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Co na vás čeká? 

 Kampaň za čistší ovzduší, reportáž o včelkách ze 4.A a další zprávy 
ze života školy a města 
 omalovánka, komiks 
 bludiště 
 tajenka 
 

 



 

2 

 

 
Úvodník 
     Je tu jaro v plném proudu, a protože jaro je mimořádné roční období, 
je i toto číslo tak trochu jiné. Naše škola jako vždy oslavila Velikonoce 
velikonočními projekty a tak si děti opravdu udělaly krásné pomlázky, 
velikonoční dekorace, ale třeba i pekly beránky. Naše děti se také objevily 
dokonce v anketě Boleslavského deníku o Velikonocích. To a duben ten 
zase tradičně patří péči o naše životní prostředí a naše škola se 
pravidelně účastní soutěží vyhlašovaných Ekocentrem Zahrada. A tak se 
první stupeň zajímal o včeličky, žížaly a o ovocné stromy, druhý stupeň, 
se pak snažil přispět k lepšímu životnímu prostředí propagací 
jízdy na kole a vedení školy zakoupilo deset stojanů na kola, také děti 
propagovaly, aby druhotné suroviny nekončily ve spalovně a upozornil i 
na škodlivost kouření nejen pro naše zdraví a rodinný rozpočet, ale také 
pro čisté ovzduší. Děkujeme všem učitelům a dětem, kteří se na 
projektech zúčastnili. Jinak najdete i další zajímavé události a 
nezapomeňte plnit soutěžní úkoly pro vás. Čokolády už čekají na dva 
výherce. 

Hezké počtení přeje Pardub 

Sběr 
     Za druhý stupeň se umístila na 1.místě 9.B s průměrem 22,2kg na 
žáka, druhé místo obsadila 8.A, třetí byla 6.A. Na prvním stupni byla první 
3.A, kde žáci nasbírali úžasných 739 kg, moc za nimi nezaostala ani 1.B 
se  615 kg, přes 400 kg nasbírali žáci ve třídách 1.A, 2.B, 5.A. Celkem se 
vybralo skoro 6 tun starého papíru. Děkujeme všem, kteří přinesli alespoň 
pár kilogramů, projevili tím solidaritu se školou a zároveň zachránili zase 
pár stromů! 
 

Bílá kronika 
K převzetí ocenění v anketě Mladoboleslavský Amos za naši školu 
gratulujeme Mgr.Lence Kofroňové a vedoucí učitelce MŠ Daně Uhlířové. 
 

Matematický klokan 
     Pokud by vás zajímalo, co děti vede k účasti na soutěži a jestli je pro 
ně těžká, zde je naše anketa: 
Proč jsem se  přihlásil? Zajímalo mě to…Protože jsem si chtěla vyzkoušet 
klokánka…Chtěl jsem vědět, co umím z matematiky…Já nevím… Chtěl 
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jsem se ulít z hodiny…Protože se to píše na přihlášku na střední 
školu…Já se sem přihlásil ? :-D 
Bavilo mě to? A bylo to těžké ? Bavilo mě to a bylo to docela těžký…bylo 
to půl na půl…bavilo a těžké nebylo …Nůda. Jo strašně těžký…Hard 
core…Bylo to hodně o přemýšlení…Jo, jo,bavilo. Super…Bavilo. A těžký 
to bylo šíleně…No, bylo to jako sázka do loterie, taky to připomínalo 
přijímačky. 
Výsledky za první stupeň  
První místa obsadily v kategorii Cvrček Milana Vanovich ze 3.B a 
v kategorii Klokánek Samanta Bachmatiuk ze 4.A. Gratulujeme nejenom 
jim k vítězství, ale i všem ostatním, kteří obsadili další pěkná místa. 

Minibasketbal 1.A a 1.B 
      V pátek 13.3. si děti ze sportovních tříd 1.A a 1B pořádně zasoutěžily, 
zaběhaly, zastřílely na koš a hlasitě zafandily.Tento den totiž pro letošní 
školní rok ukončily výuku minibasketbalu s panem trenérem Antonínem 
Zakonovem, kterému patří naše poděkování.                           (web školy) 
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Fimo lžička od srdíčka 
 
     V pátek 13. března se na naší škole konala výtvarná díla pro děti od 1. 
do 7. tříd s názvem Fimo lžička od 
srdíčka. Děti si během výtvarného 
odpoledne pod vedením paní učitelky 
Kulasové a Dorčákové dotvořily 
obyčejnou čajovou lžičku omotávkou a 
ozdobou z polymerové hmoty Fimo. 
     Akce se zúčastnilo celkem 20 dětí, 
kterým patří velký obdiv za nápaditost a 
poděkování za trpělivost a spolupráci. 
Podívejte se, jak se dětem dařilo na web 
školy. 
 
 
 
 
 

Papírová městečka 
     Ahoj, jsme žáci 4.B a vyráběli jsme 
městečka z papíru. No, je to docela 
těžké, ale to nevadí Doufám, že se 
budou líbit ! 
Fotil: Michal Beran 
Psal: Ríša Karas 
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Jak jsme na to přišli, dělat kampaň? 
 
     Jako každoročně si na nás něco vymysleli ke Dni Země v Ekocentru 
Zahrada a my patříme mezi školy, které se pravidelně jejich akcí 
účastníme. Doporučujeme navštívit také Zeměfest, letos zážitkové 
odpoledne pro rodiny i jednotlivce každého věku. Kdy? Sobota 25. dubna 
2015. Kde ? V parku na Štěpánce od 14 do 18 hodin. Bližší program na 
adrese http://www.mb-eko.cz/zahrada. O prvním stupni, kde se pilně 
činili, ještě napíšeme. Druhý 
stupeň měla reprezentovat 
práce jedné třídy, která vybere 
nějaký tíživý problém a 
upozorní ostatní, jak ho 
můžeme spolu zmírnit. 
     S paní učitelkou 
Pardubskou jsme na hodinách 
přírodopisu vybírali, co nás a 
naši planetu trápí. Každý tým si 
vybral svůj problém, 
prodiskutoval ho ve skupince a 
ještě doma se na něj připravil. 
Pak jsme ho prezentovali před 
třídou a snažili se ostatní 
přesvědčit, že zrovna ten 
problém, co si náš tým vybral je ten nejožehavější. A že s ním něco 
můžeme dělat i my, děti. Vybrat potom hlasováním jenom jeden z nich 
bylo to nejtěžší. Vždyť problém dětské otrocké práce, zavlečení invazních 
druhů, ubývání druhů nebo třeba týrání zvířat či znečištění oceánů jsou 
také důležité..Když jsme odhlasovali těsnou většinou problém čistoty 

http://www.mb-eko.cz/zahrada
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ovzduší, začali jsme paní učitelce diktovat své nápady, že sotva stíhala 
psát do počítače na co jsme přišli, si můžete přečíst v následujícím 

článku o znečištění  ovzduší 
 kouření cigaret  

Co se děje -kouř obsahující spoustu škodlivých látek 
Důsledky -zabíjí lidi např. rakovinou, astma, více 
respiračních onemocněním, poškozuje i nenarozené dítě 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
nezačínej kouřit, nekupuj cigarety 

 továrny  a  jiné složky průmyslu  

Co se děje- smog, kouř obsahující prach a jiné nečistoty a plyny  
Důsledky -špatné dýchání, zhoršená viditelnost a nemocnost lidí i zvířat 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
choď pěšky nebo jeď na kole, pokud jedeš dál, tak busem nebo vlakem, 
nekupuj zbytečnosti 

 auta  

  
Co se děje-výfukové plyny obsahující spoustu škodlivých látek  
Důsledky -špatné dýchání, zhoršená 
viditelnost a nemocnost lidí i zvířat, 
umírání zvířat 
Co můžeš proto udělat pro ty jako 
žák ZŠ… 
choď pěšky nebo jeď na kole, pokud 
jedeš dál tak busem nebo vlakem 
 

 netříděný odpad  

 
Co se děje -uvolňování  plynů ze skládky,  
další emise při spalování  
Důsledky -ubývání orné půdy, znečištění vody, ubývání ozonové vrstvy-
rakovina, globální oteplování díky skleníkovému efektu 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
třídit odpad, recyklovat, nekupuj zbytečnosti, nevyhazuj věci, které ještě 
slouží 
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 stáda dobytka 

Co se děje – produkují metan 
Důsledky -globální oteplování díky skleníkovému 
efektu 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
nepřehánět to s konzumací masa 
 

 oheň  

Co se děje -požáry  
Důsledky -shoří rostliny produkující kyslík, zmenší se množství kyslíku, 
uvolní se oxid uhličitý, prach a další plyny 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
nezapalovat si nechráněný oheň v lese 

 kácení lesů  

Důsledky -menší produkce kyslíku, méně prostoru pro jiné organismy, 
než je člověk 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ…  
třídit papír, co jde vyřídit přes počítač nemusím tisknout 
 

 

 požáry vrtných zařízení   

  
Co se děje-zplodiny při hoření, po úniku ropy do vody při požáru na moři 
se znečistí i voda, vyprodukuje se skleníkový plyn CO2  

Důsledky -skleníkový efekt, globální oteplování, vadí i životu ve vodě 

 spreje, chladicí zařízení  

Co se děje-freony, 
Důsledky- ničí ozonovou vrstvu 
Co můžeš proto udělat pro ty jako žák ZŠ… 
Spreje na pumpičku, ne na freony, nevyhazovat staré lednice mimo 
sběrný dvůr    
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Víte co je Recycling Art? 
      Je to umění, kde umělec využívá materiály, které by jinak byly 
odpadem. A nás, holky a kluky z 8.A napadlo spolu s naší p.uč.třídní, 
výtvarnicí Mgr.Janou Petrovou ho využít v naší kampani MYSLI JINAK-Za 
čistší ovzduší. 
     V hodinách přírodopisu jsme přišli na spoustu možností, jak můžeme 
ovlivnit čistotu ovzduší a vybrali jsme si tři body z tohoto dlouhého 
seznamu: Nezačínej kouřit, jezdi na kole (nebo choď pěšky) a recykluj, 
aby neputovaly ještě užitečné suroviny do spalovny odpadků nebo na 
skládku. 
     Tak vznikl nápad vyrobit z PETlahví  předměty, které by přiměly 
ostatní lidi recyklovat. 
RECYKLUJ nebo ZNOVU POUŽIJ 
     Doma jsme si měli na internetu prostudovat obrázky výrobků  PET-
ARTu, které vyrábí výtvarnice Veronika Richterová. Recycling Art jsou 
umělecké výrobky z recyklovatelného materiálu (v tomto případě 
z plastu). Díla výtvarnice Veroniky Richterové jsou velice zajímavá. Na 
fotografiích byl zobrazen v životní velikosti nádherný nilský krokodýl, slon, 
hejno tučňáků, obří pavouci, z rostlin zde byly kaktusy a obří palmy. Tato 
výtvarnice také z plastu vyrábí stolní lampičky a závěsné lustry. Dále zde 
byly obrázky tropických kaktusů a dokonce zde byla fotografie PET-ART 
muzea, jehož jedna celá stěna byla postavena ze zavíčkovaných 
PETlahví. Tato díla jsou velmi zajímavá, nepoužívá se vůbec žádná 
kreslící technika, ani žádné barvy, pouze barevné plastové láhve (zelené, 
červené, bílé, modré,…). 
     Na hodinu výtvarné výchovy jsme si donesli plastové láhve od vod, 
limonád atd., které jsme měli doma, a už nám k ničemu nesloužily, takže 
by stejně skončily jako odpad. Rozdělili jsme se do menších skupin. 
Chlapci si mohli libovolně vybrat dle fantazie. Řekl bych, že jsme na tom 

byli dobře, protože nápadů byla spousta. 
Já jsem byl ve skupině s Romanem 
Kynčlem a Martinem Jakubcem. Nejdříve 
jsme dostali nápad sestrojit vesmírnou 
raketu, ale po domluvě s paní učitelkou 
jsme se raději vrhli na něco 
jednoduššího a začali jsme vyrábět 
plastové květiny. 
      Láhev jsme přestřihli v polovině a 
vršek láhve, který se uzavírá víčkem, 
jsme nastříhali na stejně silné pruhy. 
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Pruhy květu jsme u zátky ohnuli, a poté jsme je nad plamenem hořící 
svíčky za pomoci tepla zkroutili. 
Společně jsme vytvořili i z plastu panáka. 
JEZDI NA KOLE NEBO CHOĎ PĚŠKY 
     Děvčata dostala od paní učitelky Petrové zadáno vyrobit postavu na 
jízdním kole ze starých novin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bohužel máme týdně pouze 1 vyučovací hodinu výtvarné výchovy, 
takže jsme toho tolik nestihli. V této práci jsme pokračovali i příště. 
Doufám, že naše snad zdařilá díla všem budou líbit a pomůžou jim si 
uvědomit, že můžou přispět k čistotě ovzduší.        (Napsal Tomáš Nosek) 
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Kampaň pokračuje: 
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Žáci 8.A zahájili kampaň za čistší ovzduší. Navštěvují všechny třídy naší 
školy. Pomocí letáčků, interaktivních materiálů a výtvarných děl, které 
sami vyrobili, se snaží přesvědčit své spolužáky i učitele, aby chránili 
naše ovzduší. 
     Vyzývají všechny, aby jezdili na kole nebo chodili pěšky, nezačínali 
kouřit a co nejvíce recyklovali. 
A jejich zhodnocení, co jim projekt ekocentra přinesl? 

 To, co jsem věděl, se mi potvrdilo, více třídím odpad a dbám na 
čistotu ovzduší. 

 Více respektuji tato pravidla a nekouřím. 

 Respektuji více ovzduší. 

 Přinesl mi zábavu při tvorbě. 

 Dozvěděla jsem se, že ovzduší je důležitější, než se zdá. Ježděním 
na kole tomu ovzduší prospívám. 

 Rozhodně bychom se měli snažit neznečišťovat ovzduší ani přírodu, 
protože je důležitá pro další generace. 

 Zjistil jsem, že nejsem jediný, komu na ovzduší záleží 
 
Co jim v projektu chybělo (z dalších témat, muselo se vybrat jen 
jedno): Já si myslím, že lépe to dopadnout nemohlo, vybrali jsme 
dobré téma…Já bych vybral to zavlečení cizích druhů 
zvířat…Nechybí nic…Podle mě toto téma je také zajímavé, ale mrzí 
mě, že nevyhrálo téma „otroctví a dětská práce“, jelikož je to sice 
drsné téma a vážný problém. A ty děti tam nemají ani dostatek 
oblečení, ale aspoň by si ty děti, které mají všechno, tohle uvědomily 
a vážily si 
věcí, které 
mají. Ale na 
ovzduší také 
záleží…Byla 
to asi nejlepší 
volba… 
Vybrali jsme 

správné téma
…Nechybí nic 
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FOTOKOMIKS 
"Jak mladý Milan ničí ovzduší“ 

Koukneme se třeba na příběh mladého Milana.  
Jednou jsme ho přistihli, jak kouří cigarety Duždinky. 

 
Jak víme, že to byly Duždinky ? No to je snadné. Podívejme se! 

 
Kouří pořád a pořád a pořád.  Až se mu to vymyká z rukou a neničí jen 
vzduch, ale i prostředí kolem sebe. 
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Mladý Milan nekouří sám, ale navádí i další kamarády! 

 
 

A jelikož jich kouří více najednou, dělá se v ovzduší velký smog a jiné 
škodlivé výpary a pachy. 

 
 

Jednoho dne, mu však zbyla už jen jedna Duždinka ! 
Nevěděl, jestli se má rozdělit s ostatními, nebo si ji vykouřit sám. 
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Nakonec se mladý Milan rozhodl, že se nerozdělí o poslední Duždinku a 

vykouří jí sám. 

 
A pak už mu žádná nezbyla. Okolí bylo samý smog a smradlavý výpar. 

Všechno bylo kvůli Milanovi a tomu, že kouřil. 

 
Mladý Milan, nevěděl co dál. Neměl peníze, nikdo mu nechtěl půjčit. 
Pořád kašlal, bolely ho plíce, břicho. A ještě okolní smog a výpary tomu 
vůbec nepomáhaly. Kvůli cigaretám přišel o všechny peníze. A skončil 
v psychiatrické léčebně. Okolní prostředí bylo tak zakouřené, že už tam 
nemohl nikdo žít. 
 
Autoři: Dohnal, Gabor, Vokurka a další kluci z 8.A 
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Co se stalo jabloni 
 

 I v letošním roce 
naše třída 4. A pracovala 

na programu Ekocentra 
Zahrada k oslavám Dne 

Země.  Zkoumali jsme, co 
se stalo jabloni.  

Seznámili jsme se 
s celým příběhem 

 jabloně, které 
chyběla výživná půda, aby 

mohla růst a včely, aby 
měla jablka. O celém 

příběhu jsme nakreslili 
leporelo.  

 

Hra na včelky 
      Dne 20.3. v atriu 4.A hrála hru na včelky. 
Návod jak jsme hráli: Nejdřív jsme si vyrobili z 
červeného a žlutého papíru pampelišky a 
sedmikrásky. Potom, když nefoukal vítr a bylo 
hezky, paní učitelka donesla malinké lahvičky, 
byly asi 6 nebo 7 cm velké. Do těch lahviček 
jsme nalili vodu a pod tu vodu položili barevné 
kytičky. Měli jsme tři úly, každý úl měl 7 včelek:   
6 včelek, co nosily nektar a 1 ochránce 
nektaru. A pak jsme ještě měli několik zbylých  
papírků z těch kytiček jako pyl. A nakonec 
když bylo všechno připraveno, děti lítaly a 
braly vodu ne pusou, ale brčkem. Namočily, 
přidržely 
brčko a 
musely to 
tak dlouho 
držet, až 

dojdou k svému úlu a takhle dokola.                                                                            
Napsala  Tory Kisselová 
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Abychom dobře poznali život včel, měli jsme celý Včelí den.  Promítli 
jsme si dokumentární film o životě včel. Připomněli jsme si, co všechno 
jsme se o včelách letos učili v přírodovědě, a pak už jsme snadno ve 
skupinkách plnili úkoly na pracovních listech:  

Jak přichází včela na svět, Včelí povolání, Opylování, Včelí výrobky,   
Není včela jako včela. 

 

Co (ne)patří na kompost? 
Hrou jsme se učili, co patří a nepatří na kompost. Nařezali jsme si 

čtvrtky na malý formát a na ně kreslili nejrůznější obrázky. Na magnetické 
tabuli jsme pak třídili, co na kompost patří a co ne.  
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Jak rostou kořínky ? 
Objevovali jsme základní podmínky života, pozorovali jsme růst a vývoj 

kořenů. 
V atlase 

rostlin jsme 
si vyhledali 

obrázky 
rostlin a 
určovali 

jsme, jaké 
mají kořeny 

a 
porovnávali 
jsme je. Na 
tácek jsme 
položili na 

navlhčenou 
vatu zrnka 

pšenice  
pozorovali 

jsme její 
vývoj, 

Každý den 
jsme 

zakreslovali 
do tabulky, 

jak se vyvíjí 
klíček a 
kořeny. 

Naklíčenou 
pšenici 

jsme 
zasadili do 
průhlednéh
o kelímku, 
abychom 

mohli 
kořeny pozorovat dál. Vyrostlou pšenici jsme použili jako velikonoční 
dekoraci, v hodině pracovních činností jsme si ještě vyrobili beránka. 
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     Ke každému úkolu jsme 
připravili minikroniku  - záznamy 
pokusů, fotky i výsledky naší 
práce. Ty jsme odevzdali do 
soutěže a těšíme se na 
vyhodnocení na Zeměfestu.                        
(dv) 
 

 

 

Najdi rozdíly+omalovánka 
Najdi 6 rozdílů, kterými se liší v obrázku od Andrey ze 6.A kočka a myška 
od svého odrazu v zrcadle. Stejně jako u odpovědi na tajenku anebo 
vyřešené bludiště se můžeš přijít pochlubit do kabinetu biologie a dostat 
se tak do slosování o sladkou odměnu. Stejně tak můžeš přijít 
s vymalovaným obrázkem. 
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Sklárna v Bělé pod Bezdězem 
     Ve středu 1. dubna 2015 před Velikonocemi jsme my deváťáci 
navštívili sklárnu v Bělé. Jeli jsme ráno v osm od školy kromě p.uč 
Buršíkové a Brodské také s jednou paní učitelkou a dvěma žáky z 
průmyslové školy, která to pořádala. Když jsme dojeli na místo, dozvěděli 
jsme se, že kvůli nepříznivému počasí neuvidíme výrobu, pec nebyla 
roztopená kvůli výpadku elektřiny. Paní, která nás prováděla, říkala, že se 
jí to za celých osm let, co tam je, ještě nestalo. Byl to zákon schválnosti. 
Viděli jsme pouze brusírnu, sklady a hotové výrobky v obchodu. Paní 
nám vyprávěla nejdříve o historii. Tuto sklárnu založil František Tom v 
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roce 1931, kdy koupil pouze brusírnu a v roce 1991 jeho syn koupil 
sklárnu v Bělé pod Bezdězem (kompletně i s hutí). Dnes tato sklárna 
vyváží kolem 80% výrobků a největšími odběrateli jsou Rusko a Spojené 
arabské emiráty. Každý výrobek musí obsahovat 24% olova. Hmota se v 
peci taví při 1400°C a provozní teplota sklářské pece je 1420°C. K výrobě 
forem se používá bukové a dubové dřevo. K leštění skla se používá 
kyselina chlorovodíková a sírová.  
     Měli jsme možnost si i něco koupit v obchůdku, ale vše bylo moc 
drahé (když si s sebou vezmete aspoň tisíc korun, tak možná něco 
vyberete). Nejdražší byla gigantická váza za 110 tisíc korun.  
     Ve škole jsme byli už v půl jedenácté, takže jsme se pak ještě tři 
hodiny učili. 
 

(Hanka Kryšpínová z 9.B a –B-) 
 

Plavání prvních tříd 
 
Další děti se zase nemusí bát vody. Zúčastnily se kurzu plavání. Udělalli 
jsme s nimi minirozhovor: 

● Osmínek: Líbilo se ti to?  
● Míša : Ano, líbilo.  
● Osmínek:  Co jste dělali 
● Miša: Potápěli se, hráli hry, plavali na 

zádech, skákali jsme šipky a strom a žábu. 
● Osmínek: Co se ti nejvíc líbilo?   
● Miša: Všechno ! 
● Osmínek: Děkujeme za rozhovor.                         

(xy) 
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Rally Dakar 
     Dne 26. 3. 2015 se třídy 8. A a 9. B s paní učitelkou Mgr. Janou 
Petrovou a s paní učitelkou Mgr. Vlastou Buršíkovou zúčastnily v malém 
sále Domu kultury besedy a komentovaného promítání autorských 
fotografií „Rally Dakar 
pohledem Martina Straky“. Po 
promítání v Domě kultury jsme 
navštívili Mladoboleslavské 
muzeum, kde proběhla výstava 
„Volte správný velocipéd!“. 
 
     Ráno kolem osmé hodiny 
jsme se sešli v zadní části 
budovy Domu kultury, a poté 
jsme vešli do malého sálu. Přednášel to novinář Martin Straka, který byl 
poprvé na světovém rally v Argentině a v Chile a je to pro něj neuvěřitelný 
a nezapomenutelný zážitek. Vyprávěl nám přes jaké hrozné podmínky se 
přenesl - všude jen písek a kamínky, žádná voda, nikde ani noha, několik 
hodin cesty po poušti, jídlo jednou denně a to jen večeře. Výchozím 
místem bylo Buenos Aires, což je hlavní město Argentiny. Cílovým 
místem bylo totéž město. Tato rally měla 13 etap. Automobily ujely 
celkem 9111 km, motocykly 9295 km a kamiony 8159 km. Nejúspěšnější 
byl  Francouz Stéphane Peterhansel. Martin Straka se věnuje 
Motorsportu celý život. Tento proslulý závod absolvoval v novinářském 
voze. Vyprávěl nám, jak se závodníci na tento náročný závod připravují. 
Dozvěděli jsme se, jak jsou závodníci ubytováni, jak se stravují, jak je 
postaráno o jejich osobní hygienu. Zajímavé bylo vyprávění o závodních 
automobilech, které projíždí písečnou dunou. Pan Straka se zde zmínil, 
že z živočichů spatřil pouze jednu lamu a dva osly, jak se za závodními 
auty se zvedá prach, přes který není skoro vidět. Stane se, že i kamion 
uvízne v písečných dunách. V této pouštní pustině se mohou přihodit i 
nepředvídatelné situace. Z vyprávění tohoto novináře jsme vyslechli 
příběh, kdy motocyklový závodník nezvládl svůj stroj, který se následně 
převrhl a nemohl ho svoji silou dostat do pozice, aby mohl pokračovat v 
jízdě. Martin Straka se svými kolegy ho v poušti našli a pomohli mu. 
Závodní motorka byla tak těžká, že ji museli zvedat tři urostlí chlapi. 
Zhlédli jsme i pěkné fotografie z prostředí pouště. 
     Napsal o tom i knihu, která by měla vyjít do poloviny dubna tohohle 
roku. Přednáška trvala zhruba hodinu a půl.  
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     Po této besedě nás čekala cesta k Mladoboleslavskému hradu. Zde 
jsme navštívili výstavu jízdních kol z doby 19. století. Po zimě plné 
lenošení nastává jaro a spousta z nás začíná jezdit na kolech či si hodlá 
tento nový stroj koupit. Někteří na kole sportují, jiní jezdí na kole do 
přírody či do vzdálenějších míst. Správně si vybrat vhodný velocipéd je 
velice důležité. Právě pro tuto inspiraci připravilo Mladoboleslavské 
muzeum tuto výstavu. Jsou zde vystavena jízdní kola z vlastních sbírek i 
z kolekcí jiných muzeí, ale především od soukromých sběratelů.  Také 
jsou zde vystavena historická kola od nejstarších tzv. kostiřasů přes 
vysoká kola kohoutovky, první „safety bicykle“ čili „bezpečníky“ až po kola 
z meziválečného období. Opravdovou raritou bylo vystavené kolo značky 

Germania, na 
kterém jezdil po 
Mladé Boleslavi 
Václav Klement. 
Toto jízdní kolo po 
panu Klementovi byl 
opravdu parádní 
kousek, a tak o něj 
muzeum náležitě 
pečuje, takže si ho 
návštěvníci mohou 
prohlédnout pouze 
přes skleněnou 
vitrínu. Také jsme si 
stihli prohlédnout 
další místnosti, kde 

byly vystavovány exponáty zbraní, jako jsou staré pistole a pušky. Dále 
jsme zde viděli oblečené figuríny a vybavené místnosti ze života prostých 
lidí z období raného novověku. Viděli jsme zde stoly, židle, kachlovou 
pec, loutky a různé nástroje ke každodenní práci, jako jsou hoblíky, 
sekery, šlapací šicí stroje, kde švadlena musela pohánět šicí stroj vlastní 
silou, a to svýma nohama, aby jehla mohla udělat steh do látky. 
     Tímto jsme ukončili návštěvu Domu kultury a Mladoboleslavského 
muzea a vrátili jsme se zpět do školy.  
    Dnešní den byl plný zajímavostí. Hlavně jsme si pořádně protáhli svá 
těla a po dlouhém sezení ve školních lavicích jsme konečně udělali krok 
ke svému zdraví a pěšky jsme zdolali docela dlouhou trasu. Ve škole naši 
třídu 8. A čekalo ještě odpolední vyučování. 

(Napsal Tomáš Nosek 8. A a Hanka Kryšpínová 9.B) 
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Moje Velikonoce 
 
     Velikonoční prázdniny jsem strávil u babičky v příměstské části Mladé 
Boleslavi, která se jmenuje Čejetice. V neděli 5. dubna začalo velikonoční 
předřehtání, kdy kluci se svými řehtačkami chodí po celé vesnici. V 
pondělí ráno 6. dubna začalo pravé hodování, kdy jsme chodili dům od 
domu a snažili se vykoledovat co nejvíce dobrot. Našli se i tací, kteří 
místo sladkostí a malovaných vajíček dávali finanční obnos. Dospělí 
chlapi si dávali do nosu malými panáčky alkoholu. Při této naší akci bylo 
hodně veselo a hodování nám šlo hodně od ruky. O Velikonocích jsem 
také hodně odpočíval, díval se na pořady v televizi, a také jsem se dosyta 
najedl kuřecích řízků, velikonočních mazanců a jako již tradičně jsem si 
pochutnal i na velikonočním beránkovi. Také mi zbyl čas i na počítačové 
hry. U televize jsem vydržel až do pozdních nočních hodin. Ze všeho 
nejvíce se mi líbilo, že jsem nemusel ráno vstávat do školy, takže jsem se 
pořádně vyspal. Nezapomněl jsem ani na přípravu do školy a něco málo 
jsem si zopakoval. Velikonoční prázdniny jsem měl docela dobře 
rozplánované, takže jsem nepromarnil ani chvilku. 
     A jak jste trávili Velikonoce vy? Jestlipak jste si také našli čas na 
tradice, kamarády a rodinu? 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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     Rok se s rokem sešel a opět nastaly naše milé Velikonoce. Já jsem je 
trávil docela v klidu, podle mne jsem na hodování už příliš starý. Na 
Velikonoční neděli jsme si připravili na snídani beránka (pozor, ne 
z masa!!). Byla to docela mňamka :D. Pak jsme sice hodovali, ale ve 
smyslu jídla :D. Těch dobrot, co jsme tam měli…No nic, nechci vám 
přivádět chutě. Kdo ví, co se stane :D.  Na Velikonocích mám nejraději, 
že dostávám spousty jídla a nemusím do školy . Velikonoce sice patří 
k mým oblíbeným svátkům, ale přece mám nejraději Vánoce!  (-DANNY) 
 
     Byli jsme koledovat v Kralupech  u mami  a měli jsme hodně sladkostí. 
Byli jsme   čtyři: já, Diana,  Bára a Matyáš a měla jsem asi 20 vajec a24 
sladkostí  a byla u nás hodovat Bára  a zpívali  jsme. 

( napsala Karolína Karlová) 
 
… ve 12:00 jsme přišly domů a přišli kluci.Polily jsme je :-D vykoledovala 
jsem si asi tak 10 nebo 15 vajec a sladkostí asi tak 30 nebo 40. 

(Kristýnka Koutová) 
 

     Dne 6.dubna jsme šly spolu s mojí kamarádkou neboli sousedkou 
koledovat po paneláku, ale skoro nikdo nám nikdo neotevřel i když jsme 
je slyšely tak nám neotevřeli, ale někteří, když jsme měly skoro prázdný 
košík tak nám dali toho více a zpívaly jsme dvě koledy:  
1. Hody,hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte 

aspoň bílý, slepička 
vám snese jiný. 

                 2.Šibi 
ryby masné ryby 

kus koláča do 
korbáča, aby bolo 

dosť. 
                                        

Veselé Velikonoce 
vám přeje Tory 

Kisselová :)  
Na velikonoční 

návštěvu zavítala i 
paní redaktorka 
Boleslavského 

deníku Šárka 
Charousková.  
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 Před Velikonocemi 
     Zatímco starší děti si Velikonoce připomínaly hlavně ve 
výtvarné výchově nebo o pracovních činnostech, na prvním 
stupni měli projektový den. 
Co jsme viděli (ve zkratce) 
 1.A a 1.B - filmy, velikonoční vajíčka v trávě 
1.C – košíčky s vajíčky 
2.A – beránci, malování vajec 
2.B – debata v kroužku, kuře, slepice, beránek, vejce 
ještě nebyla dovařená 
3.A – malování kraslic (papírových) 
3.B – ovečky 
4.A – pomlázky, tráva s beránkem, přáníčka 
4.B – vejce, město, kuřata ve vejcích 
5.A – vajíčka, slepičky, vaření v kuchyňce 
Ze svých tříd napsali naši redaktoři podrobnější 
reportáž. 
 

Vánoce....apríl,Velikonoce! 
      Zrovna na Apríla (1.dubna) proběhl 
poslední den před Velikonocemi a 

velikonočními prázdninami. My jsme se normálně učili :(. Ale naštěstí 
jsme ten den měli pracovní činnosti s p. uč. Vortelovou. Mimořádně jsme 
přišli do Bláhova sálu a rozdělili jsme se do takových menších skupinek. 
Každá (pochopitelně) něco dělala. Jedni dělali pomlázku, druzí zase 
barvili vajíčka, třetí zase prostě pletli košíčky. Já se přiznávám, já jsem 
neumětel, já si jen barvil vajíčka :-D . Musím říct, že mi to připadalo 
nekonečně dlouho, ale nakonec, všechno jednou skončí, a tak jsme si 
před koncem (kdo mohl a chtěl) oseli (pozor, s osly to nemá nic 
společného!!!) naše květináče květinami (jak jinak). Musím tedy říct, že 
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jsme tam udělali docela nepořádek (ale samozřejmě jsme to uklidili). No, 
já nebudu časopis přeplňovat zbytečnostmi, takže šup šup na další 
stránku :-D .                                     -Danny- 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
     Pan učitel Trávnický nás vzal do kuchyňky. Tam jsme nejdříve dělali 
slepice a potom uvařili polévku, bramboráky a palačinky. Polévka s vejci 
byla dobrá. Mezitím jsme barvili vajíčka a polepili krupicí. 
Potřeby na slepici: 
Je potřeba plastová lžíce, červený papír, oči, kosmetický tampon a tvrdý 
papír na křídla. 
Potřeby na vajíčko: 
 1 až 2 vajíčka, krupici, Herkules a vodovky       (xy, Adrian 5.A) 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
     Dne1.dubna jsme si vyrobili pomlázky. Paní učitelka přinesla pytel 
velkých vrbových proutků. Udělali jsme pomlázku. Jak? Vzali jsme si 6 
proutků a pomáhali jsme si navzájem tak, že 1 spolužák držel ty proutky a 
ten druhý to pletl. Ale nikdo to nezvládnul, tak jsme udělali frontu a my 
jsme to držely a paní učitelka pletla:-) Když to měli všichni hotové, paní 
učitelka nám dala stužky, abychom měly nějakou ozdobu na tu pomlázku.  

                            (Viki) 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
   
     Zrovna na Apríla proběhly velikonoční projekty. My se třídou jsme se 
první čtyři hodiny normálně učili.   Ale 5.a 6.hodinu jsme si to vynahradili 
pracovními činnostmi. Mimořádně jsme šli do Bláhova sálu.  Rozdělili 
jsme na kluky a holky, to za prvé, za druhé jsme všichni něco dělali. Pletli 
jsme pomlázku, barvili vajíčka. A pak ještě něco, to už jsem ale zapomněl 
název :D. Ta pomlázka byla docela těžká, ale nakonec jsme to všichni 
zvládli. Všichni jsme si to užili, nikdo (kromě jednoho) nebyl zraněn. Pak 
jsme museli uklízet, uklízet, a uklízet. A pak jsme šli do šaten a domů. (xy      
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
     V úterý 1.4. 2015 jsme měli  velikonoční projekt. Dělali jsme přáníčko 
a dostali jsme k tomu barevné nitě a  na navrch toho přáníčka jsme 
vyšívali ty barevné nitě a celou třídu to bavilo. Potom jsme se převlékli do 
cvičebního úboru a někteří  šli do tělocvičny a měli jsme s vedlejší třídou 
zápas 4.A vs. 4.B. A vyhrála 4.B. Odvetu jsme sice zase prohráli, ale to 
nevadí, je to jenom hra. Když jsme se vrátili, pletli jsme pomlázku:-) 

                                      ( Barča) 
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Básničky: 

 Jednoho dne v minulosti, neměl Jidáš dost milosti, zažaloval Ježíše, 

který se díval kříže, chtěl ho dát až za mříže, ubohého Ježíše, tam 

ho ale nedali a protože se nebáli, pověsili ho na kříž, náš ubohý 

Ježíš, na hlavě měl jehličí, řekli si jen ať křičí, v sobotu však stal se 

zázrak, Ježíš vstal a vzlétl do mrak. 

 Dnes začaly prázdniny, řekly nám to maminky, prý je Popelečná 

středa, velmi zamotaná věda, poslaly nás k rybníku, šli jsme kolem 

trávníku, našli jsme tam vrbu, zvědavostí se drbu, vzali jsme si 

proutí, které se nám kroutí, dělali jsme pomlázku, dali jsme ji k 

opasku, pak jsme si je schovali, do pondělí jsme si je tam nechali. 

  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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