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Slovo úvodem 

 
Milé děti a přátelé školy, 

právě vidíte první číslo časopisu Tyršovník. Časopis Tyršovník, je časopis žáků 

šestých tříd, kdy se členové redakce schází každou středu od 17. hod. přes MS 

Teams. Veškeré články jsou jen a pouze dílem dětí s minimálním zásahem 

pedagogického dozoru. Doufám, že se Vám první číslo časopisu bude líbit.  

  

       Markéta Ševcová, pedagogický dohled 

 

 
Slovo šéfredaktorky 

 
 

 
 

Milé děti, 

představuji Vám časopis, který psaly děti z šestého ročníku na ZŠ Tyršova v 

Nymburce. Spolupracovali žáci napříč třídami. Název časopisu jsme vymýšleli s 

ohledem na jméno naší školy. Tyršovník je výsledek všeobecné diskuze. 

Spolupráce probíhala velmi dobře. Pokud jste žáci šesté třídy z naší školy, klidně 

se k nám můžete přidat - rádi Vás uvítáme.  

 
Šéfredaktorka: Denisa Čerychová 
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Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Romanou Jakešovou 

 
B+M : Co učíte?  
                Paní učitelka: Aprobaci, kterou jsem vystudovala na VŠ je přírodopis a                               
tělesná výchova. Tento školní rok 2021/2022 vyučuji předměty – přírodopis, tělesná 
výchova, zeměpis, ORV a pracovní činnosti.  
 
B+M: Baví vás práce učitelky?  
           Na práci učitelky mám ráda neustálý kontakt se světem dětí. Těší mne, když   

se mi po letech hlásí bývalí žáci, pozdraví mě na ulici či si přijdou popovídat do 
školy a podělit se o nové zkušenosti. Mám radost, když žáci projevují radost, 
že něco nového pochopili, a slyšet od nich, že vyučovací předmět je baví.    
  

B+M: Těšíte se na prvního září?  
Na tento den se těším, ale zároveň má velké obavy, co mě čeká 
v nadcházejícím roce. Těším se na svoji třídu, ostatní žáky a kolegy.  
  

B+M: Klady a zápory online výuky?  
Velkým negativem jsou technické problémy, nepřímý kontakt s dětmi. Dalším 
problémem je známkování a hodnocení žáků. Celková příprava na hodiny je 
časové náročnější.   
  
Kladů distanční výuky z mého pohledu moc není. Ušetřím cestu do práce ☺, 
pracuji v domácím prostředí a v pohodlném oblečení ☺  
 

B+M: Děláte nějaký sport?  
Nejvíce sportuji ve svém volném čase společně s rodinou či kamarády. V létě 
ráda jezdím na kole a na koloběžce. S kamarády si ráda zahraji volejbal. V zimě 
jezdíme s rodinou na sjezdových a běžeckých lyžích.  
  

B+M: Od kdy jste chtěli být učitelkou?  
Učitelkou jsem chtěla být už od svého dětství.   
  

B+M: Jaká je vaše kmenová třída?  
Moje kmenová třída je učebna č.16.,kde trávím společné chvíle i se svoji třídou 
7.A   

 
Autoři rozhovoru: Barbora Krpatová, 6.A a Matěj Souček 6.B 
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Sportovní okénko 

 

Rozhovor s Josefem Pekárkem, žákem 6.A 

 Josefovi je 11 let a dělá sportovní střelbu. Na svém kontě má také pár skvělých vítězství      . 

 

Ahoj, ty děláš v česku méně populární sport a to je střelba. Z čeho všeho střílíš? 

Pepa: Já střílím ze vzduchovky a z malorážky. 

Střílíte ještě z něčeho? 

Pepa: Ještě z pistole ale já z ní nestřílím. 

Jak dlouho už střílíš? 

Pepa: Od sezony 2018/2019 takže cca 4 roky. 

Skvělé, máš nějaký svůj střelecký idol? 

Pepa: Můj idol je Jiří Lipták sice střílí z brokovnice taky bych z ní chtěl střílet. 

Kolik už máš medailí? 

Pepa: No, moc jich nemám ale sedm my jich stačí. 

Za jaký klub střílíš? 

Pepa: Střílím za klub SSK Bohemia Poděbrady. 

Tak to máš blízko. Jaký je tvůj nejlepší výsledek? 

Pepa: Můj nejlepší výsledek je první místo z mistrovství středočeského kraje kde jsem 

nastřílel svůj osobní rekord 314 bodů a pak na mistrovství ČR jsem byl první v družstev. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí při závodech. 

Pepa: Taky děkuji. 

 

 

Autor rozhovoru: Jáchym Franek, 6.A 
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ROZHOVORY – COVID 19: 

Zeptali jsme se 3 tříd: 2.A, 5.A a 9.C na otázky ohledně covidu. Odpovědi byly 
různé, ale nakonec se většina shodla.  
 

2.A 
V 2.A jsme se dozvěděli že tento školní rok, už byli v karanténě. Také nám řekli, 
že jim nevyhovuje nošení roušek na chodbách, a kdyby měli na výběr tak by se 
nadále chtěli testovat.  
 

5.A 
V 5.A se už naopak nechtějí testovat. Řekli nám, že jim více vyhovovalo učení ve 
škole a ne doma. Z několika dětí, kterých jsme se ptali nám jeden řekl, že kvůli 
Covidu skončil s koníčkem.  
 

9.C 
V 9.C nám řekli, že se více naučili ve škole, a že to pro ně mělo větší smysl a 
přijímačky by chtěli psát polovina doma a polovina ve škole. Zkrátka skoro každý 
měl jiný názor, ale děkujeme všem, kterých jsme se ptali, že nám ochotně a mile 
odpověděli.   

 

Autorky: Nikola Janoušová, 6.A, Eliška Koutová, 6.A, Nela Typoldová, 6.A 
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Rozhovor s Jiřinou Šťastnou, 9.B 
 J + E: Na jakou školu bys chtěla jít? 
Na střední designovou školu v Lysé nad Labem na obor grafický design. 
J + E: Proč? 
Vždy mě bavilo kreslit, vytvářet a další kreativní věci. 
J + E: Online X Prezenční výuka? 
Bylo mi to asi jedno, snažila a soustředila se naprosto stejně, delší spánek jako u 
většiny mi v tom nehrál roli. 
J + E: Jakou radu bys dala nastávajícím deváťákům? 
Trénovat v předstihu na přijímačky, jelikož to uteče velice rychle. Zabrat již od 
začátku školního roku 
 
 

Autorky: Eliška Mohelská, 6.B, Johana Cimlová, 6.C 
 
 

 
 

PÁŤÁCI V PLANETÁRIU 

Třída 5.A, společně s 5.C, byly na výletě v Planetáriu a my jsme se jich zeptali na 
pár otázek. V Planetáriu se všem moc líbilo, ale znovu by se tam už nejeli podívat. 
Povídali si a dozvěděli se spoustu nových informací, třeba například, že za 30 dní 
vznikne měsíc. Také si povídali o souhvězdí a spoustě dalších věcech. Nejvíce se 
jim líbilo v kině, kde si přišli jako ve vesmíru. Užili si to a ostatním by to určitě 
doporučili.  
  
        Autorky: Eliška Koutová,6.A,  Nikola Janoušová, 6.A , Nela Typoldová, 6.A 
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PODPORA UKRAJINĚ OD DRUHÁČKŮ 

 Třída 2.A se rozhodla podpořit Ukrajinu. Malovali pro ně obrázky, kde byli jejich 
oblíbené hračky nebo zvířátka. Děti to moc bavilo a obrázky se jim velmi povedly. 
Obrázky pověsili na provázek a upevnili je kolíčky, ve staré budově na prvním 
patře před jejich kmenovou třídu č. 2. Bylo to od nich moc hezké a jsme rádi, že 
máme tak šikovné druháčky.    
  

Autorky: Eliška Koutová,6.A,  Nikola Janoušová, 6.A , Nela Typoldová, 6.A
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Počítačové okénko 

Existují dva typy počítačů, notebooky, což jsou přenosné 

počítače a jsou výkonné a nevýkonné. Druhý typ, jsou PC, 

zkratkou Personal Computer (Stolní Počítač), jsou o něco 

výkonnější, než notebooky ale nejsou přenosné, abyste s nimi 

mohli pracovat tak potřebujete: Monitor, klávesnici a myš. 

Jako doplňky pro oba počítače můžete mít následující: 

Reproduktory, mikrofon, kameru, tiskárna, skener a 

sluchátka.  

Charles Kavan 6. B, Adam Kaluhar 6. B a Matěj Dolejší 6. B 
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Dějepisné okénko 

Pravěk - doba kamenná 

Pravěk je nejdelší doba vývoje člověka. Pravěk se také dělí na dobu kamennou, 

dobu bronzovou a dobu železnou. 

Doba kamenná (cca 3 miliony let př n. l.-4 tisíciletí př. n. L.)  jedno z období 

pravěku, při kterém lidé široce využívali kámen na výrobu nástrojů. 

Z pravěku se uchovali i některé výrobky jako například Věstonická Venuše. 

Věstonická Venuše je keramická soška nahé ženy z pálené hlíny z mladého 

paleolitu z doby 29 000-25 000 let př. n. l. 

 

autor: Ondřej Malina, 6.A 

Zdroj- 

https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=AOaemvJ3VIOTQoLlGgGgkwyWjJWnLWpuew:16426087

01517&q=Paleolit&stick=H4sIAAAAAAAAAONQFuLQz9U3MEwvy1ECs0wLk81OMcIFoUxTy7ICGBOhw

Nw8LQ8mampmCWWaFGVVQZlmZgZZUKZxcYXlL0adoNScxJLUFIWSfAWX_KREhaSi_Lyq_LLDCxUS81I

gQkf3peakVuUdXriLBe4MKBNkyCJWjoDEnNT8nMySCWyMt9gkGW7M5DKdPk9wX8qe1kMLzE8Uzm

Nv2yE9LeYwAKM6mWfdAAAA&sa=X&cshid=1642608758395554 
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Křížovka 

 

       8.  

     6.    

        

1.         

   4.      

 2.  3.       

      7.   

        

                 

        

        

        

        

        

        

        
 

 

1. Jazyk, kterým se u nás mluví je…… 

2. Pan učitel Michálek učí……… 

3. Předmět, ve kterém se vaří, pracuje, vyrábí jsou …………..činnosti 

4. Na konci šesté třídy si můžete vybrat němčinu nebo ………………… 

5. Občanská a rodinná výchova se mezi žáky nazývá……………………… 

6. Předmět, ve kterém si můžeme vybít svou energii ……………………. 

7. Pokud jsi měl covid, tak jsi byl/a v …………………………………………….. 

8. Krom ruštiny si žáci mohou vybrat jako druhý jazyk také…………... 

 

Tajenka:_________________________ 

 

 

Autor: Tomáš Russé, 6.C 
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Autorky komiksu: Denisa Čerychová, 6.B, Terezie Kubišová, 6.B 
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Redakce časopisu: 

 

Šéfredaktorka: Denisa Čerychová, 6. B 

 

Autorky/Autoři článků: Denisa Čerychová, 6. B, Nikola Janoušová, 6.A, Eliška Koutová, 6.A, 

Barbora Krpatová, 6.A, Adam Kaluhar, 6.B, Charlie Kavan, 6.B, Matěj Dolejší, 6.B, Matěj 

Souček, 6. B, Ondřej Malina, 6.A, Tomáš Russé, 6. C, Jáchym Franek, 6.A, Terezie Kubišová, 

6.B, Eliška Mohelská, 6.B, Johana Cimlová, 6.C, Nela Typoldová, 6.A  

 

 

 

Pedagogický dohled: Markéta Ševcová 

 

 

V případě připomínek či nápadů pro časopis neváhejte a napište na email: 

marketa.sevcova@zstyrsova.cz 
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