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Co na vás čeká?  

 reportáže ze ZMMB i ze sportu, Zpěváček Osmáček a talent   
 omalovánka, čarodějná osmisměrka 
 tajenka, puzzle, ptačí pexeso 
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Úvodník 
            Právě jsem si přečetl toto číslo a musím říci, že jsem nadšen 
z toho, co paní šéfredaktora společně s redaktory pro vás opět připravili. 
Dělo se toho jako vždy moc a moc, takže nové číslo je opět velmi pestré. 
Asi nejvíce najdete o dravcích, což byla opravdu vydařená akce. ŠER pro 
vás připravila speciální ptačí pexeso z vašich obrázků a puzzle, Bejka i 
další nakreslili super obrázky. Chtěl bych připomenout náš úspěch 
v Praze, kde jsme se ve Středočeském kraji neztratili a náš web opět 
zabojoval. Zdravím našeho redaktora Martina, který právě skládá 
maturitu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na 
Zpěváčku a Talentu. Osmínek také nezahálel a našel talenty na druhém 
stupni. 

Takže hezké super počteníčko 
Pardub 

 
 

 

 
Tak i poslední kolo naší soutěže vyhrála 8.A s převahou. Gratulujeme a 
blahopřejeme. Vysoký standart si udržely deváté třídy. Hezký výsledek 
dosáhla i 6.A a 7.B, které překonaly magickou hranici 100 bodů. Přejeme 
hezké prázdniny a uvidíme, jak se situace změní za rok. 
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 Moje oblíbené zvíře 

      Medojed kapský je doopravdy  malý a zvládne zahnat lva a i ostatní 
zvířata. Je to zabiják hadů, a když ho kousne had 
(jedovatý), tak se jenom vyspí a 
jed vyprchá. Ano je to 
odolnost vůči jedu. 
Dále podle názvu se živí 
medem. Žije  
v savaně v Africe, ale to je asi 
jasné, když jsem psal, že 
zvládne zahnat lva. Je to moje 
oblíbené zvíře a také dost 
známé. (Adrian Bittman) 
 
 
 
 

Víceboj  
     Krajské kolo vícebojů pro 4. a 5.třídu. Zúčastnilo se 7 škol. I  přes 
všechnu snahu se naši závodníci neumístili až tak vysoko. Dosáhli na 
6.místo. Mnoho bodů ztratili tím, že kvůli zranění nevyšplhali. Poděkování 
patří i děvčatům z 8.ročníku, které bezvadně zvládly roli rozhodčích.                     
(bb) 
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Mladé fórum ZMMB 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
 
     Dne14. 4. proběhlo v prostorách Vysoké školy Škoda Mladé fórum 
zdravého města. Sešli se zde zástupci města a tohoto projektu se žáky 
středních a základních škol. Nejdříve proběhlo seznámení s projektem a 
rozdělení do skupin. Tohoto projektu se účastnilo pět zástupců žáku z 
každé školy (Pětka, Sedmička, Osmička, Zdrávka, Obchodka, Gympl, 
Průmka). Od nás  H. Kryšpínová z 9.B, T. Demeterová,  J. Fiala, T. 
Mašek a K. Kočí z 8.A. 
    Rozdělili jsme se do pěti skupin asi po deseti žácích. Každá skupinka 
měla vlastní téma na řešení problémů Mladé Boleslavi. Témata: kultura, 
sport, cestovní ruch, volný čas, informace a propagace. Každá skupinka 
napsala pozitivní a negativní problémy Mladé Boleslavi na první stranu 
velkého papíru a na druhou stranu napsala návrhy pro zlepšení 
problémů. Studenti se nejen snažili všímat si toho, co se v Boleslavi líbí, 
ale hlavně upozornit na problémy, co by chtěli zlepšit.  
     Vždy jsme své návrhy prezentovali před ostatními skupinami a před 
náměstkem primátora Danielem Markem a lidmi z výboru ekologie ve 
městech. Např.: Zlepšení informování občanů Mladé Boleslavi, zvýšení 
počtů policejních hlídek v problémových oblastech, tabulky tras autobusů 
(myšlenka J. Fialy) atd.  Daniel Marek vždy na naše návrhy reagoval. 
Vyjádřili také jednoznačné přání většího počtu sportovních hal i pro 
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veřejnost a pro méně finančně podporované sporty, větší podporu 
cyklistickým stezkám a chodníkům pro bruslaře, skate a koloběžky.  
     K zlepšení informovanosti turistům a občanům by město či dopravní 
podnik měl vybavit autobusy a zastávky barevnými plánky, kam která 
linka jede. Dále jsme podpořili vznik aplikace do mobilu, která by 
informovala o kulturních akcích v našem městě. Protože je věk internetu, 
přivítali bychom více wi-fi zón ve městě. Hodně hlasité bylo i volání po 
lepším skateparku. Všichni byli rádi, že je postaven nový bazén a staví se 
nová sportovní hřiště, ale hlavně je nutné nadále situaci ve městě 
zlepšovat. I mladí si všimli, že je ve městě obrovský nedostatek 
parkovacích míst. 
     Druhá část projektu byla zaměřená na rekonstrukci a změně 
kulturního domu. Hlavním cílem tohoto tématu bylo jak dostat mládež do 
kulturního domu (jakou zábavu vybudovat pro studenty). Všichni se shodli 
na těchto názorech: relaxační místnost,  taneční a koncertní sál,  Wi-fi 
free, posezení, kavárnu či cukrárnu, xbox, stolní hry (stolní fotbal, ping-
pong, kulečník...), počítače, interaktivní projekty a naučné programy, 
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dětský koutek (pro maminky s dětmi) a zmodernizování celého kulturního 
domu. Uvítali bychom v novém domě třeba i minikino.  Měl by se 
jednoznačně změnit vzhled kulturního domu a dbát  i na okolí. Hezký park 
s osvětlenou fontánou, velké parkoviště a přístup pro cyklisty. Podnětů 
bylo tedy hodně.  
     Po celou dobu projektu bylo možné se občerstvit např. bagetou, 
borůvkovým koláčem a pitím Mochito – zdarma. Nakonec se vylosovalo 
deset žáků z tomboly. 
      Pan Zítka pozval mladé i na Fórum zdravého města, které proběhne v 
květnu a pan náměstek Marek slíbil, že se některými podněty bude město 
vážně zabývat. Nezbývá než doufat, že nezůstane u slibů, aby nebylo 
zchlazeno nadšení mladých zajímat se o dění ve městě hned zpočátku. 
Na každý pád si však zaslouží díky všichni, kteří toto setkání 
zorganizovali a vedli, protože přineslo opravdu spousty zajímavých 
zjištění a myslím si, že probudilo i naděje studentů, že by se jim mohlo v 
Boleslavi žít lépe.                                                   

 Celkově z toho máme dobrý pocit a rádi se zúčastníme i příště. 

 Škoda, že jim nebyla dána větší svoboda, protože jako jeden z 

největších problémů cítí i oni, bezpečnostní situaci a problém s 

nepřizpůsobivými občany. 

 Velmi se nám to líbilo, protože jsme mohli vyjádřit své názory o 

problémech Mladé Boleslavi. (jestli se tato akce bude konat i dalším 

rokem, tak se určitě rádi zúčastníme). 

 (Tereza Demeterová 8.A a Hanka Kryšpínová 9.B, pardub, Kočí a spol) 
Co se nelíbí v Mladé Boleslavi Osmínku ? 

1) Veřejné kouření 

2) Pomalované zdi budov a památek 

3) Odpadky tam, kde být nemají, např. na Radouči 

4) Rozkopané ulice 

5) Přespříliš reklamního prostoru 

6) Velké množství aut, problémy s parkováním  

7) Pochybné osoby u obchodních center (podvodníci a feťáci) 

8) Večer málo osvětlené ulice 

9) Velké světelné znečištění 

10) Odhozené stříkačky 

 
Jak bychom dále zlepšili život v MB 
Více zábavních parků. 
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Zpěváček Osmáček a talent 

 
      Já (Veronika Seglová) a Saša Korzh jsme si řekly, že bychom se 
mohly přihlásit do 
školní soutěže 
Zpěváček 
Osmáček a talent 
jako zpěvačky. Ale 
zjistily jsme, že 
naše paní učitelka 
na hudební 
výchovu po nás 
požadovala, aby se 
zúčastnila celá 
třída. Tak jsme si 
se Sašou řekly, že 
se tedy naučíme 
písničku od skupiny 
Kryštof a Tomáše 
Kluse, Cestu. Tak jsme se ji učily každý den. A nakonec přišel ten den, 
kdy jsme měly mít HV. Paní učitelka nás vyvolávala podle abecedy a 
každý musel jednotlivě zazpívat tu píseň, kterou si vybral. Se Sašou jsme 
postoupily a ještě někteří žáci z naší třídy. Paní učitelka se nás také 
zeptala, jestli chce někdo být ve dvojici. My se Sašou jsme se přihlásily. 
Ze třídy postoupili 4 skupiny a nějací sólisté, kteří šli do semifinále.  
    Já a Saša, jako jediné ze třídy, jsme postoupily do finále. 28.4.2015 se 
konalo finále Zpěváčka Osmáčka a talentu. Nebály jsme se, ale byly jsme 
nervózní. Tělocvična byla narvaná, všichni křičeli a podporovali ty, kteří 
se jim líbili. Nejdříve byla kategorie Zpěváček jednotlivci. Zpívaly tam děti 



 

8 

do 4. třídy, protože u nás nikdo nepostoupil. Vítězem byla Hana ze 4. 
třídy. Všem kategoriím jsme dávali po dvou kuličkách.  
  
     Potom šly na řadu skupiny. My dvě jsme zpívaly jako poslední. Pak z 
nás nervozita spadla a šlo to jako po másle. Byl to krásný pocit, když 

jsme slyšely ten potlesk. Pak bylo hlasování. 
      A pak byli na řadě talenti. Poté bylo opět 
hlasování a než učitelé spočítali soutěžícím 
kamínky, tak někteří žáci 2.stupně předváděli 
své talenty. Se sestavou aerobiku vystoupila 
Anička Kutová ze 7.B a Eliška Bílková z 9.A. 
Zazpívali Sabina Gažiková z 9.A a dvojice 
Matyáš Fillner a Standa Bruch, také z 9.A třídy. 
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     Následovalo 
vyhlášení a tam jsme se 

dozvěděly, že jsme 
vítězky. Dostaly jsme 

velkého plyšáka, 
pexeso, tužku, gumu, 

propisku, diplom a 
hlavně medaili. Byl to 
hezký zážitek a také 

moc děkujeme všem, 
co nám dali hlas. 
Děkujeme paním 
učitelkám, že tuto 
soutěž připravily.  

 
(Verča a Saša ) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve finále soutěžilo 7 sólistů. 
1.místo …      Hana Frančíková, 4.B 
2.místo …      Bára Bančanská, 1.A 
3.místo …      Bára Hamšíková, 4.A 
Cenu poroty získala  Natálie  Rudišová  z 1.C. 
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Ve finále dvojic bylo pořadí: 

1.místo…Veronika Seglová & Oleksandra  Kozsh, 5.A 
2.místo…Katka Kočová  & Matyáš  Kopecký, 1.C 
3.místo…Anna  Horynová & Viktorie  Ladiková ,2.A 
 

Ve finále Talentu bylo 6 vystoupení. 

1.místo…Vojtěch Hadaščok - akrobacie   3.B 
2.místo…P.Fáberová & B.Hamšíková & A.Pluhařová - tanec  4.A 
3.místo…Eliška Jerglová - mažoretka 2.B  
Všem GRATULUJEME! 
 
     Na závěr si všichni společně zazpívali píseň Príbeh nekončí, protože 
všichni se už těší na příští ročník soutěže Zpěváček Osmáček a 
Talent.Videa z vystoupení jsou na stránkách Osmínku. 
 

 Osmínek hledá supertalent 
     Po dvou letech se opět konala soutěž Osmínek hledá supertalent. 
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Tentokráte se přihlásili pouze 4 odvážlivci z druhého stupně. Lily, Denisa 
a Dan z 6.A a Vanesa z 7.A. Všem patří uznání za odvahu a nutno 
podotknout, že všichni podali velmi kvalitní výkony. Porotu tvořilo asi 12 
členů Osmínku, své kamarády přišli podpořit spolužáci.  
     Vanesa, jako nejstarší, se rozhodla, že začne jako první a tak 
zazpívala slovenskou písničku o těžkém životě. Píseň měla opravdu 
hloubku. Poté přišly na řadu holky, které své pěvecké vystoupení 
podpořily originálním doprovodem s kelímky. Písnička byla od Anny 
Kendrick a jmenovala se (Cups pitch Perfect´s) A poslední vystoupil Dan 
se španělskou písní od Violetty: Cuando me voy. Píseň byla velice dlouhá 
a Dan to zvládnul s kazeťákem bez chybičky. Po soutěži mně přiznal, že 
si zpívá tuto píseň skoro pořád. 
     Do druhého kola Vanesa změnila píseň a zazpívala také píseň od 
Violetty. No a pak už nastal čas hodnocení. Nejdříve diváci určili Cenu 
diváků, když si nejvíce fanoušků stouplo právě za Vanesu. Vanesa si 
vybrala jako cenu kalkulačku. Mezitím naši porotci hlasovali anonymně 
tak, že rozdělovali body. Tři body tomu, kdo se líbil nejvíce, pak 2 body a 
1 kdo méně. A tak vzniklo celkové pořadí.  
     Nakonec holky s kelímky očarovaly porotce a získaly 25 bodů, Vanesa 
na druhém místě získala 19 bodů a Dan jen o 3 body méně. A nyní 
nastala pěkná chvíle pro soutěžící, kteří si vybírali roztomilé plyšáčky za 
odměnu. Opravdu si své dárky zasloužili. Paní šéfredaktorka připravila 
pro výherce ještě diplomy, aby mohli zavzpomínat, až budou starší. 
Atmosféra soutěže byla opravdu příjemná, za což děkujeme Osmínkářům 
i divákům. 

Pardub 
       

Exkurze na Úřad práce 
         Dne 27. 4. 2015 se třída 8. A s paní učitelkou třídní zúčastnila 
besedy na Úřadu práce v Mladé Boleslavi, jenž se nachází v Jaselské 
ulici. V přízemí budovy v zasedací místnosti se nás ujala zaměstnankyně 
Úřadu práce. Vysvětlovala nám, jaké jsou možnosti po ukončení povinné 
školní docházky, jak pokračovat na středních školách, středních 
odborných učilištích s maturitou, či na tříletých učebních oborech. 
Dozvěděli jsme se také, jaká kritéria požaduje zaměstnavatel na 
obsazení jednotlivých postů pracovního zařazení. Dostali jsme informace 
o přihláškách zejména pro Středočeský kraj. Tyto přihlášky obdržíme 
 v 9.ročníku v měsíci říjnu.  
     Zjistili jsme, že školy se dělí na gymnázia, střední odborné školy, 
integrované střední školy, na střední odborná učiliště a ty se dále 
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rozdělují na státní a soukromé školy. Naše třída byla rozdělena na tři 
skupiny a každá skupina jsme měli za úkol vypsat všechny střední školy, 
které známe, například Ekonomická škola, Střední průmyslová škola, 
Střední integrovaná škola gastronomie a hotelnictví, a jiné. Moje skupina 
s nejvyšším počtem škol vyhrála, ale bohužel bez nároku na odměnu:-) 
Zkoušeli jsme zjistit naše znalosti. Dále jsme přiřazovali názvy těchto 
škol, kam patří, například do státního nebo soukromého sektoru. V druhé 
části zasedací místnosti byly v policích založeny šanony a rozděleny na 
sektory, například potravinářství, ekonomika nebo bankovnictví. Listoval 
jsem v šanonech, ve kterých jsem objevil, jakých schopností je třeba k 
vykonávání určité funkce v tom konkrétním oboru. Objevil jsem, že je 
zapotřebí například spolupráce s lidmi, soustředěnost nebo také fyzická 
zdatnost. Po určité době jsme vrátili zapůjčené šanony na své místo a 
opustili jsme budovu Úřadu práce a vydali jsme se zpět do školy na 
zbytek vyučování. Cestou jsme se ještě občerstvili, koupili jsme si pití, 
zmrzlinu, oplatky, pizzu a další pamlsky. 
     Na Úřadu práce jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace, které 
nám v příštím roce pomohou rozhodnout se při výběru správné střední 
školy, či středního odborného učiliště. Bude to pro nás důležitý krok při 
výběru na své budoucí povolání. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 

 
8.A na návštěvě v Galerii Pod Věží 

     Dne 10. 4. 2015  se třída 8. A s paní učitelkou Mgr. Janou Petrovou 
zúčastnila exkurze návštěvy historické městské věže Staré radnice na 
Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Tato věž je součástí 
renesanční radnice, která je zdobena ornamentální výzdobou. V 
přízemních prostorách radnice se touto dobou konala výstava rodáka z 
Mladé Boleslavi a rumunského architekta Karla Zdeňka Límana. Karel 
Zdeněk Líman se proslavil hlavně v Rumunsku ve službách rumunského 
krále.  
     Tato rozsáhlá výstava v Galerii Pod Věží je Karlu Zdeňku Límanovi 
věnována u příležitosti 160. výročí od jeho narození. Osvědčil se hlavně 
při rekonstrukcích cenných stavebních památek. Byl pověřen přestavbou 
královského zámku u Sinaje, a také vybudováním zámku Pelisor. Ve 20. 
letech obnovil gotický hrad Bran v Sedmihradsku, pro Ferdinandova syna 
Mikuláše lovecký zámeček Lapušna. Architekt Karel Zdeněk Líman byl 
nositelem prvního z nejvyšších královských ocenění Řádu železné koruny 
I. třídy. Zemřel v královském sanatoriu v Brašově. 
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     Další naše kroky vedly na vyhlídkovou věž. Abychom mohli obdivovat 
krásy našeho města, museli jsme vystoupat po dřevěných schodech. Pod 
střechou městské věže se nachází kruhový ochoz. K vidění je například 
Mladoboleslavský hrad, zrekonstruované náměstí s fontánou a uměle 
vytvořeným korytem řeky Jizery. Vidět je odsud také hrad Bezděz, vysílač 
Ještěd, České Středohoří, Krkonoše, nebo Jizerské hory. Na věži je k 
dispozici dalekohled, který je v případě zájmu podívat se dále do krajiny 

zpoplatněn deseti korunami. 
     Po této prohlídce jsme se vrátili přes město směrem ke škole. Tuto 
věž jsem v minulosti již navštívil, ale návštěva Staré radnice pro mě byla 
něco nového. Počasí nám přálo, takže jsme si udělali hezkou vycházku 
po městě. Třída 8. A tímto děkuje paní učitelce Mgr. Janě Petrové za 
hezky strávený den!!! 
Napsal Tomáš Nosek 8. A 
 

Perličky z Osmičky 
 Z řas se dělají kabelky. 

 Houby jsou schizofrenici. 

 Mezi jedlé houby patří muchomůrka bílá a muchomůrka červená. 
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Tajenka o dravcích a sovách 
 
     Schválně, ověř si, jestli jsi dával hezky pozor na akci o dravcích :-) 
Řešení této  tajenky, stejně jako všech ostatních úkolů dones do kabinetu 
biologie nebo pošli mailem na 8redakce@centrum.cz 
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Den patřil čarodějnicím 
a čarodějům 
      Celý den 29.4. patřil v 1.A a 1.B 
čarodějnicím. Děti o nich četly, hádaly 
jména, počítaly jejich věk, doplňovaly 
myšlenkovou mapu a vymýšlely 
lektvary. V kostýmech si zařádily v 
tělocvičně. Nakonec vyrobily obrázky 
čarodějnic, které teď zdobí chodby u 
jejich tříd. 
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Ptačí pexeso 
Podlep čtvrtkou. Vystřihni a zahraj si pexeso. 
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Ptačí pexeso 
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33 DRAVCŮ u Osmičky 
    Bylo, nebylo, psalo  se pondělí 4.května. Naše městečko se probudilo 
do poněkud podmračeného rána. To  nám ale nezabránilo, abychom se 
přišli podívat na dravé ptáky. Přijeli do naší školy se svými chovateli -
Zayferus- z Lednice na Jižní Moravě. Pán nám tam říkal zajímavosti o 
dravcích. Postupně jsme se seznámili se třemi stanovišti. Naše skupina 
absolvovala jako první odborný výklad o dravých ptácích. Chovatel nám 
na prvním stanovišti představil supy, orly, káňata, jestřába a sovy. 
Dozvěděli jsme se, čím se tito dravci živí, kde žijí, o anatomii jejich těla 
(hodně věcí moje třída již probírala o hodinách přírodopisu s paní 
učitelkou Mgr. Simonou Pardubskou) a o dalších zajímavostech ze života 
ptáků. 

 
    Viděli jsme dravce, kteří nám lítali nad hlavami a lovili kořist. Byli tam 
dravci, jako jsou: orel skalní a mořský, supi, káňata, poštolka  rudonohá, 
kondor, sokoli a sovy: puštík, výr, sova pálená. Dozvěděl jsem se, že ti 
největší supi mají rozpětí křídel až skoro 2,5m. Orli si troufnou ulovit třeba 
i srnu. Orli a výři se dožívají až 80let jako člověk. Středně velcí ptáci se 
dožijí 40 let a nejmenší 15let. Například sovy ze strachu z přirozených 
nepřátel vylétají pouze v noci. Tím se nemusí bát větších dravců a mohou 
se v klidu věnovat lovu po setmění. Pokud si někdo myslí, že sovy nevidí, 
tak opak je pravdou, neboť sovy mají nejdokonalejší zrakový orgán mezi 
ptáky. Jejich oči fungují jako teleskop, protože mají obrovskou kulovitou 
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duhovku. Karančo žije v Jižní Americe a krade kořist jiným ptákům. Když 
chodí, tak u toho skáče. Někteří dravci, např. sokol stěhovavý, loví 
střemhlavým pádem. Mohou tak vyvinout rychlost až 400km/h. Sokola 
poznáme ho podle černé skvrny, tzv.kapuce na hlavě a dvou vousů, 
skvrn, které se táhnou od oka až k zobáku. Žijí převážně na otevřeném 
prostranství a někdy ve městech. Samička je  menší než sameček.  

     Poté se naše skupina přesunula na 
druhé stanoviště. Na tomto stanovišti 
jsme měli možnost ověřit si svoje 
znalosti z oboru ornitologie, což je nauka 
o ptácích. Chovatelé dravců zde vyhlásili 
soutěž a my jsme odpovídali na 
jednotlivé otázky. Z popisu jsme měli 
uhodnout jméno rodové i druhové 
příslušného dravce. Kdo uhodl odpověď, 
přistoupil blíže k dravcům a musel na 
něho ukázat. U několika posledních 
dravců však byl chyták, neboť se 
nacházeli na prvním stanovišti, nikoli na 
tom, na kterém jsme se právě nacházeli.  

Když odpověděli správně, dostali kalendář, když se  spletli, dostali 
pohlednici nebo  leporelo. Bylo to 
pěkné, někteří vyvolení si dokonce 
zahráli na sokolníky, kteří vypouštějí 
ptáky a pak je zase navádějí, aby se 
vrátili zpět. Ale nutno připomenout, že 
tato odměna se odehrávala až na 
třetím stanovišti. Také jsme zde zhlédli 
lov dravého ptáka za letu a jako kořist 
k dobrému jídlu mu posloužila malá 
kuna. Nakonec probíhal let dravého 
ptáka ze stanoviště do stanoviště. Jak 
jsme stáli dokola travnaté plochy, 
přelétal dravec v těsné blízkosti kolem 
nás. Jeho let připomínal přelet gripenu, 
nebo akční scény z amerického filmu 
Top Gun. 
A  zajímavosti a postřehy: 

 Výr  velký je naše největší sova a 
vyskytuje se hlavně v lesích se 
skalami. 
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 Orel mořský je jediný zástupce u nás. 

 Je to velký dravý pták žijící v Severní Americe, a proto se stal 

národním ptákem a státním symbolem Spojených států amerických. 
Délka jeho těla je 70–102 centimetrů, rozpětím křídel 1,68–
2,44 metru a hmotností 2,5–7 kilogramů. 

 Bylo to něco jako přehlídka ptáků. Moc se mi to líbilo. 

 Pro mě byl asi nejlepší let střemhlav obrovskou rychlostí. 

 Toto vystoupení bylo velice pěkné. Všem se nám to moc líbilo. Bylo 
to hezké zpestření dne. Celá naše škola děkuje paní ředitelce Mgr. 
Jitce Houštecké, která celou akci objednala. 
 

(Tomáš Nosek 8. A, -DANNY- a další žáci ze 7.B:-) 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9


 

21 

 
Jaro 
     Jaro, jaro překrásné jaro, když slyšela jsem ptáčky, tak jsem 
tancovala. K čemu by bylo sedět doma u počítače, když je jaro a chci 
ven. (xy) 

Jarní říkanka:  
(Jirka) 
 Zima a mráz končí, 
 říkal to náš krejčí, 
 jaro nás už pozdravilo,  
to sněhuláka hodně vzalo,  
se sněhem je ámen,  
našli jsme kámen, 
 byl porostlý mechem, 
 takže si ho vezmem, 
 je to důkaz jara, 
 zabil jsem komára,  
lovci šli na lov, dál už nemám slov. 
***** 
Ptáčka od Andrey si můžeš 
vymalovat    
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Čtvrťáci 
v Templu

 
Žáci se seznámili se životem starých Slovanů a učivo si obohatili o 
následující činnosti:  
1) výroba velkomoravské náušnice, 
2) zpracování lnu, předení a výroba tkaniny na tkalcovském stavu, 
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3) zemědělská výroba, výroba mouky pomocí zrnotěrky, 
4) pohřbívání mrtvých, archeologické vykopávky na Mladoboleslavsku. 
Součástí dílniček bylo i starší učivo: 
 
1) doba kamenná - výroba kamenných nástrojů: pazourek, škrabadlo, 
obsidián (sopečné sklo), 
2) Keltové na 
Mladoboleslav
sku - mletí 
obilí na 
rotačním 
mlýnku. 
 (web školy) 
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Druzí v kraji 
     Dne 17.3.2015 proběhlo v Praze vyhlašování krajského kola soutěže 
školních časopisů. My jsme tam samozřejmě nemohli chybět, a tak jsme 
vyrazili v 8 hodin směr Praha! 
Cesta probíhala v klidu, jenom 
já jsem se tam málem unudil k 
smrti :-D. Naštěstí jsem to 
přežil a v 8:45 jsme byli na 
Černém Mostě. Já jsem byl 
natěšený hlavně na metro. 
Hned, co jsme si koupili 
jízdenky v trafice (to víte, Praha 
:-D), tak jsme se odebrali na 
nástupiště. Už tam čekala 
souprava 81-71M. Byli jsme na nástupišti, když v tom jsem uslyšel 

varovný „gong“. Tak jsem skočil do 
vlaku a za chvíli uslyšel „Ukončete 
prosím nástup, dveře se zavírají''. A 
vydali jsme se na cestu. Cesta trvala 
21 minut. Vystoupili jsme na Národní 
třídě. Vyhlášení probíhalo na VOŠP 
(Vyšší odborná škola publicistiky). 
Když jsme po pár minutách bloudění 
dorazili na místo, mohli jsme se 
zapsat maximálně na dva tzv. 
workshopy ( to je taková „hra“, při 
které si odnášíme nové znalosti a 
zkušenosti. Skoro jako učení, akorát 
tohle je zábava). Nejdřív jsme se 
uvítali a asi v 10:10 jsme vyrazili na 
své první workshopy. Workshopy 

začínaly v 10:15 a v 11:15 a každý trval 40 minut. Já jsem šel na 
workshop „Moderování“. Bylo to docela zábavné, pár dětí si vyzkoušelo 
mluvit před ostatními na 1 minutu. I když minuta se zdá krátká, pokud 
musíte o sobě mluvit před cizími dětmi, zdá se to jako věčnost. Workshop 
skončil v 10:55, kdy jsme měli 20-minutovou pauzu na jídlo, které nám 
dali zadarmo :-D .  
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      V 11:15 jsem vyrazil na další workshop s názvem „Hlasová výchova“. 
Pan lektor nás poučoval, že pro nás novináře třeba i pro moderátory a 
tiskové mluvčí je hlas  náš nástroj stejně jako třeba housle pro houslistu 
nebo klavír pro klavíristu. No, a abychom nezůstali jen u teorie, tak jsme 
si vyzkoušeli i praxi. Museli jsme říkat pár docela těžkých jazykolamů jako 
třeba „Potkal se s peklem pod Popokatepetlem“. Pak jsme museli půl 
minuty vydržet mluvit o nějakém tématu. Jelikož jsem byl jeho „oblíbenec“ 
tak mi dal jako téma „záchod“. Brrrrr.......Pak jsme si zahráli hru. 
Řekněme třeba, že budou tři lidé. Pojmenuju je Aleš, Pepa a Honza. 

Honza udělá na 
Aleše nějaké 
gesto se 
zvukem. Aleš to 
po něm opakuje. 
Aleš udělá na 
Pepu gesto se 
zvukem a Pepa 
to na Aleše 
opakuje. Pepa 
zase vymyslí 
nějaké gesto se 
zvukem na 
Honzu a Honza 
to na Pepu 
opakuje a tak 
dále a tak dále 

hra pokračuje, dokud se někdo nesplete. Po druhém workshopu nastalo 
to, na co jsme všichni čekali. Vyhlášení výsledků. Pan učitel Pardubský 
přišel asi o 3 vteřiny později, ale nebudeme puntíčkařští :-D.  Vyhlašovalo 
se podle krajů a kategorií. Nejdřív byl Plzeňský, pak Liberecký, potom 
Praha a nakonec Středočeský. Už na začátku nám řekli, že to seřazení 
nedává žádný smysl, jenom to náhodně vybrali :-D . No a tady je 
okamžik, na který všichni čekáte.  Skončili jsme................Proč to tak 

napínám, když je to v nadpisu? No nic, takže 
jsme skončili druzí v kategorii Webové 
magazíny! Třikrát sláva! Domů jsme si odnesli 
spousty cen. Cesta metrem zpět byla hezká, 
jen první souprava, co jsme potkali, jen 
projížděla :-\ . Jinak bylo všechno super, 
báječná atmosféra, skvělí lidé. 
-DANNY- 
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O čarodějnici Elvíře 

     V dávných dobách žily v hlubokých lesích čarodějnice. Jedna z nich se 
jmenovala Elvíra. Žila osamoceně ve své staré chatrči. Protože byla 
hodně zkušená, vařila různé bylinné lektvary a nápoje. Ale nejvíce ji 
trápilo, že ostatní čarodějnice ji nechtěly mezi sebe přijmout, protože 
vůbec neuměla létat na koštěti. Všechny její družky se jí proto hrozně 
smály. Elvíra se tím hodně trápila a nevěděla, co si má počít. Oči měla 
zaplaveny slzami, že ani neviděla. Blížil se velký svátek a rej všech 
čarodějnic. Elvíra moc dobře věděla, že pokud se nenaučí létat na svém 
koštěti, může se s čarodějnickým rejem a hromadnou oslavou rozloučit. 
Měla hrozně velký strach, aby nebyla ostatním čarodějnicím jen pro 
smích. Vždyť oslava svátku čarodějnic pro ni byla velice důležitá. Každá 
čarodějnice zde předvádí akrobatické kousky v létání, radují se, tancují a 
přitom hoří velký oheň. O tom všem Elvíra pouze snila. 
      Jednoho dne vzala ze své staré almary létací koště a začala s 
kouzelným zaříkáním. Koště nechtělo poslouchat. V jednom kuse z něj 
padala. Koště bylo jako splašené. Ne a ne poslechnout. Dokonce při 
jednom ošklivém pádu jí na čele vyrostla ošklivá boule. V hlavě měla jako 

ve včelím úlu. Byla z toho úplně 
zoufalá. Ale protože se říká, že 
trpělivost přináší ovoce, pokračovala 
další den ve svém experimentu a 
snažila se přivést koště k rozumu. 
Nebylo to sice ještě dokonalé, pořád 
bylo co zlepšovat, ale výsledky se 
pomalu dostavovaly. Elvíra začínala 
pomalu věřit, že přijde její velký den 
a koště zcela ovládne. V hlavě měla 
jen jedno. Jak svým kolegyním 
předvede tu nejkrásnější 
akrobatickou sestavu. A ejhle 
nadešel velký den. V den svátku 
čarodějnic ohromila Elvíra své 
vrstevnice natolik, že ji odměnily 
hlasitým potleskem a byla 
vyhlášena za nejlepší a nejchytřejší 
čarodějnici jejich spolku. Elvíře se 

splnil velký sen a za své úsilí a svoji ctižádost byla po zásluze odměněna. 
     Z tohoto příběhu vyplývá ponaučení, že když se chce, všechno jde. 
Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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Čarodějnice na krásné louce: 
         Na čarodějnicích bylo 8 atrakcí a nejlepší z nich byla trampolína, na 
které jsme mohli dělat salto a byli tam policisti a hasiči. Policisti učili děti 
střílet kuličkovkou. A hasiči stáli u ohně aby hlídali oheň. Nejlepší bylo, že 
jak zapálili oheň, rodiče  si mysleli, že bude hořet tři dny:-D 
 

Osmisměrka čarodějnická od Kristýny 
ČARODĚJNICE, KLOBOUK, KOŠTĚ, KOČKA, LIŠKA, NÉÉ, AHOJ, 
PLÁŠŤ, KOSTRA, PARUKA, SOVA, MŇAM, JŮ. Která slova zbyla 
nevyškrtnutá? 
 

Č A R O D Ě J N I C E 

Ť Š Á L P N K L Ě W K 

J M A Ň M É O I T I O 

Ů A H O J É S Š Š T Č 

K LO B O U K T K O C K 

P A R U K A R A K H A 

K U O V A P A A V O S 
 
 

Hádanka: 

Poznáte ptáka na obrázku? 
Nápovědou je, že je to strážce 
lesa a na křídlech má modrá 
pírka. Zahrabává žaludy a jiná 
semena a tím pomáhá 
stromům, že je vlastně sází. 
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Čarodějnice ve školní družině 
Ve středu 29. 4. odpoledne se slétlo 
spoustu čarodějnic do školní družiny. Děti 
se prolétly na koštěti a všichni získali 
letecký průkaz.  Mezi další soutěže patřilo 
například „pojídání žížal“ nebo kouzelná 
krabice, kde děti musely poznat po hmatu 
např. tarantuli nebo hada. Celé odpoledne 
se tančilo na strašidelné písničky. Na závěr 
děti dostaly sladkou odměnu. 
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Navštívil nás nový mazlíček naší redaktorky 
Hanky 

1. Jak se jmenuje? 

 Jmenuje se Sára. 

    2. Kolik je jí let (měsíců)? 

 10 měsíců 

3. Jakého je plemena? 

 Kříženec:  německý ovčák a mnoho 

dalších… 

4. Čím ji krmíš? 

 Granulemi. 

5. Jakého věku se toto plemeno 

dožívá? 

 Tipuju tak 15 let. 

6. Jak často ji koupeš? 

 Když je špinavá, jinak moc ne 

7. Kolikrát denně s ní chodíš ven 

a  na jak dlouho? 

 Ráno 2x, odpoledne 1x a večer 

2x. Odpoledne tak 2–3 hoďky, 

někdy i déle. 

8. Odkud ji máš? 

 Z útulku u Prahy, který se 

jmenuje Vořechov. Chtěla jsem 

zachránit ohroženého pejska. 

9. Jsi s ní spokojená? Nezlobí tě? 

 Určitě jsem s ní spokojená. 

10. Jak dlouho ji máš? 

 Od 30.4.2015. 

11. Může k vám do auta? A co 

třeba na gauč? 

 Do auta musí, když ji 

převážíme. Na gauč nesmí. Ke mně do pokoje ale může. 

12. Kde spí? 
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 U mě v pokojíčku v boudě.  

13. Dělá nějaký psí sport? 

 Agility. Ale jelikož je to štěně, tak zatím běhá pouze tunely a obíhá 

bočnice s laťkami dole. 

14. Nějaké záliby? 

 Miluje uzly. 

Děkujeme za rozhovor, rádi jsme si se Sárou pohráli a tebe 
vyzpovídali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hance též gratulujeme, že byla vybrána k ocenění městem Mladá 
Boleslav jako nejlepší žák druhého stupně pro letošní rok za naši školu , 
protože se nejenom výborně učí, ale také pracuje pilně pro Osmínek, 
reprezentovala školu i na různých akcích města a má i sportovní úspěchy 
v agility. 
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Puzzle 
 
Rozstříhej obrázek káněte a sestav puzzle 
správně. Číslo jedna je na správném místě 
a správně otočený. 
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OVOV-Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů 

 
     Dne 23.4. jsme šli na OVOV na 6.základní školu. Sraz jsme měli v 
8:00 tam. Začalo se soutěžit asi kolem 9. hodiny. Disciplíny byly: 60 
metrů, trojskok, švihadlo, kliky, hod medicimbalem a nakonec 1000 
metrů. Naše škola začínala na trojskoku a pak jsme se točili na dalších 
disciplínách. Skončili jsme na 6. místě.                              (Tereza)  
 

 
 
 
Na tomto čísle spolupracovali:  Tomáš Nosek, Tereza Demeterová, 

Hanka Kryšpínová, Adrian Bittman, 
Kristýna Bittmanová, Veronika Seglová, 
Dan Kučava, Beata A Viki  Kisselová, 
Andrea Zjanová, Tomáš Dani, Jiří Pinkas 
a Ondřej a Simona Pardubských. Foto je 
archiv Osmínku nebo školy, obrázky jsou 
také od dětí z naší školy. 


