králem. Nakonec jsme vybrali: Michala Jareše, Ondru 

Robovského a Honzu Volného. Celá třída hrála na nástroje. Prošli jsme skoro všechny třídy a 

popřáli jsme hodně štěstí do nového roku. Moc se nám to líbilo. 

                                                          N.Hromádková  - psala o své třídě 4.A 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 

V pátek 22.1. a v sobotu 23.1. 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. třidy. Zápisu se 

zúčastnilo přes 30 dětí. Zápisem dětí letos provázel Pat a Mat. 

Při zápisu jsem se rozhodla zeptat dětí a rodičů na několik otázek.  

Rodiče - Jak se vám líbí škola? 

Většinou odpověděli, že škola se jim líbí, je tu 

příjemný personál. 

Děti - Jak se těšíš do školy? 

 Všichni se moc se těší. 

Máš rád/ráda Pata a Mata? 

Rád/a na ně koukám. 

Rodiče- Jak se Vám líbí organizace zápisu? 

Je to hezky udělané a myslíme si, že pro děti i 

zábavné. 
                                                                                                                                     B. Kovalyšynová 
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Zimní škola v přírodě 

 Po příjezdu do Orlického Záhoří jsme se ubytovali na chatě Perla. Po vybalení všech věcí 

jsme šli lyžovat. Byli jsme rozděleni do 4 skupin. Čtvrtá skupina zůstala na baby – vleku a 

ostatní družstva se přesunula na velkou sjezdovku. Na svahu se nám velmi líbilo. Po 11. 

hodině jsme každý den odcházeli na oběd na chatu Bedřichovku. Vařili velmi dobře. Z oběda 

jsme chodili za odpočinkem do naší chaty. Po poledním klidu jsme šli zpátky na svah. Lyžovali 

jsme dvakrát denně. Někteří z nás si dokonce vyzkoušeli i běžecké lyže. Na svahu s námi 

lyžovaly děti z pardubické školy. Protože měly oranžové dresy, říkali jsme jim mandarinky. 

Každý večer pro nás učitelé připravili zajímavý program. Letošní lyžák jsme si moc užili!     
                                              Žáci 4. B                                                    
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Vánoční laťka  

22. 12. 2015 na naší škole tradičně proběhla vánoční laťka. 

Výsledky vítězů:  

Mladší kategorie: dívky                                             chlapci 

1. Jehličková Natálie                                 1.   Hojda Adam  

2. Kratochvílová Eliška                              2.   Šámal Václav 

3.  Valentová Nikola                                  3.   Moravec Martin 

Starší kategorie: dívky                                            chlapci                     

1. Sandholcova Markéta                           1.   Jaromír Fialka 

2. Havlová Šárka                                         2.   Flekal Jan  

3. Kopecká Eliška                                        3.  Lukáš Brouček      

O.Fialka, D.Kübl 

 

Florbal- starší dívky 

9. 12. 2015 se konalo v Kolíně florbalové okresní kolo, kde naše dívky vybojovaly 1. místo, a 

tím si zajistily postup do krajského kola, které se konalo 17. 12. 2015 v Kutné Hoře. Zde dívky 

odehrály 6 zápasů a skončily na krásném 4. místě.  

Hráčky: Eliška Kopecká, Veronika Kosová, Markéta Sandholcová, Božena Kovalyšynová, 

Nikola Pospíchalová, Anna Chaloupková, Michaela Zrůstová, Barbora Debelková, Denisa 

Nesládková, Lucie Vokálová, Nikola Čížková, Radka Křídlová a Barbora Sedláčková. 

   D.Nesládková, V.Hojdová 
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Dějepisná olympiáda 
Dne 20. ledna se naši 2 reprezentanti (Jakub Hájek, Jiří Kostelecký) s panem učitelem 

Čepkem vydali do Kolína do Domu dětí a mládeže zúčastnit se okresního kola v dějepisné 

olympiádě. Letos byl hlavním tématem rod Lucemburků, jelikož tento rok je výročí 700 let od 

narození českého krále a svato-římského císaře Karla IV. Na zhotovení 8 stránkového testu 

měli 90 minut čistého času od startu v 9 hodin dopoledne. Každému zúčastněnému žákovi 

byl vydán diplom. Naše školní reprezentace dopadla následovně: Jakub Hájek se umístil na 9. 

místě a Jiří Kostelecký na 35. místě. Příští rok se jistě bude konat další olympiáda a všichni 

určitě věříme, že Týnec zvítězí. 

                                                                                                                   J. Hájek 

 

 

 

Matematická olympiáda 
 Ve stejném týdnu jako se konala dějepisná olympiáda se sešli i nejlepší matematici na 

okresním kole v Kolíně. I naše škola měla zastoupení. Z 5.třídy si šel poměřit síly Jiří        

Dusbaba s ostatními soutěžícími. 

Vedl si velmi dobře, před ním na pomyslné stupně vítězů vystoupili 3 žáci z jiných škol a na 

Jirku zbyla „bramborová medaile“, což znamená krásné 4. místo v okrese! 

Za Jirkou zůstali i žáci ze 2.ZŠ Kolín, ze školy, která má rozšířenou výuku matematiky. 

Blahopřejeme! 

 

Jak bys vyřešil tuto úlohu ty? 

 

Nehoda 

 

V autě jede otec a syn (pokrevní). A jak to tak na silnicích chodí, najednou se přihodí strašná 

nehoda. Oba dva jsou vážně zraněni a sanitky je odvezou do dvou různých nemocnic. 

Syn je na operačním sále, přijde k němu chirurg a řekne: "Nemůžu ho operovat, je to můj 

(pokrevní) syn!" 

Jak je to možné? 

 

 
O.Fialka, D.Kübl 
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Život obyčejného koše 

Právě si mě z obchodu odnesli nějací divní tvorové, kteří měli tělo, dvě nohy a dvě 

ruce. Hovořil jsem s hnědým košem a oni mě prostě odtáhli do zvláštní velké krabice se 

čtyřmi koly. Také oni do ní nastoupili. Po chvilce zakašlala, rozvrzala se a kola se začala točit. 

Jeli jsme. 

Cesta trvala velmi dlouho. Když jsme se konečně přestali pohybovat, jeden z těch 

tvorů mě vzal a odnesl do nějaké místnosti. Byla tady docela zima. To asi od toho okna, co 

bylo přímo vedle mě. 

Taky jsem se seznámil se dvěma koši. Ten první byl pan Papír. Byl vyroben z papírové 

krabice (to jsem se dozvěděl od něho) a lidé (to mám taky od něho) do pana Papíra dávali 

věci z papíru. Každý týden ho vysypali a on pak trpělivě sbíral každý kousek papíru až do 

dalšího týdne. 

Ten druhý koš byla paní Plastová. Měla růžovo-bílou barvu. Byla moc krásná a já jsem 

se do ní hned od prvního okamžiku hluboce zamiloval. Lidé do ní dávali plastové lahve. 

Bohužel ale o moji lásku nestála, byla totiž velmi pyšná. Když jsem jí řekl: „Miluji tě.“, tak se 

vždy vymlouvala. Jednou že smrdím, podruhé že jsem moc hloupý nebo ošklivý. 

Po roce pan Papír najednou zmizel. Nejspíš byl moc starý na službu lidem. Místo něj 

přinesli nový koš na papír, který se jmenoval pan Fešák. Jeho jméno ho opravdu vystihovalo: 

byl z tmavě modré papírové krabice s moderními stříbrnými proužky. Vážně mu to slušelo. 

Uplynula nějaká doba a všiml jsem si, že paní Plastová tráví s panem Fešákem stále 

více času. Možná se zamilovali, ale nevím to jistě. 

Jednoho dne pan Fešák přinesl paní Plastové krabičku a v ní prstýnek. Byl to zásnubní 

prstýnek. Ještě ten den šli na úřad a vzali se. Úplně mě to zničilo. 

Po jejich svatbě už pro mě život nic neznamenal, a tak jsem se rozhodl, že skočím 

z okna. Sbohem. 

P. S. Miluji tě, paní Plastová. 
L. Vokálová a K. Vokálová  

Den svatého Valentýna 

Valentýn se slaví každoročně 14. února. Je to den, kdy se tradičně posílají 

dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srdce, jako symbolu 

lásky. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve 

starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy 

lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž 

jméno si vytáhl, se měla stát jeho 

„miláčkem“ v následujícím roce. Den 

zamilovaných se dostává i do českého 

prostředí.   N. Čížková 



7 
 

Vtipy 

"Proč sis dal do domácího sešitu mou fotografii?," diví se otec. 

"Protože paní učitelka povídala, že by strašně ráda poznala toho chytráka, co mi pomáhá s 

úkoly." 

 

Tělesné tresty jsou ve škole zakázané, tak ne abyste zabili učitelku!!  

 

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: „Co takhle začít chovat prase?“ 

„Ti hrabe, ne? A co ta špína? A ten smrad?“ 

„Si zvykne...“ 

 

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka:“Váš syn nemá žádné znalosti.“ 

Otec připíše:“ Proto chodí do školy.“ 

 

Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem, jaký je rozdíl mezi nehodou a neštěstím. Pepíček se 

přihlásí a řekne: "Když ztratím žákovskou knížku, je to nehoda, když ji najde tatínek, je to 

neštěstí." 

 
Zdroj:Nejvtipy.cz 

 

Křížovka 

Tajenka 

Pátý den v týdnu 

Dravý pták 

V zimě bývá velký ….. 

Drak z pohádky Jak vycvičit draka 

Listnatý strom se žaludy 

První slovo města, kam chodíme do školy 

Křestní jméno paní učitelky Olexové 

Potřeba do školy 

Chlapec je pro otce jeho …..                                      

Třída  5.A 
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Osmisměrka 

P A U O L A T S M V 

A P O O E R O D Ý Y 

S Z S N S K Ý T A R 

E P O T O P I C E N 

P U K K Ě L É T O  

Kokos, sýr, koza, opice, léto, au, pes, puk, kos, pst, pot, Kýta, msta, 

les, on, my, ok, kra 

Řešení:   ěndovop 

Tajenka:                       . 

Omalovánky 

 

 

 

 

 

zdroje: google.com 


