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Svátek svatého Valentýna 
 
Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských a dalších 
zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními 
partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s 
tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.  
 

 

 

 
 

Štěpánka Radoušová 
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Škola v přírodě 4. třídy 

Hladíková Tereza: Jak vypadal náš den? Ráno jsme šli na snídani a tu jsme měli formou 

švédského stolu. Po snídani jsme šli na sjezdovku, kde jsme se převlékli do dresů, helem a 

nakonec do lyží. Neuměla jsem lyžovat, tak jsem jezdila na baby vleku. Taky jsem potkala 

nějakého kluka, jmenoval se Michal. Byla s ním zábava. Každý večer se bodovalo. Také byl 

karneval, který zahájili učitelé. První místo vyhráli popeláři. Na horách to bylo super.  

Lukáš Havlíček: Měl jsem na škole v přírodě svatbu. Bral jsem si Sáru Pánkovou a řekla ANO. 

Svatba se vyvedla, ale stala se hrozná věc. Rozbilo se okno a to byl průšvih, ale ani my ani 

svatba za to nemůžeme.  Byla to Nela.  

Hladíková Tereza, Havlíček Lukáš 

 

 

 

 



Lyžařský kurz sedmých a vyšších tříd 

Na místo jsme přijeli dne 11. 1. 2020. Po vybalení jsme se vydali na chatu Bedřichovku na 

oběd, kde nás překvapila TV Nova, která s námi chtěla udělat reportáž.  

Po celý čas našeho kurzu nebyl na naší obvyklé sjezdovce sníh, takže jsme dojížděli do Ski 

areálu Černá voda.  Kvůli již zmíněnému nedostatku sněhu jsme vstávali o hodinu dříve a 

lyžovali jsme od devíti do dvou. Díky tomuto posunu jsme měli čtyři hodiny lyžování, poté 

jsme šli na oběd a pak jsme měli do večeře volno.  Další pozitivní věc byla to, že se 

nebodovalo. Chata Bedřichovka nám také zapůjčila velký reproduktor, takže jsme si večery 

zpříjemnili velmi častými diskotékami, které byly tak hlasité, že otřásaly celou chatou tak 

moc, že ve chlapeckých sprchách na dva žáky spadlo světlo.  

Další změna byla v lyžařských družstvech, která byla díky velkému počtu žáků z devátých 

ročníků, rozdělena na třetí, druhé, první a na devítky. Někteří z nás si také poprvé vyzkoušeli 

jezdit na dvojkotvě, která byla ve Ski areálu Černá voda, a odvážlivci si dokonce vypůjčili 

sněhovou koloběžku. Jediná negativní věc byla nedostatek sněhu, kvůli kterému se nekonaly 

závody.  

Nehledě na nepříznivé podmínky jsme všichni odjížděli s úsměvem na tváři a někteří z nás 

dokonce se slzami na krajíčku. 

Anežka Vaštová, Štěpánka Radoušová 

 

 

 



Klub mladého diváka 

Žáci 8. a 9. tříd, kteří se přihlásili do Klubu mladého diváka, měli možnost zhlédnout 

představení Čarodějka (v originále Wicked), které mělo premiéru v září. 

Příběh pojednává o čarodějce ze západu Elphabě (Markéta Pešková), která se narodila se 

zelenou kůží. Její mladší sestra Nessarose (Monika Sommerová) je upoutaná na invalidní 

vozík. Na univerzitě v Shiz  potkávají slečnu Galindu (Natálie Grossová). Z  Elbhaby a Galindy 

se stanou kamarádky. Příběh dále pokračuje, ale na to už se jeďte do Prahy podívat. Stojí to 

za to. 

Jan Vencl 

 

 

 

 

 



Sport 

Vánoční  laťka 

Dne 19. 12. 2019 se již tradičně konala vánoční laťka. Zúčastnili se jí žáci a žačky naší školy. 

Soutěžilo se v  těchto kategoriích: mladší dívky (6.- 7. třída), mladší chlapci (6.-7. třída), starší 

dívky (8.-9. třída) a starší chlapci (8.-9. třída). Umístění bylo následující: 

Mladší dívky: vítězkou se stala Barbora Kleknerová, na 2. místě se umístila Sára Klatková a na 

3. skončila Vendula Jirků. 

Starší dívky: zvítězila Nikola Koláčná, 2. místo obsadila Michaela Jahodová a 3. byla Adéla 

Broučková. 

Mladší chlapci: výborným výsledkem vyhrál Martin Půhoný, 2. skončil Vojtěch Jahoda a 3. byl 

Jakub Šťastný. 

Starší chlapci: s velkým rozdílem vyhrál Filip Dubček, 2. byl Jakub Srb a 3. místo obsadil 

Václav Klepal. 

Václav Klepal, Filip Dubček 

    
  

 



Dopravní hřiště 

V úterý 7. 1. 2020 nás navštívila lektorka z dopravního hřiště v Kolíně. Celou hodinu jsme 

probírali pravidla silničního provozu. Také jsme si pouštěli ukázková videa jako například 

správné vybavení cyklisty a jeho kola. Ukazovali jsme si, jak je dlouhá brzdná dráha auta při 

určité rychlosti. Nakonec jsme se dozvěděli, že tramvaj má vždy přednost. 

 Bylo to velmi poučné. 

            Barbora Skalníková  

 

Exkurze Praha 

Bylo ráno 19. 12. 2019 a naše třída 5. A  se vypravila na vlakové nádraží v Týnci nad Labem. 

Přibližně po deseti minutách přijel osobní vlak, který nás odvezl do Kolína. Potom jsme 

nastoupili do rychlíku směřujícího do Prahy. 

Když jsme dorazili do Prahy, tak jsme šli na Staroměstské náměstí, kde bylo spousta stánků a 

cizinců. Pak jsme se šli podívat na orloj v akci. Také jsme viděli nádherně osvětlený 

stromeček. Když jsme šli do Evropského domu, tak jsme viděli otáčející se hlavu Franze Kafky. 

V Evropském domě jsme se podívali na dokument o Evropské unii, poté jsme si zahráli hru. 

Následoval návrat zpátky do školy. 

Výlet se nám moc líbil, ale největším zážitkem byl orloj. 

Ester Morštadtová a Lukáš Fanta 

 



 

                                   Olympiáda z českého jazyka 

Dne  21.1.2020 se Michaela Jahodová a Dominik Slavíček zúčastnili okresního kola olympiády 

z českého jazyka v Kolíně. Soutěž byla rozdělena na dvě části, první část byla jazyková a v 

druhé části jsme psali sloh na téma: „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Na obě části jsme měli 

dohromady 120 minut. Na konci jsme si odnesli diplom a zkušenost, že čeština není zrovna 

lehká.  

                                                                                                                Michaela Jahodová 

 

Dějepisná olympiáda 

Dne 15.1. 2020 se zúčastnili Jakub Hampl, Václav Drábek a Marek Lauer v  Kolíně  dějepisné 

olympiády. Letošním tématem bylo období 1. republiky. Nejenže soutěžící museli znát 

historii, ale také bylo potřeba ovládat německý jazyk, protože v jedné z otázek byl překlad 

německých názvů měst do českého jazyka. Nejlepšího výsledku z naší školy dosáhl Marek 

Lauer. Všichni zúčastnění dostali diplom.  

 

Jakub Hampl 

Historie a současnost naší školy 

Nejstarší budova naší školy v Týnci nad Labem pochází z roku 1800. Byl v ní byt učitele a dvě 
třídy. Prvním vyučujícím byl Jakub Heš. 
 Tato budova byla postavena místo staré školy, která byla zřízena v roce 1766. Stála při 
ohradní zdi hřbitova před hlavním vchodem do kostela. 
 Nejstarší zpráva o škole v Týnci je z roku 1368. 
A jaká je současnost? 
V tomto školním roce navštěvuje Základní školu v Týnci nad Labem 378 žáků z těchto obcí: 
Týnec nad Labem, Babice, Bělušice, Božec, Dománovice, Hlavečník, Chvaletice, Labské 
Chrčice, Lipec, Lžovice, Kojice, Kolín, Konárovice, Krakovany, Kutná Hora, Starý Kolín, Tři 
Dvory, Radovesnice II., Vinařice, Veletov, Volárna, Uhlířská Lhota a Záboří nad Labem. 
Ve škole je 19 tříd. Pod školu spadá školní družina, školní klub, školní jídelna a sportovní hala. 
Žáci mají k dispozici žákovskou knihovnu. Při výuce se využívá moderní technika: počítače, 
dataprojektory, interaktivní tabule. Ve škole se nachází devět odborných učeben, cvičná 
kuchyň a dílny. 
                                                                                                                                 Štěpánka Radoušová 

 



Vtipy 

Blondýnka jde do elektra a říká: "Můžu dostat tuto televizi?"  
"Ne, blondýnkám ji neprodáváme."  

Druhý den se blondýnka naštve a nabarví si vlasy na černo. 
Takto se vydá znovu do toho samého elektra. 

Zase uslyší od prodavače stejnou odpověď:"Blondýnkám neprodáváme." 
"Jak víte, že jsem blondýnka?"  

"Protože to není televize, ale mikrovlnná trouba." 

 

Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho konečně vyzkouší. Objede dům a 

volá na babičku: "Hele, babičko, bez držení." Podruhé objede dům a volá: "Hele, babičko, bež 

žubů." 

 

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 
 

„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil okno 
kamenem!“ 

 
Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“ 

  

Učitelka na hodině přírodopisu se ptá Pepíčka. „Pepíčku, který pták je nejchytřejší na světě?“ 

„No to je přece jasné, že vlaštovka.“ „Jak jsi na to přišel?“, diví se učitelka. „Protože se v září 

na začátku školního roku sbalí a vypadne.“ 

 

,,Tak jste se dozvěděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při ochlazení stahuje. Uveďte 

nějaký příklad." Hlásí se Borisek: „Prosím, prázdniny. Letní jsou dva měsíce a zimní jenom 

týden." 

Zdroj www.google.com 

 



Osmisměrky 

 

 

 
 

Zdroj www.google.com 
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