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Coca-Cola 

Školský pohár 
          Ve čtvrtek 30. května se dívky zúčastnily krajského kola ve fotbalovém 

Coca-Cola Školském poháru, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Ráno 

v sedm hodin jsme měli sraz před školou, avšak jsme museli čekat na Míšu 

Hanušovou, protoţe zaspala. Po jejím příchodu jsme nasedly do aut a vydaly se 

do Hradce Králové. Cesta probíhala hladce, aţ na malý zádrhel s navigací, která 

nás navedla na silnici, jeţ byla uzavřena. Nakonec jsme problém zvládly a včas 

dorazily na hřiště do Hradce Králové. Po příjezdu nám přidělili šatnu a my se 

mohly jít rozehrát.  

          První zápas hrály Poděbrady proti Hradci Králové. Zápas skonči remízou 

1:1. Během tohoto zápasu jsme se rozcvičily. Po pauze mezi zápasy jsme přišly 

na řadu my a hrály jsme proti dívkám z Hradce. Zápas byl napínavý a nakonec 

skonči remízou 1:1. Po té nám bylo jasné, ţe zápas s Poděbrady musíme vyhrát, 

abychom postoupily. Po dvaceti minutové pauze jsme nastoupily na hřiště spolu 

s Poděbrady. V prvním poločase byl zápas vyrovnaný a končil 1:1, avšak 

v druhém poločase jsme si vedly mnohem lépe a daly jsme jim tam další tři 

góly. Výhra byla sladká a nikomu z nás nedocházelo, co se vlastně stalo. 

Některé z nás štěstím plakaly. S úsměvem na tváři a slzami v očích jsme 

odjíţděly zpět do Týnce nad Labem. Svou výhru jsme oznamovaly po celé 

škole. Do Prahy se těšíme, ale tréma je veliká.        

 

 

 

 

 

 

By: Machková, Hodanová 



4 
 

Exkurze 9. třídy 

          Dne 23.5 jsme se vypravili do Prahy. V Praze jsme navštívili Hlavní 

nádraţí Praha, Masarykovo nádraţí, Obchodní dům Bílá labuť, Obecní dům, kde 

se konala výstava plakátů Alfonse Muchy, které má v soukromé sbírce Ivan 

Lendl, Palladium, Loretu. Poslední zastávkou měly být zahrady na Praţském 

hradě, které však byly zavřené z důvodu konání akce Gastro Praha. Cesta 

z Hradu vedla kolem Rudolfína, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 

Paříţskou ulicí na Staroměstské náměstí a odtud Celetnou ulicí zpět na Hlavní 

nádraţí Praha. Všem se exkurze Praha 2013 líbila, chtěli bychom si podobnou 

akci zopakovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

By: Ţmolil 
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Coca-Cola Školský 

pohár Praha  

          Ráno jsme odjely autobusem z týneckého náměstí. Na cestě do Prahy byla 

na některých dívkách znát tréma, avšak jsme jí překonaly. Po příjezdu na 

strahovský stadion nás přivítal náš team runner Robert a seznámil nás 

s prostředím. Byly jsme nadšené, ţe turnaje se budou odehrávat na tréninkových 

střediscích Sparty. Rob nás vzal do šaten a rozdal dárečky v podobě dvou sad 

značkových dresů se sportovní taškou. Brankářka dostala rukavice a dva 

brankářské dresy. Pro naši zábavu tam byly připraveny atrakce.  Po rozlosování 

týmů jsme se převlékly do červených dresů jako hosté a mohly se jít rozcvičit. 

První zápas jsme hrály se Základní školou Burešova Praha, zápas jsme vyhrály 

3:0, poté jsme si udělaly fotku. Měly jsme pauzu mezi zápasy, a tak jsme se 

rozhodly jít na oběd. Po něm jsme šly blbnout na atrakce. Odpoledne nás čekal 

náročný zápas s Rokytnicí nad Orlicí. Opět jsme vyhráli 1:0. Zbytek dne jsme 

strávily v areálu strahovského stadionu. Po zahájení kde se představily týmy a 

po slavnostním výkopu pana Kollera jsme se odebraly do hotelu Pyramida, kde 

jsme dostaly karty k pokojům a ubytovaly jsme se. Po seznámení s hotelovým 

prostředím jsme šly na večeři. Po krátké procházce Hradčany jsme šly spát, 

abychom načerpaly sílu na další den.  

Ráno po sedmé hodině jsme měly sraz před pokoji a společně jsme šly na 

snídani. Poté jsme se vrátili zpátky na pokoje, kde jsme si sbalily věci a odešly 

k autobusu, který nás odvezl na strahovský stadion. Krátce po příjezdu nás čekal 

první zápas s ostravskou školou generála Píky, zápas nebyl tak moc důleţitý, 

takţe jsme nemusely hrát v plném nasazení, tudíţ jsme prohrály 0:1. Byla pauza, 

a tak jsme odpočívaly a nabíraly síly na semifináloví zápas, který začínal 

v 11:00. Věděly jsme, ţe toto utkání je pro nás velice důleţité, tak jsme se 

snaţily ho vyhrát. Přes velké mnoţství gólových šancí jsme jen remizovaly 1:1, 

a tak rozhodovaly penalty. Našim děvčatům se nedařila střelba pokutových 

kopů, a tak náš soupeř postoupil do finále na náš úkor. Škoda. 

          Poté jsme se šly naobědvat a čekaly jsme na další zápas, který jsme opět 

hrály s ostravskou školou generála Píky, šlo nám o třetí místo. Byly jsme 

odhodlané získat bronz, uţ jen proto, ţe jsme přišly o naši útočnici, která hrála 

vţdy v plném nasazení. Bojovaly jsme z posledních sil aţ do konce utkání, ale 

bohuţel to skončilo další remízou tentokrát 0:0, tudíţ přišly na řadu rozhodující 

penalty. Do brány jsme daly Markétku, protoţe jsme věděly, ţe je nejlepší 
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brankářka v našem týmu. Nakonec se naše volba vyplatila Markétka nepustila 

ani jednu střelu a v tu chvíli nám došlo, ţe třetí místo je opravdu naše. Po té uţ 

jsme odpoledne trávily uţíváním si Coca-Cola aktivit, které pro nás byly 

připraveny a sledováním kvalitního chlapeckého finále. Odpoledne jsme si 

uţily, jak jsme mohly, čas utekl jako voda a uţ bylo vyhlášení, kde se rozdávali 

vítězné poháry a medaile. Pořadatelé měli pro všechny velké překvapení 

v podobě 30 kg dortu pro pana Jana Kollera, který na jaře oslavil čtyřicáté 

narozeniny. Po té jsme šly do šaten pro naše věci, naposledy se rozhlédly po 

stadionu, rozloučily se s naším team runnerem a se skvělým pocitem jsme odjely 

domů.  

 

 

 

 

 

 

 

By: N. Machková, M. Hodanová, M. Hudcová, S. Smutná 
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Kolínské 

sportovní dny 
Ve středu 5. června 2013 se uskutečnil florbal. Naši školu reprezentovaly tři 

skupiny: ml. ţákyně, st. ţákyně, ml. ţáci. Mladší i starší ţákyně se umístily na 

prvních místech, mladší ţáci na čtvrtém místě. 

Atletika se konala druhý den na kolínském atletickém stadionu. Kde naši 

ţáci získali hodně medailí. Medaile získali tito ţáci: E.Kopecká, Jehličková, 

Slavíková, Kasalová, Koubek, Hromádka, Klepetková, K. Pospišilová, M. 

Hodanová. 

  Ve čtvrtek se také konal fotbal pro mladší ţáky, kde se naši hoši umístili 

na 6. místě. 

 Vyhlášení se konalo 11. června 2013, kde vyhlásili umístění škol, které se 

Kolínských dnů zúčastnily. Po těţké dřině se naše škola umístila na 12. místě. 

 

By: Ondřej Číţek, Monika Strejciusová, Natálie Kozliková 

http://kolinsky.denik.cz/galerie/ko-ksd-vyhlasenivysledku.html?mm=4546507
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Školní výlet 9. 

třídy 

Dne 14. června odjela 9. třída do Liberce na tři dny a dvě noci. První den 

jsme se sešli na autobusovém nádraţí v Kolíně. V 6 hodin a 20 minut nám přijel 

autobus, který jel přímo do Liberce. Jeli jsme asi okolo dvou hodin. Jakmile 

jsme dorazili, vzali jsme si zavazadla a jeli tramvají do hostelu Pod Ještědem. 

Tam jsme si odpočinuli. Poté naše cesta pokračovala do centra města, kde jsme 

navštívili DinoPark, ZOO a Botanickou zahradu. Po náročném dni jsme se 

vrátili do hostelu a vybalili si věci.  

  Druhý den ráno pro nás majitelé hostelu přichystali bohatou snídani. 

Mohli jsme si dát např.: rohlík se sýrem, nutellou, salámem, šunkou, máslem, 

zeleninou atd.. Měli jsme zajištěn pravidelný pitný reţim. Následovně naše 

kroky mířily směr Ještěd. Kdyţ uţ všichni byli nahoře, prohlédli jsme si okolí 

Ještědu a někteří se vyfotili u sochy Mimozemšťana. Zpět jsme se vydali opět po 

svých, po návratu na hostel následoval zaslouţený odpočinek a oběd. Na večer 

jsme šli do centra města a poté do Babylonu. Někteří navštívili aquapark, někteří 

IQ park. Dvě ţačky spolu s p. uč. Čepkem potřebovali do obchodního centra 

„Nisa“, a tak  se zeptali na cestu jedné slečny, která ovšem nebyla místní a 

poslala je místo do OC Nisa k řece Nise. Jakmile jsme našli jiné OC, zapomněla 

děvčata jaké brýle vlastně chtěla koupit. Dívky si objednaly pizzu a odešly na 

hostel a mezi tím ostatní v aquaparku řádili na tobogánech a do trychtýře dostali 

i p. uč. Radouše. Někteří z nich byli nadšeni saunou. 

Třetí den začal balením osobních věcí a snídaní, po které jsme odjeli do 

Severočeského muzea v Liberci a odtud do centra města na oběd. Rozloučili 

jsme se s Libercem a odpoledne odjeli opět autobusem do Kolína, přestup na 

vlak směr Týnec nad Labem, kde na nás čekali naši rodiče.    

 

 

 

 

By: O. Číţek, M. Strejciusová, N. Kozlíková 



9 
 

Školní výlet 8.B 

Dne 22. května 2013 se vydala 8.B na školní výlet do Jihlavy. V 8 hodin se sešli 

na vlakovém nádraţí, odkud odjeli do Jihlavy. Po příjezdu se vydali na 

Masarykovo náměstí, kde měli rozchod na občerstvení. Po určené době se sešli a 

vydali se do katakomb. V třípatrových katakombách si prohlíţeli stříbrné doly. 

Z katakomb se vydali směrem k ZOO, kde dostali rozchod po skupinách. 

Procházeli si ZOO a prohlíţeli si spoustu zvířat. Ze ZOO šli na nádraţí a jeli 

domů. Všem se výlet moc líbil. 

 

 

 

 

 

 

By: O. Číţek, M. Strejciusová 

https://www.email.cz/download/i/08rHZQ8ZNypNiVkfMChSCzYOZofYfE2bvTBcUPtmFf4Xxv32C4NAwWbVqN9yYbRrT-3A97k/fotky 168 (Kop%C3%ADrovat).jpg
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Rozpis výletů 

 

Třída Termín výletu Místo výletu Doprovod 

I. A 2. 5 – 8. 5. 2013 
Svor u Nového Boru škola        

v přírodě  

Hejtmánková, Darebná, 

Kasalová 

I. B 2. 5 – 8. 5. 2013 
Svor u Nového Boru škola        

v přírodě 

Hejtmánková, Darebná, 

Kasalová 

II. 11. 6. 2013 Statek Starý Kolín Černá, Matějková 

III. A 13.6. 2013 Praha 
Holečková, Křídlová, 

Kučerová 

III. B 13.6. 2013 Praha 
Holečková, Křídlová, 

Kučerová 

IV. 30. 5. 2013 Praha - Planetárium Olexová, Kasalová 

V. 2. 5 – 8. 5. 2013 
Svor u Nového Boru škola        

v přírodě 

Hejtmánková, Darebná, 

Kasalová 

VI. 27.-28.5. 2013 Sluneční zátoka Severová, Dušková 

VII. A 26.-28.5  2013 Máchovo jezero M. Radoušová, L. Sýkorová 

VII. B 13.6. 2013 
Praha E.Sixtová, L. Kasalová 

VIII. A 14.6. 2013 
Kunětická hora, Pardubice Hrnčířová, Dušková 

VIII. B 22. 5. 2013 
ZOO Jihlava + katakomby M .Kysilková, M. Čepek 

IX. 13.6 – 16.6. 2013 
Liberec a okolí M.Čepek, H.Radouš, 
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Vyhodnocení sběru papíru 
        

Třída Počet žáků Papír 

(kg) 

Průměr 

na žáka 

Pořadí Nejlepší sběrač za 

třídu (Př. + Jm.) 

Papír 

(kg)2 

Pořadí nejlepších 

sběračů 

I. A 21 826,4 39,35 2 Robovský Ondřej 156 6 

I. B 25 566,6 22,66 7 Smutný Leoš 139 10 

II.  24 763 31,79 5 Hübštová Adéla 310 5 

III. A 18 353,8 19,66 8 Horáková Kateřina 150 7 

III. B 18 291 16,17 11 Filip Vincent 101 12 

IV. 31 575,5 18,56 10 Pospíšil František 150 7 

V. 30 1031 34,37 4 Kovalyšynová 

Boţena 

380 3 

VI.  26 1497,5 57,60 1 Adamec Matěj 409 1 

VII. A 18 639 35,50 3 Debelková 

Kateřina, Karolína 

(obě) 

400 2 

VII. B 19 300 15,79 12 Šarmová Petra 150 7 

VIII. A 17 478 28,12 6 Hanušová 

Michaela 

328 4 

VIII. B 15 279 18,60 9 Puncmann Petr 115 11 

IX.  23 125 5,43 13 Pospíšilová 

Barbora 

75 13 

 Celkem/Průměr: 7725,8 26,43     

        

Vyhodnocení sběru víček 
        

Třída Počet žáků Víčka 

(kg) 

Průměr 

na žáka 

Pořadí Nejlepší sběrač za 

třídu (Př. + Jm.) 

Víčka 

(kg)2 

Pořadí nejlepších 

sběračů 

I. A 21 33,34 1,59 2 Burďáček Martin 5,2 6 

I. B 25 23,11 0,92 5 Kysilková Karolína 4 11 

II.  24 22,368 0,93 4 Drábek Václav 4,5 9 

III. A 18 14,29 0,79 7 Semelková 

Kristýna 

4 11 

III. B 18 13,2 0,73 9 Slepičková Denisa 5,14 7 

IV. 31 22,5 0,73 10 Mazáčová Eliška 4 11 

V. 30 27,4 0,91 6 Demjan Petr 17 2 

VI.  26 19,6 0,75 8 Adamec Matěj 7 3 

VII. A 18 40 2,22 1 Kasalová Klára 25 1 

VII. B 19 6,15 0,32 13 Šarmová Petra 6 4 

VIII. A 17 17 1,00 3 Kučera Pavel 4,5 9 

VIII. B 15 7 0,47 11 Vondra Martin 4,6 8 

IX.  23 8,3 0,36 12 Ţmolil Richard 5,7 5 

 Celkem/Průměr: 254,3 0,90     
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Zábava 
 

Povídá jedna blondýna druhé: "Dnes uţ nevěřím ničemu. Otevřela jsem dveře s 

nápisem Muţi a byl tam jen záchod." 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy 

přihlásil!" "No to je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?" 

"Kdo rozbil okno na chodbě."  

Velký strom 

Dřevorubci v lese porazili a oklestili strom. Pak z celé klády uřízli polovinu a 

jeden metr. Potom oddělili ze zbytku opět polovinu a jeden metr. Stejný postup 

se opakoval ještě jednou a nakonec zbyly poslední dva metry. Jak dlouhá byla 

původně kláda? 

Dokážeš to bez atlasu? 

Máš uvedeny názvy určitých států. Jsou to státy mající společné hranice se 

státem, který bys měl uhodnout. Dokáţeš to? 

1) Francie, Španělsko,……………. 

2) Francie, Německo, Belgie,……………. 

3) Finsko, Norsko,……………………….. 

4) Itálie, Francie,……………………. 

5) Čína, Mongolsko,…………………….. 

6) Bulharsko, Albánie,………………….. 

 

 

 

 

 

By K. Lískovec, O. Číţek 


