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Co na vás čeká? 
 Zatmění Slunce, reportáže ze života školy 
 omalovánka, výtvarné soutěže 
 křížovky,minisudoku 
 spojovačky 
 reportáže nejen z Rallye Osmínek 
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Úvodník 
     Březen je jarní měsíc, i když vlastně jaro teprve začíná a zima se 
s námi loučí. A tak je toto číslo Osmínku opravdu zajímavá směs. Máme 
tu karneval na ledě, a pak najednou vítání jara za sluníčka, kdy skáčeme 
panáka skoro v tričku. Se zimou se loučili žáci maškarními bály . A aby 
toho nebylo málo, druhý stupeň se vydal do daleké Afriky, kam nás 
zavedla zajímavá zeměpisná přednáška, Osmínek nezahálel a podnikl 
výpravu do Základní umělecké školy, kde toho viděl opravdu mnoho 
zajímavého. Do redakce za námi přišel Martin, který závodí v atletice, i 
když to má těžší, než většina z nás. V našem čísle také zjistíte, že jste 
opravdu šikovní a vyrábíte zajímavé výrobky. (Vy to možná víte, ale naši 
čtenáři ne.) A nakonec tu máme žhavou novinku, kdy jste si mohli přes 
speciální brýle prohlédnout, jak Měsíc zakrývá Slunce. Chtěl bych opět 
poděkovat všem redaktorům za výbornou práci a přál bych si, abychom 
všichni zažili pěkné jaro. 

Hezké počtení přeje Pardub 
 

 

 

 
Tak se nám historie opakuje. 8.A vítězství s přehledem obhájila, ale o 
druhé místo to bylo opravdu těsné. Chválíme naše starší ročníky. Na 
opačném konci skončily třídy 6.B a 7.A s polovičním množstvím bodů. 
Tady by se třídy měly zlepšit. Střed pole je také vyrovnaný. 6.A se 
zařadila tentokrát o kousek před 7.B. 
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Návštěva na Zušce 
    Dne 21. 1. 2015 navštívili redaktoři Osmínku 9.ZŠ, v jejíchž prostorách 
se nachází Lidová škola umění, které děti neřeknou jinak než Zuška. 
Maminka Jiřího Pinkase (z naší školy) nás po celou dobu prováděla a 
říkala nám veškeré informace o jejich škole. Paní Pinkasová říkala, že si 
tu děti rozvíjejí talent. 

 
Počátkem šedesátých let došlo k přejmenování hudební školy na lidovou 
školu umění (LŠU). Výuka byla v těchto letech dále rozšířena o výtvarný, 
literárně-dramatický a taneční obor. V současné době působí škola jako 
základní umělecká škola (ZUŠ) v nově postavené budově, o jejíž prostory 
se dělí s 9. ZŠ. Hudební obor navštěvuje pravidelně více než 500, 
taneční 100, výtvarný asi 230 a literárně dramatický až 30 žáků. Výuka 
dále probíhá v pobočkách v Dobrovici a v Bělé pod Bezdězem. Školu 
navštěvují především žáci základních, případně středních škol, výjimečně 
přijímají i talentované předškoláky, ojediněle i zájemce starší 20 let. 
 Součástí budovy 9. ZŠ je základní škola, umělecká škola, knihovna a 
hvězdárna.  



 

4 

   Pro talentované děti mají čtyři obory - literárně dramatický (divadlo), 
taneční, hudební, výtvarný a kroužek Jiřičky, které vede Jiřina Jiřičková a 
Jiří Jiřička pro talentované zpěváky. 
 

Hudební obor 
Jako první jsme navštívili hudební kroužek. Na ZUŠ se nachází koncertní 
sál a spousta místností, ve kterých se mladí umělci věnují hře na hudební 
nástroj. Všichni hudebníci mají povinnou hudební nauku, kde se 
učí noty a podrobné věci o hudbě. Viděli jsme různé 
druhy hudebních nástrojů jako např. různé druhy fléten 
(od nejmenší až po největší - basovou flétnu), varhany, 
akordeon,… potom jsme viděli několik dětí hrát na 
neobvyklé hudební nástroje jako třeba Kateřinu na 
bicí (hrála pouze 2 a půl roku a 
přišlo mi, že hraje několik let, její 
sen je hrát v kapele), Adéla hrála 
na violoncello, jeden kluk hrál na 
dudy. Děti musí jednou za rok 
udělat postupové zkoušky, aby 
postoupily do dalšího ročníku. Každé dítě navíc dostane na konci roku 
vysvědčení. Mají zde 120 klavíristů. 
 Rozhovor s Adélou, která hraje na violoncello: 

 Jak dlouho hraješ na violoncello? 

· 
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        Druhým rokem. 

 Jak často trénuješ? 
·         Každý den asi hodinu. 

 Jak často sem chodíš? 
·         Dvakrát týdně. 

 Muzikanti se zde učí noty a secvičují na své hudební nástroje různá 
vystoupení. Fungují také jako celý orchestr.  Hudba je jejich potěšením a 
jejich velkým koníčkem. Pro tyto žáky to znamená každodenní řeholi a 
hodiny cvičení, které musí vynaložit, aby jejich výsledek byl dokonalý, a to 
vše předvádějí na svých vystoupeních, které pořádají pro rodiče i pro 
nadšence hudby. Za vším jsou léta dřiny. Jsme rádi, že jsme mohli 
prostory LŠU navštívit a přejeme jim hodně úspěchů při jejich další práci. 
 

Taneční obor 
Každé dítě zde může rozvíjet svůj talent 
od 5 let až po dospělost. Na škole se 
nachází taneční sál, kde se vyučuje 
taneční obor – lidový tanec a balet. 
Viděli jsme zde malé tanečnice, které 
předváděly koníčkový poskok. Další 
taneční figuru, kterou předváděly, byla 
ve dvojici, kde se chytly křížem za ruce 
a hopsaly vpřed. Malé tanečnice měly 

na sobě bílé baletní sukýnky a bílé baletní boty, kterým se říká špičky 
Novice. Na špičkách se začíná tancovat až po nějaké době chození do 
baletu, neboť tanečník musí mít vycvičený kotník a vytvarovaný nárt. 
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Malé baletky na špičkách poskakovaly jako zkušené tanečnice a možná 
jednou se nějaká z nich vypracuje natolik, že ohromí diváky na 
divadelních prknech a balet se místo jejím koníčkem stane zaměstnáním. 

Výtvarný obor 
Jako třetí jsme navštívili výtvarný kroužek, který má dvě místnosti – jedna 
místnost kreslírna a druhá keramika.     Děti zde používají různé techniky 
- malují vodovkami, vyrábějí keramiku, grafiku, pracují s textilem, s 
kovovým materiálem, jako jsou dráty. Momentálně jsme viděli, jak děti 
kreslí vznášející objekty a na velikánský papír nebe. Děti zde kreslí 
všechno 
možné a 
své 
výtvory si 
pak nosí 
domů. 
Pořádají 
se zde 
výstavy a 
jednou 
za 5 let 
vystavují 
svá díla 
v budově 
Sboru 
českých 
bratří  
na 
Českobratrském náměstí v Mladé Boleslavi. Některé výrobky žáků LŠU 
se zúčastní národního kola výstavy v Olomouci. Tento výtvarný obor patří 
mezi nejlepší v republice a za to dostal ocenění.. Na této škole je asi 300 
dětí, které chodí na výtvarný obor. Starší děti vyrábí ploškovou 
animaci/animované filmy. Například Veronika Fiedlerová měla krásnou a 
velmi zajímavou ploškovou animaci (paní učitelka ve výtvarném oboru 
nám je ukazovala). 
. Žáci, kteří navštěvují tento výtvarný obor, se po ukončení základní školy 
hlásí na uměleckoprůmyslové školy, na designové školy a na návrhářské 
školy a mohou se uplatnit i jako čeští skláři, kteří malují a vybrušují české 
sklo, které jde hlavně na vývoz. Nebo jako návrháři módních přehlídek, 
kteří na modelkách předvádějí své výrobky z textilu, nebo se stát 



 

7 

designery, což zahrnuje tvarování průmyslových výrobků (strojů, nástrojů, 
nábytku, oděvů atd.) 

 

Literárně dramatický obor 
 A jako poslední jsme navštívili dramatický kroužek. Děti zde zkouší 
skládat písničky, básničky a hlavně hrát divadlo. Pořádají také divadelní 
představení, kde hrají pohádky, ve kterých vystupují loutky. Momentálně 
nacvičují Popletenou pohádku, kdy se Sněhurka vymění s Šípkovou 
Růženkou. Tento obor můžou dělat děti od pěti do osmnácti let. 
 Tito mladí umělci se po ukončení základní školy mohou věnovat 
divadelní, či herecké dráze na konzervatoři na oboru, který si sami určí. 
Do Zušky chodí i děti od nás ze školy. Zde je rozhovor se dvěma z nich, 
s Lilianou a Denisou: 
Proč navštěvuješ ZUŠ? 
L: Protože mě baví malovat, hrát na klavír a abych se měla potom čemu 
věnovat. 
D: Protože mě to baví a mám tam skvělé přátele 
Kdo tě k tomu přivedl a jak dlouho už tam chodíš? 
L: Na klavír i na výtvarný obor jsem se přivedla sama. Klavíru je to už 
čtvrtý ročník, na výtvarku chodím už 5=6 roků. 
D: Chtěla jsem tam sama a už 1,5 roku. 
Co je nejtěžší a co tě nejvíce baví? 
L: Nejvíc mě baví hrát a malovat těžké věci, protože výkresy jsou potom 
strašně hezké a skladba je krásná. 



 

8 

D: Recitační soutěže a hraní her,…prostě všechno 
Už jsi někde vystupovala a co už už umíš? 
L: Vystupovala jsem jenom na koncertě, který pořádá náš učitel, pro žáky, 
které učí. A umím hodně skladeb i písniček. U výtvarky jsem měla jenom 
obrázek v soutěži Český rozhlas, obrázků mám strašně moc. 
D: Hrála jsem jsem ve třech představeních, právě nacvičujeme 
Popletenou pohádku.  
Budeš pokračovat i příští rok? 
L: Ano, určitě budu pokračovat i příští rok. 
D: Ano. 
Děkujeme za rozhovor. 
(Tomáš Nosek 8.A, Hanka Kryšpínová 9.B, xy, -DANNY-, Aneta) 
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ČSO na webu Jaro ožívá vyhlašuje soutěž 
     Česká společnost ornitologická výtvarnou soutěž „Ptačí zahrada“. 
Zúčastnit se může každý do 16 let věku, kdo zároveň do 21. června 2015 
zadá svá první pozorování stěhovavých ptáků na www.springalive.net. Na 
výherce čeká dalekohled firmy Opticron, předplatné časopisu Naše 
příroda, zpívající plyšoví ptáci a další zajímavé ceny. Podrobné informace 
o soutěži najdete na www.springalive.net. Zatím si můžeš vyluštit tajenku 
od ČSO a s řešením se nám pochlubit 

 

Nauč se kreslit koťátko s Lily 
Vezmi tužku, která jde dobře gumovat, a slabounce si rozvrhni kresbu 
podle návodu. Pak si vezmi fixu, obtáhni naostro a doplň detaily. 
Pomocné čáry opatrně vygumuj. Obrázek teď můžeš vybarvit  Přejeme, 
Ať se ti to povede a s hezkým koťátkem se nám můžeš přijít pochlubit do 
kabinetu biologie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.springalive.net
www.springalive.net
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Co je Bleach?       
Bleach je anime z Japonska od TV Tokio.  
      Hlavní hrdina Ichigo Kurosaki vidí duše (mrtvé)- představte si, když 
někdo umře, tak bude duše, která má na sobě řetěz (na srdci). Je  
shinigami, který je mrtvá duše, ale jako člověk a ta má katanu jménem 
zampakuto. Zampakuto je každý jiný a každý shinigami ( Bůh smrti) ho 
má (někteří shinigami používají kidou, což je jakoby magie) 
a tu duši převedou do světa mrtvých- Společenství duší a tam bude žít 

druhý život jako duše . 
      Teď k příběhu… Ichigo 
jednoho dne ve zprávách uviděl 
zdemolovanou ulici , cestou do 
školy potkal zlého ducha hollow (v 
překladu prázdný), což je duše, 
která není převedena do 
Společenství duší. Všichni lidé 
utíkali a neviděli ho, ale Ichigo ano. 
Vtom se objevil shinigami(čtěte 
šinigami) jménem Rukia Kuchiki, 
která jedním seknutím zničila 

hollow a zmizela .  
     Večer, když Ichigo ležel v posteli, tak se objevila ta shinigami a chtěla 
převést duši, která byla v  jeho pokoji. Už vytahovala meč a najednou ji 
Ichigo kopne do zad.  Ona povídá: „Co- co ty mě vidíš?“ Ichigo odpovídá : 
„Jasně, že tě vidím! Jsi v mém pokoji!!!“ Ona si ho prohlíží a povídá: „To 
je zvláštní. Obyčejní lidé mě normálně nevidí.“ Ichigo se zeptá: „Jak 
myslíš- obyčejní lidé?“ Rukia odpoví: „Když umřeš ,staneš se duší a úkol 
shinigami je převést je do Společenstva duší.“ A on se zeptá: „Proč máš 
tak hloupé obrázky ....“ Nakreslila mu knírek a povídá: „Tak můžem 
pokračovat, lorde barone.“ Ichigo se dopálí a řekne: „Lorde barone!!!“  Víc 
vám neřeknu, podívejte se sami ! Na internetu 2BLEACH což jsou české 
stránky Bleach. Doporučuji je to vtipné!                                     (Adrian) 
 

Perličky z Osmičky  
nové druhy živočichů: klokovlk……………...vakovlk 

                                  pes gingo………………...pes dingo 

                lasice ostrovid…………..lasice hranostaj a rys ostrovid 

                                  krokodýl galvanovitý..gaviál 
                                  kořatka……………….…...kožatka 
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Atletika s handicapem 
aneb Handicapovaná atletika  
     Náš spolužák Martin Adamčík ze 7.B má protézu na pravé noze od 
kolena dolů. I přes svůj handicap dělá  atletiku.  

 
Osmínek:  Jak vypadá tvoje protéza? 
Martin: Skládá se z tyče, která je napojena na 
mechanický kloub a musí se každý půlrok zvyšovat, 
protože rostu. 
Osmínek:  Byla těžká tvoje operace? 
Martin: Ano, byla velmi těžká. 
Kolenní kloub má za sto tisíc. A jak se mu s tou nohou 
chodí? 
Osmínek:  Zvykl sis na svůj handicap? Od kolika let ho 
máš? 
Martin: Nic jiného neznám.Od narození… 
První dva měsíce po operaci to bylo těžké, ale pak už si 
zvykl. Osmínek:  Proč ses rozhodl dělat handicapovanou 
atletiku? 
Martin: Protože jsem chtěl dělat nějaký  sport a hodně 
mě také postrčili v lázních.  
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Osmínek:Jak dlouho se věnuješ handicapované atletice? 
Martin: Od května 2014. 
Osmínek: Byl jsi na nějakém mistrovství? 4.7. - 7.7.2014 
Martin:  Mezinárodní mistrovství ČR v Olomouci. 
Osmínek: Kolika atletickým disciplínám se věnuješ? 
Martin: 3 disciplíny : vrh koulí,hod diskem,hod oštěpem. 
Osmínek: Jak daleko dohodíš diskem? 
Martin 15-16 metrů 
Osmínek: Musíš si kupovat speciální boty? 

Martin:Ne nemusím. 
Osmínek:  Máš rád i nějakou jinou činnost? 
Martin: Hraji také florbal za naši školu. Rád si zahraji i ping-pong nebo 
fotbal. 
Osmínek:  Vyhrál si někdy nějakou trofej? 
Martin: Ano, vyhrál jsem pohár pro juniory F42. Jsem na to velmi pyšný. 
Osmínek: Chodíš rád ven?  Martin: Ano s kamarádama. 
Osmínek: Kam nejraději chodíš?  Martin: Do školy. 
Osmínek:  Děkujeme za rozhovor. 

(Napsal Tomáš Nosek 8.A, by -Danny-, Aneta, VIKI) 
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 V pobočce knihovny na Pastelce 
     V osm hodin ráno 
jsme se sešli před školou 
Pastelkou u pobočky 
knihovny a čekali na 
zbytek třídy, než přijdou. 
Když jsme se všichni 
sešli, odebrali jsme do 
knihovny. 

      V knihovně nám povídali o 
mezinárodním třídění knih. Povídali 
nám jak se třídí např. 0 je Všeobecné 
(knihy) nebo 1 je Filosofie atd… 
A neměli tam číslo 4 protože nikdo ještě nevymyslel skupinu, na kterou by 
se knihy třídily, tak ho mají do zásoby. Dostávali jsme různé hádanky 
ohledně knih a jejich historie. Před odchodem zpátky do školy na hodinu 
jsme si měli vzít knihu, která se nám líbila a paní knihovnice nás s ní 

vyfotila. A pak nám rozdala přihlášky, kdybychom se chtěli stát čtenářem 
knihovny. Na rok to stojí jenom 100 Kč. Celé třídě se tam líbilo, dozvěděli 
jsme se plno nových věcí.            (Eliška Bišická a Andrea Zjanová z 6.A.) 
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Přednáška 
 o Africe 

     Dne 27. 2. 2015 se zúčastnili 
žáci druhého stupně naší školy 
zeměpisné přednášky o Africe, 

která se konala v malém sále 
Domu kultury v Mladé Boleslavi. O  

africkém kontinentu nám přijela 
vyprávět své zážitky a promítat 

videa a obrázky cestovatelka Kateřina Motani, která tento světadíl 
procestovala se svým manželem Milošem. 

     V této zemi navštívili Keňu a Ugandu. Na prvním záběru z videa jsme 
viděli typické zvíře pro tento světadíl a to je slon africký, který si na 
záběrech házel písek na záda svým mohutným chobotem a poté se 
rochnil v načervenalém bahně, aby si ve velkém vedru zchladil svou 
vrásčitou kůži. Také zde bylo vidět, jak Afričané krmí tato obrovská 
zvířata, která člověku neublíží, když 
se k nim pěkně chová. Z vyprávění 
jsme se dozvěděli, že asi ze tří 
milionů slonů  jich dnes žije už jen 
polovina, protože v této zemi stále 
řádí pytláci, kteří loví slony kvůli 
jejich klům, jež jsou pro ně vzácnou 
surovinou na výrobu náramků, 
vlasových ozdob, knoflíků, sošek, 
kulečníkových koulí a kláves klavírů. 
Dalšími zvířaty, která v této zemi žijí, 
jsou stáda zeber, antilop, pakoňů, 
žiraf, dále pak lvi, gepardi, levharti a 
hadi, například mamba zelená, která 
dorůstá délky až 3,2 m. 
Keňa: Nejvyšší horou je zde Mount 
Kenia. Za městem Nairobi se 
nachází nejstarší a nejmenší národní 
park, kde se volně pohybují zvířata. 
Kvůli národním parkům a savanám je v Keni velký turistický ruch. 
Domorodí obyvatelé zvaní Masajové zde turisty příliš nevítali, postupem 
času však v nich začali vidět zdroj zisků. U Masajů platí, že muž smí mít 
více manželek. Čím více má Masaj dobytka a dětí tím je bohatší. Žena 
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musí být věrná jen jednomu muži. Oblečení Masajů jsou sandály a přes 
rameno mají hozený kus bavlněné látky červené nebo modré barvy s 
kostkovaným nebo pruhovaným vzorem. Ženy i muži zdobí svá těla 
různými malbami. Nosí různé šperky – korálky, dřevěné náramky a mají 
typicky vytahané uši od zavěšených ozdob. Dlouhé vlasy nosí jen muži 
válečníci, ženy mají hlavu vyholenou a naleštěnou tukem nebo máslem. 
Masajský muž má 
oštěp. Masajové 
jsou známi jako děti 
krve a mléka. Tohle 
plyne z jejich zvyků 
pití čerstvé krve. 
Nařezávají zvířatům 
krční tepny a 
„pouštějí jim žilou“. 
Uganda: Žije zde asi 
30 milionů lidí. 
Úředním jazykem je 
zde anglický jazyk. 
Na místní poměry je 
zde gramotnost dost 
vysoká, 69,9 %. Mezi nejčastější onemocnění vyskytující se v Ugandě 
patří malárie, HIV/AIDS, TBC a  nemoci. Země vyváží kávu a dováží 
potraviny. Je to země velmi chudá. Uganďané, kteří žijí v zahraničí, 
posílají svým příbuzným peníze. Základní vzdělání je zde bezplatné. 
Pár zajímavostí ze světa hadů: Do dnešní doby například zůstal had ve 
znaku lékařství. Hůl obtočená hadem je památka na římskou báji, kde 
bůh lékařství  Aeskulap, který sestoupil na zem v podobě hada  zažehnal 
epidemii, která sužovala Řím. Had, který je obtočen kolem hole je údajně 
užovka stromová. Hadí kostra se může skládat z více jak 400 obratlů. 
Hadi nemají zevní sluchové orgány. Mají pouze pozůstatek středního 
ucha ve formě třmínku. Citlivost je velmi dobrá, stačí nepatrné zachvění a 

had už reaguje. Velmi známé 
je vystupování fakírů. Pískají 
na píšťalu a kobra na tento 
zvuk reaguje tancem. Jedná 
se však o podvod. Kobra 
reaguje na pohyb fakírovy 
píšťaly nikoliv na zvuk. 
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     Paní Kateřina Motani 
vyhlásila během přednášky 
soutěž, ve které jsme si 
ověřovali nově získané 
znalosti. Poté vylosovala 5 
žáků, kteří měli správné 
odpovědi a získali odměnu. Z 
naší třídy 8. A byl vylosován 
Roman Kynčl, který za své 
odpovědi získal plakát, na 

kterém bylo logo přednášky o Africe. 
     Nakonec přednášky jsme si prohlíželi jednotlivé upomínkové 
předměty, které si paní Motani se 
svým manželem přivezli ze svých 
cest. 
     Přednáška se nám moc líbila, 
byla zajímavá. Africký světadíl jsme 
probírali v hodinách zeměpisu s 
panem učitelem. Toto pro nás bylo 
do hodin zeměpisu příjemné 
zpestření. Celý druhý stupeň 8. ZŠ 
děkuje panu  Mgr. Ondřeji 
Pardubskému, že přednášku 
objednal a zařídil  tím  zpestření 
hezkého vyučovacího dne a  
p.učitelům Mgr. Janě Petrové, Mgr. 
Vlastě Buršíkové, Mgr. Romaně 
Valentové, Mgr. Blažence Benešové, 
Mgr. Aleně Verflové za doprovod.  

(Napsal Tomáš Nosek 8. A, -Kája-) 
 
Soutěž: vybarvi masajské ženě 
hezky oblečení 
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Jak vypadá jaro 
     Takhle si představuje jaro 
naše Kornélie z 9.B. Nakreslete 
obrázek pro osmínek, jak si 
představujete jaro vy, nebo 
nějaký obrázek jarních činností 
nebo přírody. 
 
 

Lidové pranostiky 
BŘEZEN 

  Březen - za kamna 
vlezem. 
  Jestli březen kožich stáhl,  

        duben rád by po něm sáhl. 

  Březen bez vody - duben bez trávy. 
  Hřmí-li v březnu, sněží v máji.   

 12. března: Na svatého Řehoře čáp letí 
od moře, žába hubu otevře a líný 

sedlák, který neoře. 

  Na svatého Řehoře ledy 
plují do moře, vlaštovičky od 
moře. 

  20. března: Na svatého 
Jáchyma skončila se už  

                                                               zima. 
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A k jaké příležitosti? Třeba k Velikonocům. Nezapomeň se nám přijít 
pochlubit do kabinetu biologie,  jak hezky nebo zajímavě umíš přání 
napsat. 

Tajenka od Veroniky S. 
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Masopust 
      Dne 25. 2. 2015 se konal na naší škole 8. ZŠ v Bláhově sále 
masopustní rej. Žáci z prvního stupně se oblékli do karnevalových masek 
a paní vychovatelky jim k tanci pouštěly hudbu od Michala Davida 

,,Nonstop‘‘. Děti byly ve 
svém živlu a při tomto 
řádění předváděly svoje 
masky princezen, 
čarodějů, pirátů, policistů 
a spidermana. Poté 
následovaly dvě soutěže. 
První: museli tancovat, a 
při tom mít na čele míček 
holka a kluk, bylo šest 
skupin Komu se to 
nepovedlo, byl 
automaticky vyřazen. 

Nebylo to vůbec jednoduché, míček se točil, někdo byl trochu vyšší, takže 
se krčil k tomu nižšímu, který byl v páru, ale všichni dělali, co mohli. a 
každý musí tancovat do rytmu. 1.A,B,C, 2.A,B a nakonec 3.A,B. A vyhrál 
čaroděj a princezna z pohádky Kráska a zvíře. Druhá soutěž spočívala v 
tom, že židle byly srovnány do kruhu a děti za poslechu hudby chodily 
kolem nich. Židlí bylo vždy o 1 méně, než bylo dětí. Když hudba přestala 
hrát, všichni co nejrychleji měli obsadit všechny židle. Komu se usednout 
nepovedlo, byl ze soutěže vyřazen. Bohužel se stávalo, že děti za 
poslechu hudby švindlovaly a na židle si sedaly dříve, než hudba dozněla. 
Myslely si, že mají svoje jisté. Vznikaly zde i menší souboje o židle, které 
probíhaly různým strkáním a pošťuchováním, ale vždy to bylo z legrace. 
Každý chtěl vyhrát. Paní vychovatelky připravily dětem moc hezké 
odpoledne, protože když jsem se ptal dětí, jak se jim to líbí, vyjádřily svůj 
souhlas a velké nadšení. Je vidět, že se na naší škole pořád něco děje, 
akce střídá akci a po celodenním vyučování je to pro tyhle malé caparty 
bezvadná párty a odreagování. Paní vychovatelky mají určitě co dělat, 
aby takovéhle čertíky uhlídaly a všichni si to ve školní družině pěkně užili. 

 
Rozhovory: 
       Bára – Břišní tanečnice 
        Líbí se ti karneval? 
       Ano. 
       Chceš ho mít každý rok?...          Ano. 
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 Gabriela – Baletka 
            Líbí se ti tady? 
               Ano. 
               Baví tě soutěže? 
              Ano. 
               
                     Petr – Policista 

 Líbí se ti soutěže? 
 Ano, líbí. 
 Kde jsi vzal kostým? 
 V hračkárně. 
 
 
 

 Nejvíc se mi líbil kostým Belly z Krásky a 

zvířete. Pak ještě kostým berušky a 

samozřejmě Hulka… ten prostě musí být 

:D 

 Které 

další 

masky se hodně líbily Osmínku : 

čaroděj, piráti  , královna, 

transformer, spidermani.  

 Napsal Tomáš Nosek 8. A Tereza 

a Karolína, Verča, Aneta, Bára 
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Jak se vyrábí rumbakoule  

      Vzpomínáte, jak jsme se na začátku školního roku učili vytvářet 
HOUBY z papíru a tapetového lepidla? Tak dnes si vysvětlíme, jak z 
těchto materiálů vytvořit hudební nástroj - rumbakouli. 
Pomůcky: noviny, tapetové lepidlo Taposa, misku, nafukovací balonek, 
dřevěný klacek, motouz, rýži 
Postup: 
1) Nafoukneme balonek, do velikosti velkého pomeranče a pořádně 
zauzlujeme. 
Zauzlujte skutečně důkladně, jinak se Vám z toho vzduch vypustí a vše 
se pokazí. 
2) Kousky novinového papíru vlhčíme tapetovým lepidlem a klademe na 
balonek. Musíme vytvořit cca 5vrstev. Nikde nesmí být ani skulinka. 
Místo, kde je konec zauzlovaného balonku, vynecháme. Vznikne tam 
otvor pro vyndání balonku a vložení rukojeti. 
3) Po důkladném vyschnutí a vytvrdnutí, nám vznikne pevná koule. 
Prostřihneme balónek a vytáhneme ho otvorem ven. 
4) Do budoucí rumbakoule vložíme hrst rýže nebo čočky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…a rumbakoule je na světě!  
Zkuste si ji vyrobit doma.    Dan 
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Bronzová děvčata 
     Dne 25.2 jsme se zúčastnili zápasu basketbalu mezi dívkami. Pan 
učitel na tělocvik se nás zeptal, jestli bychom nedaly dohromady družstvo, 
protože se na Pastelce konal basketbalový turnaj pro ročníky narození 
2001/2/3. Naše družstvo bylo složené z 2001 a dvou 2002 takže jsme si 
myslely, že budeme první nebo druhé (nestalo se tak :( ). 
 Takže 25.2.2015 jsme se vydaly na 9.ZŠ kde na nás čekala tři 
protihráčská družstva 9.ZŠ, 7.ZŠ a Bakov nad Jizerou. 
 Byly jsme velice oslabeny, jelikož naše kapitánka Terka Demeterová si 
pár dní předtím na tréninku vyvrkla kotník, takže nemohla hrát. 
      První utkání bylo ve velké tělocvičně mezi 9.ZŠ a Bakovem a tím 
pádem jsme šli do malé tělocvičny se 7.ZŠ. Naše hráčka si po poločase 
spletla koš a dala vlastní:-D. Jelikož jsme hrály proti skoro celému týmu 
basketbalistek, tak jsme nezvítězily, ale prohrály o dost bodů. 
     Druhé utkání jsme hrály proti Bakovu nad Jizerou ve velké tělocvičně. 
Toto utkání bychom vyhrály i se zavřenýma očima, protože děvčata 
nebyla ani na úrovni začátečníků, ale pár děvčat bylo aktivních a dala  
trochu košů. Ale vyhrály jsme:-) 
      Řekla bych, že si holky dodaly víc sebevědomí, ale věděly, že 
následující utkání nebude žádná sláva, jelikož 9.ZŠ je v basketbalu 
hodně dobrá a hodně dívek z ní hraje basketbal závodně. A taky že to 
sláva nebyla. Na začátku 9.ZŠ přišly povzbuzovat děti z 1.stupně a 
docela dost křičely po každém koši. Na začátku to u nás vypadalo 
nadějně, ale pak 9.ZŠ začala dávat jeden koš za druhým. Takže jsme 
opět prohrály a to pro nás znamenalo 3. místo. 
Nakonec to dopadlo 
takto: 
1. 9.ZŠ 
2. 7.ZŠ 
3. 8.ZŠ 
4. Bakov nad Jizerou 
 Holky byly spokojeny 
aspoň s čokoládou 
Milkou, kterou 
dostaly. A věří že se 
jim příští rok už i s 
kapitánkou povede 
lépe.                      
(Kája, zuzi) 
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  Karneval na ledě 
     Děti z prvního stupně (1.A, 1.B, 2.B, 3.B) v 
únoru zakončily osmou hodinu bruslení 
karnevalem. Jejich masky byly zajímavé a 
některé mě opravdu překvapily.Potkali se tam 
pirát a čert, starwars a španělská tanečnice, 
hasič a batman, břišní tanečnice a indián, 
mumie a beruška ...  
     Na zimák se dojelo autobusem, tam si 
všichni nasadili brusle a vlezli si na led. 
Nejdříve se všichni rozbruslili a dělali kravinky. 
Pak si všechny svolala p.uč.Skalická, 
s p.uč.Skramuskou a p.uč.Trávnickým na střed 
a představila krasobruslařky Aničku z 1.B, 
Terezu z 9.A a hokejistu Martina z 9.A. Jako 
první ukázala svou volnou jízdu, se kterou 
závodí, Anička.Pak Tereza zatočila piruetu 
Bielmann a skočila dvojitého rittbergera a 

nakonec ukázal Martin střelu na bránu.  
    Dětem se karneval moc líbil kvůli skvělému a nabitému programu. Po 
ukázkách si mohly 
vyzkoušet plno disciplín. 
Měly třeba slalomovou 
závodní dráhu,  na 
jejímž konci musely 
prolézt obručemi. 
Chlapcům se líbilo 
střílení na branku a 
všem dětem házení 
kroužků a stavění hradu. 
Pak jsme s chutí tančili 
na ledě a dělali vláček. 
     Každý účastník na 
konci dostal diplom za 
účast. Žádná maska nebyla první ani poslední, protože se masky 
nevyhlašovaly, bylo to kvůli tomu, že každá maska byla krásná a 
originální. Nakonec si udělaly společné foto na památku. Třikrát jsme si 
zakřičeli „Huráá!“, že to museli slyšet i venku a byl čas odejít. Myslím, že 
si to jak děti, tak učitelé užili  

(Tereza Hájková 9.A a Hanka Kryšpínová 9.B) 
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Zatmění Slunce 
aneb sluníčko se na nás usmálo! 

 
     Tak nejdřív něco na 
úvod. Zatmění Slunce je 
astronomický jev, který 
nastane, když Měsíc 
vstoupí mezi Zemi a 
Slunce, takže jej částečně 
nebo zcela zakryje. 
Taková situace může 
nastat jen, pokud je Měsíc 
v novu. V případě úplného 
zatmění dochází na 
zastíněné části Země k 
výraznému setmění a 
ochlazení, kolem Měsíce 

zakrývajícího Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny, na obloze se 
objeví hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také neobvyklé 
reakce zvířat. Tyto průvodní jevy v některých kulturách v minulosti vedly 
ke spojování události s náboženstvím a přisuzování mystických významů. 
V moderní době jsou však duchovní významy zatmění Slunce většinou 
odmítány v důsledku snadnosti pochopení jeho příčin. Přesně to se stalo 
v pátek 20.března 2015.  
     Musím se přiznat, že z natěšení jsem celou noc nespal :-D . Toto 
zatmění bylo částečné, zakrylo se plus mínus 73% Slunce. První část 
(odborně ,,kontakt'') nastala v 9:37. Pokud jste mě ten den viděli, tak 
víte,že jsem byl víceméně z toho zatmění trošililinku vyšinutej :-D . Ne 
vážně! Hned jak skončila 2.hodina (9:40) tak jsem pádil ke kiosku. Zrovna 
měla službu p. uč. Verflová,která mě výjimečně povolila vyjít ven,abych 
se mohl se svými brýlemi podívat na začátek zatmění. Když jsem 
uviděl,že je Slunce trošičku zakryté, tak mi tělem projela dávka adrenalinu 
a div, že jsem samým štěstím nevyskočil na střechu :-D . Vždyť já se kvůli 
tomu nestačil ani nasvačit! Podle domluvy jsme v 10:30 měli vyjít 
společně za školu a tam se kochat. To čekání bylo nekonečné! Zrovna 
jsme měli ruštinu s p. uč. Valentovou,takže v půl jsme se (jen někteří) 
teple oblékli a vyrazili ven. To bylo panečku znát! Asi všichni si všimli 
dvou příznaků zatmění: 
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1. Prudce se ochladilo. Celý druhý stupeň to potvrdí! Brrr....2. Trošku se 
setmělo. A zase. Celý 
druhý stupeň to potvrdí! 
Pro celou školu to bylo 
zajímavé, že se ve dne 
trošku setmělo. I pro mě. 
Protože to bylo první 
zatmění,o kterém jsem 
věděl že bude. O 
zatmění v roce 2011....to 
si vůbec nepamatuju :-D 
. 
     Toto zatmění bylo 
největší mezi lety 2011 a 
2026. A  víte,do  jakého 
roku si  počkáme na  
další  zatmění Slunce? Ano,do roku 2021 :-\ . To už tady na Osmičce 
nebudu, jen 1.- 3.ročníky, které se stanou 7. - 9.ročníky.  
     Děkujeme vedení školy, že zakoupilo několikery brýle, které jsme si 
mohli popůjčovat a zatmění si užít.    (-DANNY-, foto zatmění Blaženka  
                                                                                         Benešová) 
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Uvítejte jaro hravě 
      Jednoho hezkého dne jsme šli na dopravní hřiště za školou, protože 
je prima být venku na sluníčku. Měli jsme si v plánu zahrát panáka. 
Nejdřív jsme si vybrali šišky, které budeme házet. Rozdělili jsme se na 
dvě skupiny. V jedné byly holky a v druhé kluci. Veronika Seglová 

nakreslila panáka, abychom si vysvětlili pravidla. Úkolem bylo házet šišky 
od jedničky až do osmičky. Když jsme se trefili na číslo v pořadí, tak jsme 
skákali panáka jako se to dělá normálně, jen jsme nesměli šlápnout na 
číslo, na kterém byla naše šiška. Cestou zpátky jsme sebrali šišku a šel 
házet další. Potom jsme nakreslili s Adrianem klučičího panáka. Byla to 
hra o náhodě. když jsme se snažili hodit na jedničku u které jsme stáli, 
tak se šiška odkutálela. Nakonec jsme ale tuhle překážku překonali. 
Potom začal boj, kde vždycky vyhrával někdo jiný. Vypadalo že vyhraje 
Dan, protože byl o tři čísla dál než my, ale bohužel se nám nepovedla 
nakreslit pořádně šestka. Byla velmi malá, aby se na ní trefil, takže 
nakonec jsme ho dohonili a mně se podařilo na šestku hodit. Ostatní 
postupně také , ale měl jsem štěstí, tak jsem nakonec hodil i na sedmičku 
a osmičku. Byla to velká legrace.         
     A co si venku zahrajete vy?                                               (Jiří Pinkas) 
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Turnaj Osmínku ve stolním tenise 
 

      Dne 5. 3. 2015 se konal v malé tělocvičně 8. ZŠ turnaj žáků 7., 8. a 9. 
ročníků ve stolním tenise. Za sportovce 7. ročníku se 
zúčastnil náš handicapovaný spolužák Martin 
Adamčík, který je sportovec tělem i duší. Martina 
velmi dobře znám a je zřejmé i z rozhovoru, který 
jsem s ním dělal pro časopis Osmínek, je Martin při 
sportovních kláních opravdu velký bojovník. V tomto 
mu patří náš obdiv. V tělocvičně byly připraveny 

nádherné zelené stoly a hlavně hráči, kteří tomuto sportu holdují. 
  

 
Tento turnaj připravil pan učitel Mgr. Ondřej Pardubský, za což mu 
děkujeme, protože zastával v tomto turnaji 2 funkce, a to organizátora i 
rozhodčího všech zápasů zároveň. Této soutěže se zúčastnilo 14 
chlapců, z toho 2 hráči hrají závodně, a to Adam Matějíček a Roman 
Kynčl, který je mým spolužákem z třídy 8. A. Každý zúčastněný sportovec 
si zahrál 7 zápasů. Odměnou za jejich vítězství byly krásné diplomy, 
čokolády, lízátka a bonbóny. Paní učitelka Mgr. Blaženka Benešová a 
žáci třídy 8. A, kteří se neúčastnili turnaje, dělali publikum při tomto 
sportovním klání. Někdy byl souboj hráčů opravdu dramatický, zvláště o 
první místo. Na prvním místě se umístil Adam Matějíček. Na druhém 
místě se umístil Roman Kynčl. A třetí místo obsadil pan učitel s Martinem 
Vojtou.
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Žáci, kteří se nezúčastnili turnaje, si mohli vyzkoušet svoji obratnost s 
malou kulatou pálkou a lehkým neposlušným míčkem, který létá přes 
hodně nízkou síťku na ping-pongovém stole. Všichni se náramně bavili, 
byla dobrá nálada a všem vítězům gratulujeme. 

(Napsal Tomáš Nosek 8. A) 
     Jsem rád, že se přihlásilo tolik kluků, byla výborná nálada, kluci hráli 
opravdu pro radost a byli vždy fair play. Jsem moc rád, že jsem si mohl 
zahrát. Souboj o třetí místo byl napínavý. Věřím, že  turnaj uspořádám 
i příští rok.                                                                                (pardub) 
 

Úspěch v okresním kole 
 matematické olympiády 
     Náš redaktor Jiří Pinkas z 5.A se umístil na krásném 
druhém místě v okresním kole matematické olympiády. 
Své logické uvažování a matematické dovednosti si 
poměřil s 39 úspěšnými řešiteli školních kol z celého 
okresu. Jirkovi blahopřejeme a chválíme ho za úspěšnou 
reprezentaci školy. 
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Jako každoročně se účastníme i matematických soutěží  Pythagoriáda a 
Matematický klokan, tak nám držte palce. 

 

Matematický klokan 
      Dne 20. 3. 2015 se na 8. ZŠ konalo klání 
chytrých hlav, které se nazývá Matematický klokan. 
Touto soutěží jsme se zabývali první 2 hodiny 
pátečního vyučovacího dne. Soutěž se konala pro 
druhý stupeň ve dvou učebnách, a to v učebně přírodopisu a v učebně 
fyziky, první stupeň psal se svými třídními v kmenových učebnách. V 
učebně přírodopisu s námi byla paní učitelka Mgr. Simona Pardubská a v 
učebně fyziky paní učitelka Mgr. Vlasta Buršíková. Obě dvě paní učitelky 
se věnují matematice. Naši třídu 8. A vyučuje v matematice paní učitelka 
Buršíková. V jejich hodinách musíme opravdu dávat pozor, ale musím 
říci, že nám paní učitelka velice vychází vstříc, protože když látce 
nerozumíme, můžeme za ní v klidu a bez bázně přijít, a ona kdykoliv 
ochotně s námi všechno, čemu nerozumíme, znovu probere a vše 
vysvětlí. Matematického klokana jsem se zúčastnil také já a spousta 

mých spolužáků z třídy 8. A. Žáci 2. stupně byli rozděleni do dvou 
kategorií. První kategorie 6. a 7. ročník soutěžila pod názvem Benjamin a 
druhá kategorie pro 8. a 9. ročník soutěžila pod názvem Kadet. 
Matematický klokan je celosvětová soutěž, která zjišťuje znalosti žáků z 
oboru matematiky a jejich logické myšlení. Tato soutěž se skládá z 24 
matematických úloh, které žáci plní. Každá z nich je obodována 
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příslušným počtem bodů. 8 úloh je obodováno 3 body, dalších 8 úloh 4 
body a zbývajících 8 úloh je obodováno 5 body. Na začátek každý z nás 
dostal připsáno 24 bodů od Klokana, kdyby náhodou nastala situace, že 
by někdo nevyřešil žádnou ze zadaných matematických úloh, protože za 
každou špatně vyřešenou úlohu se strhává 1 bod. Takže nikdo se 
nedostane s body do minusu. Úlohy jsou zaměřeny na logické myšlení 
jednotlivce a úkolem je zdárné vyřešení zadaných úloh. Každému z nás 
se určitě podařilo vypočítat alespoň několik úloh. Bohužel hlavní 
organizátoři dali řešení na web až kolem poledne, takže jsme si na 
opravené výsledky museli počkat až do pondělka. Gratulujeme k vítězství 
v kategorii Benjamin Lily Tongové (6.A) a Kadet Tomáši 
Procházkovi.(8.A). Blahopřejeme i ostatním výhercům. 
 

Soutěž pro vás: Poznejte  alespoň pět masek z tohoto 

maškarního reje nebo nakreslete nějakou sami tak, abychom poznali 
koho obrázek představuje, až se nám s ním přijdete pochlubit (jako u 
všech ostatních soutěží do kabinetu biologie. 
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Fanfiction 

 

6.kapitola - Kyberlidé,TARDIS a špetka dějepisu 
 
     *Zhmotňování TARDIS*  „Kde jsme to přistáli 
tentokrát,Doktore?" řekl jsem a podíval se na 
Doktora. „Na nějaké  vesmírné lodi. Jdem to 
zkontrolovat''. Tak jsme šli. A narazili jsme na dveře, 
které se samy otevřely. „ Kyberlidé. Jak to, že mě to 
nepřekvapuje?" Řekl jsem znuděně Doktorovi, i když 
uvnitř jsem jásal radostí, že poprvé   vidím Kyberlidi. 
„Na,'' řekl Doktor a podal mi sonický šroubovák. „Jdi a 
otevři TARDIS, já tě pak doženu,'' pověděl mi. „Tak 
fajn.Geronimo!" řekl jsem, abych mu udělal radost. 
Když jsem byl u rohu,viděl jsem, jak se pousmál. Tak 
jsem doběhl do TARDIS a díval se na její modrá 

světla. Díval se a díval, když v tom přiběhl Doktor, celý udýchaný. Já 
použiju svoji schopnost napodobování hlášek a řeknu tak trochu ironicky 
„Tys běžel?"  „Ne,skočil jsem do bazénu!" To jsem ale nevydržel a 
vybuchl jsem smíchy. „Ty jeden závisláku,když ses tak chytrý, tak kdy ten 
„můj'' seriál začali vysílat? To, co jsem řekl, ho šokovalo, protože to bylo 
23.11.1963 v 17:16:20,takže ho zaskočilo to,že to vím přesně na 
sekundu! (Otázka pro druhý stupeň : Co se stalo den předtím?).  
     „Koukám, ty musíš být velký závislák,'' povídá Doktor. „A jak velký!" 
pověděl jsem mu,když se v tom TARDIS naklonila. Doktor se ještě stačil 
chytit zábradlí a já jsem padal  v poloze, kde bych normálně ležel na 
podlaze. A já mám tu smůlu,že jsem spadl do 5m hlubokého bazénu.To 
by nic nebylo, kdyby tam ale byla voda! Ale nebyla! 5m hlubokého 
pudingu,kde ještě k tomu plavaly rybí prsty. Bylo to divné,ale lahodné 
zároveň.TARDIS se naklonila na zpět a já vylezl z bazénu, celý od 
pudingu. „Co to mělo znamenat? Příště bych mohl plavat v motýlcích a 
fezech!" okřikl jsem Doktora. „Mám obsedantně kompulzivní poruchu, 
nemůžu za to!" řekl mi. „Hele, musím si do školy udělat referát o  
Kleopatře, nezajdeme za ní? Pomocí psychopapíru můžeš předstírat, že 
jsi....no...tak třeba nový lékař.'' Doktor slyšel, přání poslechl,ale nevěděl, 
že je to poslední dobrodružství se mnou...Pokračování příště 
 
Kdo kouká na Doktora,ví, že v obnovených sériích je na konci série 
dvojdíl,takže ho udělám taky, s tím rozdílem, že bude trojitý. (-DANNY-) 
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Spojovačka od Tomáše Noska 
Spoj města se státy, které k nim patří. 

Ostrava                                                    Maďarsko 
Budapešť                                                 Čína 
Frankfurt                                                  Česká republika 
Leningrad                                                 Německo 
Hong Kong                                                Rusko 

Minisudoku od Naty 
 

Natálii zaujalo sudoku v minulém 
čísle (sešlo se nám několik 
úspěšných řešitelů) a napadlo ji 
vymyslet pro vás další. Tak 
vzhůru do  luštění Minulí 
výherci čokolády: Dominik 
Paldus a Roman Kynčl. 
 
 

 
 
Na čísle spolupracovali: Tomáš 
Nosek, Beata a Viktorie Kisselová, 
Hanka Kryšpínová, Natálie Jirásková, 
Adrian a Kristýna Bittmanovi, Daniel 
Kučava, Kája Pavlyčuková, Adéla Švédová, 
Liliana Tongová, Veronika Seglová, Jiří 
Pinkas, Andrea Zjanová, Zuzana 
Matějková, Tereza Hájková, p.Pinkasová 
(hudební tajenky),  Ondřej Pardubský a 
Simona Pardubská a svými výtvarnými díly 
přispěly děti z naší školy, foto archiv 
Osmínku a školy kromě obrázku kyberlidí kterou sehnal Danny a ukázky 
z  děegzúziopracovního listu k projektu Jaro ožívá, kterou nám laskavě 
dovolila uveřejnit ČSO. 


