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Co na vás čeká? 

 houby a houbičky, osmisměrka, tajenky 
 omalovánka, spojovačka, perličky, vtipy 
 reportáže, výstava hub 
 poprázdninové povídání a obrázky 
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Úvodník 
 Milí čtenáři! 
     Ještě před podzimními prázdninami k vám přichází nové číslo 
Osmínku, abyste si mohli vše v klidu přečíst a vyplnit naše soutěže a 
zúčastnit se tak soutěže o čokoládu. Září bylo na škole ve znamení hub, 
byla zde krásná výstava, kam jste přispěli krásnými výtvarnými díly a 
deváťáci nasbírali přes 100 druhů hub. Skončil také azyl dětí 5. ZŠ, 
kterým naše škola poskytla prostory. Začala sezóna sportovních turnajů. 
Deváťáci mají první exkurzi za sebou. Redakce Osmínku výrazně 
omladila, kolem věrných redaktorů Tomáše, Hanky, a Beaty (kterým bych 
chtěl tímto poděkovat) máme hodně nových redaktorů z 5.A a 4.A,ze 7.B 
ale i třeťáčky. Tak věřím, že se jim bude práce v Osmínku líbit a napíší 
také hezké články pro Vás. Děkuji také naší šéfredaktorce ŠER, která má 
s příspěvky mladších novinářů více práce.  

Hezké počtení přeje Pardub 

 

Tak tu máme soutěž tříd i v dalším roce. Velice zajímavé je, že naše 
nejstarší třídy si to rozdaly mezi sebou a bylo to opravdu těsné. Opravdu 
všichni medailisté dosáhli krásný počet bodů.Šesté třídy napoprvé hranici 

100 bodů nepokořily, 7.B byla velmi blízko. 7.A by se měla zlepšit. 
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Rozhovor s dětmi ze 3.B 
 Na co se jste se těšili do školy?  

Na matematiku, paní učitelku, tělocvik, na kamarády a 

samozřejmě na přestávky. 

 

 Jak se vám líbila třída po prázdninách? 

Je hezky vyzdobená. Jsou tu pěkné květiny,  obrázky, skříňky, 

nástěnky. Moc se mi líbí 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověděli nám i zástupci jiných tříd: 
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A nakreslili jste nám moc hezké obrázky z prázdnin, za které  

zejména čtvrťákům a páťákům děkujeme. 
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Rozhovor s žáky z Pětky 
     Dne 24. 9. 

2014 se naši 

redaktoři Osmínku 

zaměřili na žáky 5. 

ZŠ, kteří jsou na 

návštěvě v naší 

škole, protože 

jejich školní 

budova prochází 

od letních 

prázdnin 

kompletní 

rekonstrukcí. 

Budova této školy 

dostává zbrusu 

nový kabát. Dělá 

se nová fasáda se 

zateplením, vyměňují se plastová okna a provádějí se vnitřní úpravy 

jednotlivých tříd. Stavějí se nové zdi, ve kterých byl zdraví škodlivý 

azbest. Třídy ve škole se nově malují a postupně se uklízí vnitřní prostory 

školy, aby se v brzké době mohli všichni žáci a učitelé vrátit do své školy 

a zahájit normální učební program. Tyto práce rychle finišují díky pomoci 

žáků 8. a 9. ročníků z 5. ZŠ, kteří se rozhodli, že se budou podílet na 

úklidu tříd. U nás 8. ZŠ jsme s Osmínkem zastihli žáky z 5. ZŠ a požádal 

jsem jednoho z nich, aby mi odpověděl na několik otázek: 

Rozhovoru se zúčastnil Milan ze 3. třídy 5. ZŠ. 

 

·        Jak se ti líbí naše škola 8. ZŠ? 

Vaše škola je moc hezká, je větší, než ta naše. Všiml jsem si, jakou máte 

hezkou výzdobu na chodbách a zvědavě jsem nahlédl i do učebny, která 

byla plná počítačů. Také chodím do vaší jídelny na obědy a do školní 

družiny, kde je také hezké vybavení a hodně hraček. 

·         
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Jak moc se těšíš zpět na vaši 5. ZŠ? 

Moc se těším, protože na naší škole máme také zajímavé učební 

programy, chybí mi naše třída. Jsem tam zvyklý a máme tam také dobré 

učitele. 

·        Když jste u nás, jak se říká na návštěvě, učíte se vůbec ? 

Možná, že si někdo myslí, že zde pouze odpočíváme, ale není to pravda. 

Normálně se učíme matematiku, český jazyk, prvouku, výtvarnou 

výchovu a to ostatní, co mají třetí ročníky v osnovách, takže o nějakém 

ležení nemůže být ani řeč. 

·        Slyšel jsem také, že se neopravuje jenom vaše škola, ale předělává 

se i nová tělocvična. 

Ano, je to pravda. Budeme mít úplně novou tělocvičnu a budou  ji moci 

využívat i různé sportovní kluby. 
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Z rozhovoru s Milanem jsem měl dobrý pocit. Vyprávěli jsme si, jak to  

chodí u nich 

na škole a já 

mu zase 

vyprávěl, jak 

je to u nás. 

Bylo vidět, 

že si každý 

bráníme to 

svoje a že 

jsme každý z 

nás zvyklý 

na něco 

jiného. 

Každý žák je 

podle mne 

spokojený 

tam, kde 

začíná od prvního ročníku, protože si v sobě vypěstuje takový režim, jaký 

jeho škola vyžaduje. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 

O další zprostředkování dojmů se snažili i ostatní redaktoři: 

Na naše chvilko-spolužáky jsem se těšil, jakmile jsem zjistil, že se k nám 
stěhují. Zeptali jsme se jich na pár věcí. 

 Jak dlouho jste si zvykali na naší školu 
Lukáš : Jeden  den. 
Tobiáš :  Asi dva dny. 

 Jak se vám líbí na naší škole 

Lukáš : Hodně. 

Tobiáš : Dobře. 

 Co se vám líbí na naši škole ?  

Adam : jídelna , třídy , družina, hřiště. 

 Kde se vám líbí víc, na naši škole nebo na té vaší ? 
 Ivanka : Obě dvě školy jsou hezké. 

 Co je hezčí na naši škole než na té vaší ? 
 Adélka : Máte hezčí třídy . 
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Ptali jsme se i paní učitelky. 

 Zlobí vás děti paní učitelko ?  
Paní učitelka : Občas, ale jinak jsou hodné. 

 Jaké to tady bylo poprvé? 
Paní učitelka : Ze začátku divné a pletli jsme si poschodí, ale pak už 
dobré. 

 Líbí se vám jak vás paní ředitelka a učitelé přivítali ? 
 Paní učitelka : Ano strašně moc. Hlavně jak byli ochotní a se vším nám 
pomáhali. 

(-Danny-,  Viki a Aneta, Adrian)   
 

Najdi rozdíly od Jirky Pinkase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi 6 rozdílů na obrázku 

Narevanš 
a 
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Výstava Vlastimila Vodáka a Radky Vodákové-Šrotové 
 
     Dne 19. 9. 2014 se naše třídy 8.A a 9.B s paní učitelkou Mgr. Janou 
Petrovou a s paní učitelkou Mgr. Vlastou Buršíkovou zúčastnily v Domě 
kultury představení festivalu Narevanš. Tento festival se týká lidí, kteří 
mají různé mentální postižení. Náš stát finančně přispívá těmto lidem, ale 
peníze bohužel nestačí. Aby mohli žít plnohodnotně svůj život, musí si 
různé nadace a sdružení těchto lidí pomoci i sami. 
     V Mladé Boleslavi vidíme spoustu postižených mladých lidí a dětí, ke 
kterým nebyla příroda štědrá. A to nejcennější, co člověk může mít je 
právě zdraví, které těmto lidem chybí. Neměli bychom být k nim lhostejní, 
i oni se chtějí zařadit mezi nás. Každý z nás může přispět na těchto 
dobročinných akcích aspoň touto malou částkou. Pro tyto děti a postižené 
obyvatele se stavějí zařízení, kterým říkáme chráněné dílny a mohou jim 
aspoň částečně nahradit jejich práci, kterou nemohou vykonávat. 
Postižené děti a dospělí navštěvují tyto dílny, např. pletou košíky, šijí 
polštáře, vyrábějí různé výrobky z keramiky, vyrábějí vonné svíčky nebo 
dokonce tkají různé předložky a koberce. I když komunikace s těmito 
lidmi není někdy snadná, jsou tito lidé velice manuálně zruční. Sám jsem 
se o tom přesvědčil, když  jsem navštívil malý obchůdek s výrobky 
postižených lidí, které tam prodávají, aby si z utržených peněz zařídili 
něco nového a potřebného ke své práci. Tento objekt se nachází u jídelny 
Dietka ve Václavkově ulici. 
      Na festivalu v Domě kultury se konala jejich vystoupení. Hrálo se tam 
divadlo, zpívali a tančili. Neměli vůbec žádnou trému, naopak si 
vystoupení užívali. Moderátorka této akce nás seznámila s významem 
slova handicap a invalidita, což obvykle znamená nevýhoda. Invalidita je 
zdravotní postižení (fyzické, psychické), ztěžující a omezující normální 
život, "osoby se znevýhodněním". Vystupovalo zde několik skupin lidí s 
mentálním postižením z různých měst, vystoupení bylo asi šest, byly zde 
např. taneční skupiny, pohádky. Lidé z Mladé Boleslavi z Centra 83 hráli 
Laurina a Klementa ve světě. 
       Poté jsme se přemístili o kousek dále, do Sboru českých bratří, kde 
byla výstava textilní tvorby manželů Vodákových s názvem Dokořán. Zde 
jsme viděli díla, například rozestavěná budova v krajině, nebo spánek pro 
Martina. Díla byla vyrobena z tkanin. Dále jsme zde viděli výstavu 
plyšových hraček a starých šachových figurek. Po skončení výstavy jsme 
se všichni vrátili zpět na vyučování do školy. 

Napsal Tomáš Nosek a Jan Fiala 8. A 
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Deváťáci na duně 

     Dne 16.9.  jsme vyrazili vlakem do Nymburka, jeli jsme zhruba 40 

minut. Když jsme 

dorazili, došli  jsme 

na náměstí a dostali 

jsme rozchod. Po 

ukončení našich 

nákupů jsme 

vyrazili do Píst na 

písečnou dunu, 

kterou jsme vloni 

nemohli navštívit 

kvůli nepříznivému 

počasí. Jen co jsme 

dorazili,  vyběhli 

jsme nahoru a sbíhali dolů. Písek jsme měli všude, jo i tam .  
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Když jsme skončili s dováděním na duně, pokračovali jsme k jezeru 

Sadská, po cestě jsme nasbírali i pár hub, ale bylo jich málo. Když jsme si 

odpočinuli a pokochali se výhledem,  vyrazili jsme zpět na náměstí. 

Kolem 15. hodiny  jsme odjeli zpět do Mladé Boleslavi, ale protože měl 

vlak asi 20 minut zpoždění,  dorazili jsme později. Výlet se mi líbil 

obzvlášť, když jsme běhali na duně.                Autor: Daniel Korych, 9.B 

Zábavička 

 od Jirky 
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Výstava hub 
      Ve dnech 30. září a 1. října 2014 se u nás na Osmičce konala výstava 

hub. Výstava se konala v Bláhově sále. Na výstavě byly i houby 

nasbírané z lesa. Sbírali je žáci z 9.A v pondělí na exkurzi na Babě. 

Nasbírali houby, které byly velmi zajímavé. U každé houby byl napsaný 

název, a jestli houba je jedlá, nejedlá nebo jedovatá. 

A tuto akci vám zprostředkuje následující příspěvek. 

Výleteček na houbišky 

     Naše třída byla vybrána na exkurzi na Babu, abychom sbírali houby 

na výstavu. V osm hodin jsme se sešli u školy. Jeli jsme linkovým busem. 

Pak jsem šli ještě asi půl hodiny, než jsme dorazili do lesa. Tam jsme se 

potkali s mykologem Jaroslavem Malým, který přijel autem. Šli jsme do 

lesa a tam houby :O (nečekaně :DD). Jako první našel pan Malý 

žampiony, které byly jedovaté… poznal to kvůli tomu, když do něj 

škrábnete a ono to zežloutne. Pak jsme se v tom lese nějak rozešli a 

sbírali houby, i jedovaté, aby  byly na výstavě. Nejlepší bylo svačit v lese. 
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Bylo tam hodně pavouků, takže tam občas byl jekot. Na autobusové 

zastávce nám ještě vynadal nějaký starší spoluobčan, že sedíme na 

zemi. Goodbye.                                                           (žáci 9.A) 

A co výstava? 

     Bylo tam hodně hub. Já 

jsem napočítal 103 druhů! 

Některé jsme mohli očichat. 

Pár druhů jsem si zapsal. 

Nevěděl jsem, že existuje 

např.houba ,,holubinka 

jahodová,,  

      Mezi jedlé houby se např. 

řadí lišák ryšavý. Obsahuje 

důležité minerální látky a 

stopové prvky: vápník, draslík, sodík, fosfor, železo, mangan a měď. 

Další jedlé např.: 

 krásnopórka 

žemlička 

 krásnopórka 

mlynářská 

 liška obecná 

(zdravotně 

prospěšná) 

 holubinka 

jahodová 

 ryzec 

smrkový 

 klouzek sličný 

 hřib dubový 

 křemenáč  březový 

 hřib smrkový 

 ryzec smrkový 

 strmělka veliká- jedlá a taky divná 

 hřib kovář  

 pýchavka obecná  
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 liška obecná 

 rosolozub huspenitý 

 

 Mezi nejedlé houby patří 

například lošáček černý. Roste 

od srpna do listopadu. Roste pod 

smrky a borovicemi, ale také pod 

buky a duby.  

Nejedlé : 

hřib peprný (v menším množství 

můžete použít jako koření) 

holubinka ostrolupenná 

A mezi jedovaté houby patří třeba 

vláknice. Je to smrtelně jedovatá houba, která roste v listnatých a 

smíšených lesích. Otrava touto houbou se projeví do půl hodiny po požití 

celkovou nevolností, která je provázena vyměšováním velkého množství 

slin, zvracením, průjmy a křečemi, poruchami srdeční činnosti, pak přijde 

celková slabost, poruchy vidění a nakonec mdloby a potíže s dýcháním, 

které mohou vést až k zástavě dechu. 

Jedovaté : 

 čirůvka sírožlutá 

 muchomůrka 

(muchomůrka) červená 

 muchomůrka 

tygrovaná 

 muchomůrka zelená 

 hřib satan 

    Žáci 1. a 2. stupně naší 

školy (i naše třída 8. A jsme v v 

hodině výtvarné výchovy s paní 

p.  učitelkou Mgr. Janou 

Petrovou) vyráběli houby z 

plastových lahví, barevných 

látek, různých zátek, 

tvrdého papíru a svíček. Na 
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zdobení nohy a klobouku houby jsme používali také krajky. Díla žáků byla 

vystavena v Bláhově sále, ale i na chodbách naší školy. Kdo neměl 

možnost tuto výstavu hub navštívit, už to bohužel nestihne, můžete se 

podívat alespoň na fotky na stránkách Osmínku 

http://www.osminek.cekuj.net/, kam se snadno dostanete přímo ze 

stránek naší školy. 

    Při návštěvě lesa a hledání hub platí zásada: ‘‘Sbíráme pouze houby, 

které bezpečně známe!!!‘‘  ‘‘Ty, 

které jsou opravdu jedovaté, 

necháme aspoň pro okrasu lesa a 

nekopeme do nich.‘‘ 

 Výstava se nám líbila, protože 

tam byly houby různých druhů, 

velikostí, barev a jmen. Malé děti 

z prvního stupně vyráběly houby 

z: papíru, kartonu a z různých 

přírodních materiálů např. 

klobouček houby byl z kaštanu. 

  Velké děti z druhého stupně také 

kreslily houby na papír podle 

představivosti. 

 Vyrobených hub bylo 56. 

 Nevíme, jaký výtvor byl 

nejhezčí, protože se nám líbily 

všechny 

http://www.osminek.cekuj.net/


 

16 

 Čichala jsem k holubince černající a voní jako skořice a ještě se mi 

líbil hřib hnědý a ryzec kafrový, voní jako maggi. 

 Helmovka slizká voní jako mýdlo. Vypadá jako 

helma  je velmi  malinká  a je nejedlá.  

 Outkovka vonná (nejedlá) je celá bílá a vypadá 

jako kámen a voní anýzově.  

 Outkovka pestrá je to nejedlá houba je moc zdravotně prospěšná 

nemá žádnou vůni. 
 

 

Zajímavost na konec: 

 Víte, proč se muchomůrka jmenuje muchomůrka? 
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Protože se muchomůrky namáčely 

do sladké vody a mouchy  poté 

vylizovaly sladkou vodu i s jedem. 

Pak byly omámené a daly se 

jednoduše zabít. Některé malé 

mouchy se otrávily smrtelně, ale 

většinou byly pouze 

omámené.(Napsal Tomáš Nosek, 

Bejka a Hanka Kryšpínová, Tereza 

Švachová, Adrian Bittman, Aneta Prokešová, Karolína Karlová, Vanesa 

Jandová, Viktorie, Šárka Kantorová příjemné počteníčko přeje–Danny-) 

 

 

 

K výstavě hub byla 

vyhlášena i výtvarná a 

fotografická soutěž. Pěkné 

ceny, mezi které patřily i 

třeba houbové kalendáře 

nebo výtvarné potřeby, si 

výherci vyzvedli od paní 

ředitelky v Bláhově sále. 

Všem gratulujeme! 
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3D HOUBA z papíru¨ 
 
Nejprve si sežeň pomůcky:  
novinový papír, 
tapetové lepidlo (taposa), miska, 
tavná pistole (jestli ji nemáš, třeba by tě tvoje paní 
učitelka nechala si hotové části slepit pak ve 
škole), 
tempery, 
 drát 
Plastický objekt houby se skládá ze dvou částí - 
z nohy a kloboučku - každá se vytváří zvlášť. 
Teprve až po zaschnutí a nabarvení se tavnou 
pistolí spojují k sobě. 

 
výroba: 
 

1. Připrav si novinový papír a do misky nalij tapetové lepidlo. Začni 
vytvarováním nohy. Mysli na to, že noha houby je na jedné straně 
širší než na té druhé. Základem tvarování je mačkání, ne skládání 
papíru. Novinový papír musí být vlhký, nikoliv mokrý, aby z něj 
lepidlo kapalo.  
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2. Ruce si namoč do tapetového lepidla. Mokré ruce si poté „utři“ do 
zmačkaného papíru, a tím novinový papír potřeš lepidlem. Takto 
navlhčený papír mačkej a kruť do požadovaného tvaru nožky houby. 
Podle druhu houby zvol buď nohu menší a buclatou (hříbek), nebo 
štíhlou a vysokou (bedla). 
 

3. Po vytvarování nohy začni tvarovat klobouček houby. Velikost a tvar 
kloboučku přizpůsob tvaru a velikosti námi již vytvarované nohy. Při 
tvarování kloboučku doporučuji rovnou použít zmačkané dva 
dvojlisty novinového papíru (MF, Lidovky, apod.). Nezapomeň papír 
provlhčit lepidlem. 

 
4. Takto připravenou nožku a klobouček nechej důkladně zaschnout, 

teprve poté je nabarvi temperovými barvami. Po jejich zaschnutí 
slep tyto dvě části tavnou pistolí. Aby nám houba lépe držela, 
můžeme do ní zespodu vložit drát, díky kterému se dá houba 
zapíchnout do desky polystyrenu a ozdobit mechem a dalšími 
přírodninami. Díla od našich dětí byla na naší výstavě hub. 

(mv) 
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Fanfiction 
                    (-Danny-) 
Rozhodl jsem se udělat 
fanfiction na můj 
oblíbený seriál Pán 
Času. 
Z Wikipedie na úvod: 
TARDIS (the TARDIS) je 
stroj času a vesmírné 
plavidlo z britského sci-fi 
seriálu Doctor Who a je 
zkratkou pro Time And 
Relative Dimension(s) In 

Space.  
 
Je produktem technologií 
Pánů času (Time Lord 
technology) a řádně 
udržovaná a řízená 
TARDIS se dokáže přemístit do libovolného bodu v čase i prostoru. Uvnitř je 
TARDIS mnohem větší než zvenku a díky maskovacímu zařízení chameleóní obvod 
(chameleon circuit) dokáže dokonale splynout s okolím. V seriálu Doktor řídí starou 

nespolehlivou a ukradenou TARDIS typu 40, 
známou také jako TT kabina (TT Capsule), jejíž 
chameleóní obvod se porouchal a tak stále 
vypadá jako policejní budka z 50. let. Byla 
ukradena z Gallifrey, kde podstoupila údržbu a 
byla snížena její nepředvídatelnost, jež je úměrná 
velikosti celého vesmíru, což bývá častá zápletka 
Doktorových cest. 
Doctor Who se stal součástí britské kultury a tak 
se tvar policejní budky spojuje právě s TARDIS a 
slovo „TARDIS“ začalo být užíváno k popsání 
něčeho, co se zvenčí zdá menší, než je uvnitř. 
TARDIS je registrovanou obchodní známkou 
společnosti BBC. 
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1.kapitola - Doktor přichází 
 
     Ten příběh se stal už velmi dávno. Byl jsem na návštěvě u tety v 
Praze. Řeknu vám, že tohle je teda město. Spousta věží! Když jsem se 
vracel od kamaráda, to bylo tak kolem 21:30, tak se za mnou ozývaly 
kroky. Byly jakoby těžké a hlučné, ale zároveň tiché. Otočil jsem se, ale 
nikdo tam nestál. „Už asi blázním“, řekl jsem si a pokračoval. Kroky 
neutichaly, ale zesilovaly, když v tom najednou ustaly. A v tom se to stalo! 
Najednou se přede mnou materializovala TARDIS! Opravdová TARDIS! 
„No to snad ne! Počkat, jestli je Doktor opravdový a cestuje v čase,v tom 
případě nikdy nebudu vědět, jaký Doktor tam bude stát!“ vykřikl jsem. 
Když vtom tam stál. Doktor! Opravdickoopravdický Doktor! Jakoby z oka 
vypadl našemu 11.  
     „Hele kluku, nechci tě moc děsit, ale za tebou tam jsou...“ ani 
nedořekl, otočil jsem se a vykřikl: „Plačící andělé!“. „Ty je znáš?“ podivil 
se Doktor. „To záleží na tom, jestli jste opravdový...“. „Pojď rychle do mé 
TA....chci říct budky“. Tak jsem vstoupil. „No to snad ne!“ vykřikl jsem, „Je 
jako ze seriálu, ale ještě lepší.“ „Nemáme čas, Andělé napadli Prahu. A 
chtějí mou TARDIS, aby se uživili časovou energií. Ale zpátky k tématu, 
jak to, že je znáš?“ řekl. „No víš, u nás je seriál, který je o tobě a tvých 
společnících. Je dokonce zapsán jako nejstarší sci-fi seriál na světě.Nebo 
mám říct na Zemi? Mimochodem, ten seriál se u nás jmenuje Pán Času.“ 
řekl jsem mu. „On je podle mě seriál?“ Divil se. „Ano“ řekl jsem.“ „No nic, 
jak jsem řekl...“,  nedopověděl to a hned jsem se začal „chlubit“ znalostmi 
ze seriálu. „Andělé hledají tvou TARDIS a jelikož ví, jak vypadá, tak asi 
budeš muset opravit chameleoní obvod“. Doktor se až dětinsky usmál „Ty 
si asi obrovský fanoušek, že?“. „Jak by ne! Jednou na výtvarce jsem 
namaloval tebe a taky TARDIS.“ „ No tak já jdu opravovat, hlavně na nic 
nesahej“. „Neboj se, i když pravá TARDIS je pro mne novinka“ řekl jsem. 
Doktor se usmál a šel dolů.“ 
     Teda, to pak musím říct jedný svý kamarádce, protože na 100% vím, 
kam by chtěla“, řekl jsem a trošku jsem se pousmál“. A kam by chtěla?“ 
zeptal se Doktor, zatímco jsem si myslel, že mě tam dole neuslyší. 
„Chtěla by na koncert své oblíbené skupiny, ne, ne, ne, na všechny 
koncerty“, řekl jsem mu. „Ona patří mezi ty fanynky, které by daly za 
vstup do zákulisí všechno na světě,viď?“ pousmál se. „Nějak tak.“ řekl 
jsem, „už to máš?“  „Ano,můžeme vyrazit. Kam bys chtěl?“ „Já?“ „Ano,ty.“ 
„Chci být při otevření mladoboleslavské hvězdárny nějak v roce 
1995.“Tak se drž.Geronimooo!......“ (Pokračování příště) 
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Najdi všechny názvy hub a přírodnin a vylušti dokončení vtipu: 

 Manželka pomlouvá houbaře: „Má houby nejen v košíku,……“ 
 
Pozor, čtyři názvy hub nejsou v seznamu. 
 Schválně jestli je také najdeš a vyškrtneš. 
 Pochlub se řešením 
RYZEC                ŠISKA 
LIŠKA                  MECHY 
VATOVEC            KVĚT 
CHOROŠ           UCHO 
ROSOLOZUB 
BEDLA 
KOTRČ 
ŠPIČKA 
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Otázky pro Vás: 
1) Co roste na paloučku 4.A? 
 
2) Jak se jmenuje tato houba a 
hnědým kloboukem, kterou jsme 
našli mezi břízami a osikami? 
 
3) Co se skrývá na druhé fotce? 
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Houbové vtipy 
 

 „Ještě nikdy jsem neviděl tolik sušených hub jako v neděli.“ 
„Neříkej, tys byl v lese?“ 
„Ne, ale v hospodě došlo pivo.“ 
 

 Do knihkupectví vstoupí žena v 
černém, v ruce drží knihu Houby 
okolo nás. Knihkupec jí stiskne 
ruku a praví: 

„Upřímnou soustrast, vydavatelství už 
tu chybu opravilo.“ 
 

 Farář se ptá Pepíčka:  
„Modlíte se před jídlem?“  
A Pepíček:  
„No, jen když máme jíst houby, co nasbíral táta.“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vtipy od Adriana  
 
1. Sedí dvě mouchy na žiletce a jedna druhé povídá: „Šoupni se! “ 
 
2. Pepíček se ptá: „ Mami, víš kolik je v tubě zubní pasty? “ 
Maminka na to: „To nevím, Pepíčku, kolik. “ 
Pepíček radostně odpoví: „Od koupelny až k televizi! “ 
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Florbalový turnaj  
7.10.2014 
 

    Žáci 1.stupně Osmičky se 
zúčastnili turnaje O pohár hejtmana 
Středočeského kraje. První utkání 
hráli proti Benátkám 0:9, druhý 
zápas proti 7.ZŠ 0:6. A i v zápase o 
7.místo prohráli se 4.ZŠ 0:6. 
    Příčinou těžkých porážek bylo to, 
že tyto děti jsou úplnými 

začátečníky a nemají s florbalem žádné zkušenosti. Inu, žádný učený z 
nebe nespadl a to platí i ve sportu. Za snahu ale děkujeme:-)                                   
 (or) 
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1. Roční období 
2. Na obličeji máme dvě… 
3. Na uších nám visí… 
4. Děti chodí do … 
5. Rýsovací potřeba. 
6. Venku fouká… 
7. Malý hlodavec. 
8. Sladký jako … 
9. Papírový nebo 

pohádkový… 
10. Mléčný výrobek 
11. Jiným slovem dívka. 
12. Děti nosí školní … 
13. Samice koně. 
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Florbalový turnaj šestých a sedmých tříd 
      Po roce dorazily do MB zase velké florbalové turnaje ve sportovní 

hale. Jako první šli do boje mladší kluci z 6.A , 6.B, 7.A a 7.B. Po 

tréninku, který určil 11 nejlepších, se při výběru hráčů přihlíželo se i k 

chování. Kdo má poznámky, nemůže reprezentovat školu. Vybraní kluci 

bojovali v těžké skupině, ale nakonec bohužel zůstali bez bodu.  

 

   Na počátku turnaje byli velmi optimističtí. Většina kluků se opravdu 

těšila, zde jsou názory “Těším se na náš první zápas, musíme vyhrát”, 

(Dan a Dan) Dominik si dokonce myslel, že všechny rozdrtíme. Jak se 

však blížil čas prvního zápasu, kluci byli hodně nervózní, což je asi dobře, 

že jim výsledek nebyl jedno. Jak se ukázalo, měli jsme opravdu kvalitní 

soupeře. 
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8. ZŠ x Dolní Bousov   1 : 2 

      Velice vyrovnané utkání. Rozhodlo nakonec naše vyloučení 2 minuty 

před koncem. To jsme dostali gól a už jsme nedokázali vyrovnat. To ještě 

náš výborný brankář chytil trestné střílení. Náš střelec byl Marek Korych, 

škoda jen, že neproměnil ještě nějakou z dalších šancí. 

Remíza by byla zasloužená. 

 

8.ZŠ  x 9.ZŠ  1 : 2 

      Opět velmi vyrovnaný zápas. Kluci bojovali hráli dobře v obraně, ale 

prostě měl soupeř zase o gól více. Ukázalo se tedy, že můžeme hrát se 

všemi vyrovnaně. Střelec byl opět Marek. 

 

8.ZŠ x 8-leté Gymnázium 2 : 3 

     Klukům neprospělo, že měli dlouhou přestávku před zápasem. Sami si 

hráli cvičné zápasy a to jim asi ubralo síly, nebo zapracovala psychika, že 

soupeře, který dostával více gólů než my porazíme lehce. Nakonec jsme 

celý zápas dotahovali, ale úplně vyrovnat jsme nedokázali. Oba góly vsítil 

Marek. 

 

mužstvo: 

brankář: Martin Adamčík 

obrana: Holík Alex, Laurýn Dan, Milčinský Leoš, Vaněk Lukáš 

záloha: Korych Marek, Suchý Vojta 

útok: Kostra Dominik, Vencl Patrik, Velechovský Jakub, Mastej Dan, 

Kolář Tomáš 
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     Po zápasech jsem požádal o hodnocení právě Marka a musím říci, že 

jeho hodnocení sedí. 

“Hráli jsme docela dobře, gólman chytal výborně, chytil i nájezd. První 

lajna dávala góly, ale i dostávala, ve 

druhé lajně se bohužel nepodařilo gól 

vsítit. Šance jsme měli, ale neproměnili. 

Obrana bránila dobře, spíše chyběla 

pomoc ze zálohy, či útoku.“  

      Já bych jen přidal, že se mi líbilo, že 

mladší kluci povzbuzovali starší a škoda 

jen, že po posledním prohraném zápase 

se kluci trochu pohádali. Jinak si myslím, 

že si turnaj užili. 

 (pardub) 
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Dýně ve 4.B 

      Šli jsme se podívat na čtvrťáky, jak dělají 

dýně. Tuto činnost vymyslel  pan učitel Rosák, 

který je jejich třídním učitelem. Většina dětí dělala 

dýně poprvé a velmi je 

to bavilo. Vydlabávaly 

dýně a pak jim 

vyřezávaly oči, pusu a 

nos. Některé děti měly 

velkou dýni a některé 

malou. Ty děti, které 

měly malou dýni, měly 

dýni docela rychle 

hotovou, asi za třičtvrtě 

hodiny. Zeptaly jsme 

se dětí na pár otázek ohledně Halloweenu a vydlabávaly dýně. 

 Jak se těšíš na Halloween? 

Tareza – Hodně. Michaela – dobře.Tomáš – Hodně moc. 

Michal – Neslavím ho. 

 Baví tě dlabat dýně? 

Tereza- Jo. Michaela – Ano. Tomáš – Docela jo. Michal – Jo. 

 Už si někdy dlabal/a dýně? 

Tereza – Ano, hodněkrát. Michaela – Ano. Tomáš – Někdy už ano. 

Michal – Ne, ještě nikdy. 

 Co uděláš na svou dýni?Tereza – Oči, pusu, nos a přidám svíčku. 

Michaela – Obličej. Tomáš – Nevím. Michal – Strašidelný obličej.                                                                       

Hanka Kryšpínová 9.B) 
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Radost nám udělali i naši nejmenší, kteří hezky vyplnili Osmínek speciál 
pro prvňáčky. 

Já a moje škola 

Všechna řešení soutěží, omalovánek, tajenek apod.noste do kabinetu 
biologie, pokud chcete být ve slosování nebo pište na známou adresu  
8redakce@centrum.cz 
NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: Tomáš Nosek, Hanka 
Kryšpínová, Jiří Pinkas, Jan Fiala, Daniel Korych, Dan Kučava, 
Tereza Švachová, Adrian Bittman, Aneta Prokešová, Karolína 
Karlová, Vanesa Jandová, Viktorie, Šárka kantorová 
samozřejmě naši šéfredaktoři Simona a Ondřej Pardubských. Pěkné obrázky, 
výtvarná dílka, soutěže  a fotky jsou od dětí z naší školy, až na obrázek budky u 
fanfiction. 

mailto:8redakce@centrum.cz

