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Co na vás čeká? 

 omalovánka, 
 křížovka, osmisměrka, 
 perličky, hádanky 
 Reportáže-spousta vánočního čtení 
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Úvodník 
      Je tu první číslo v roce 2015. A já jsem rád, že je hodně vánoční, 
protože na škole proběhl jarmark, projekt, besídky. A to je právě to, co 
odděluje dětský svět od dospělého. To těšení na dárky je prostě skoro to 
nejhezčí, co nás může potkat. Jinak teď předávám slovo Tomášovi, který 
napsal tak hezké řádky o našem časopisu, že bych byl rád, kdybyste si je 
přečetli právě v úvodníku 

Hezké počtení přeje Pardub 
 

…Některých rodičů jsem se zeptal, jak se jim vánoční jarmark líbí a jestli 

znají náš školní časopis. Hodně rodičů je z akcí, které pořádá naše škola 

nadšeno, a náš časopis čtou s velkou oblibou. Někteří z rodičů mi 

dokonce řekli, že se těší již na další číslo. Tyto pozitivní reakce mě velice 

potěšily a naši školu a redaktory Osmínku by to mohlo dobře nastartovat 

do nového roku 2015. Pro pana učitele Mgr. Ondřeje Pardubského a pro 

paní učitelku Mgr. Simonu Pardubskou je to velká výzva a velké 

povzbuzení do další šéfredaktorské práce. Hodně práce čeká i nás 

redaktory. Máme pořád co vylepšovat a týmová spolupráce je hodně 

důležitá. Tento časopis je vizitkou naší školy a žáci, kteří postupně 

odcházejí, by neměli být zapomenuti. Vloni nám skončil redaktor Vítek 

Pardubský a v roce 2015 nám bude končit redaktorka Hanka Kryšpínová 

a také redaktorka Bejka. Přejeme jim, ať se dostanou na vysněnou školu, 

či učební obor a ať se jim stále daří.                          Tomáš Nosek 8.A 

      Tak i nadále máme super starší ročníky. 8.A uhájila prvenství před 
našimi devítkami. 9.A se malinko přiblížila k 9.B Velký boj byl o 4.místo, 
které uhájila 7.B těsně před 6.A (skokan měsíce),  6.B a 7.A si drží své 
body, nedošlo ke zlepšení ani ke zhoršení. 
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Anglická osmisměrka 
Spoj obrázky zvířátek s anglickými názvy. Pozor, jsou i zprava 

doleva nebo zdola nahoru  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše práce v keramice 
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Fanfiction 
(-Danny-) 

4. Hudební skupina a Tři Doktoři 
(Kapitola věnovaná mé věrné kamarádce) 

 
     A zase známý 
zvuk..duuuuuu!duuuuu!dúuuuuu,duuuu!.Já mám 
rád ten zvuk. „Tak jsme tady.“ „Ale my jsme byli 
tam,a teď jsme tady!“ vykřikla  Šárka. „Ne-o-tá-čej se!“ vykřikl jsem. Šárka 
si myslela, že je za ní Anděl. Ani omylem! Byla to ta její skupina. 
„Aaaaaaaaaaaaa“ vykřikla Šárka. Jeden se snažil zacpat uši, aby ten její 
jekot neslyšel. „Ty-ty-ty-ty jsi.....“ Šárka ještě něco chtěla říct., ale ten 
druhý ji přerušil.“Ty si asi naši velkou fanynkou,viď?“. „A-a-a-ano, a-a-ale 
jak to že-že-že....“ Vím, co chtěla říct, a tak jsme s Doktorem vzájemně 
očima dohodli. „TARDIS nám to překládá,“ řekli jsme oba dva zároveň. 
„Co je to TARDIS?“ Zeptal se ten první. „No...ehm..je to.....“  ani to 
nedořekl a objevila se tu další TARDIS.  „Hele,další TARDIS! Který 
Doktor z něj asi vyleze?“ Otevřely se dveře a tam stál čtvrtý Doktor. 
Hodně oblíbený Doktor. „Ahoj, já jsem Doktor. Nedáte si Jelly Babies?“ Já 
se Šárkou a těmi dvěma kluky jsme si vzali. 
„Kdo jste?“ zeptala se „Čtyřka“.“Já jsem Dan a tohle je Šárka plus její 
oblíbená hudební skupina a....no....Doktor John Smith. „Zdravím Dane, 
Šárko, oblíbená hudební skupino a pane Smithe....„Ty bydlíš v budce?“ 
zeptal se ten druhý. „Samozřejmě že ne, já...“ ani to nedopověděla a 
objevila se další, třetí TARDIS........Pokračování příště 

Naše práce v němčině 
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Tajemný příběh v metru 
 

    Jednoho sychravého podzimního odpoledne v nejmenovaném městě 
se všichni vraceli ze svých osmihodinovek. Kvůli nepříjemnému počasí si 
každý s IQ alespoň 80 vybral jako dopravní prostředek metro. Ani já jsem 
nebyl výjimka a  vlezl jsem na první zastávku metra, kterou jsem potkal. 
     Jak už to bývá běžné, i dnes tu byla tlačenice. Sluchátka, která 
obvykle vůbec nesundávám, jsem si ale zapomněl doma. Na práci jsem 
tudíž neměl nic lepšího, než se koukat po lidech. A v tom jsem zahlédl 
zvláštní podívanou. Podivně vypadající chlápek  s velkým kloboukem, a 
kabátem až ke kotníkům se hádal s mladším mužem, kterého bych tipnul 
na policistu či detektiva. Zrovna přijelo metro a všichni se do něj začali 
tlačit jako ovce do ohrádky. Jelikož jsem nechtěl přijít o svou podívanou, 
protlačil jsem se skrz dav a vrhnul se na místo poblíž oné dvojice. 
Policista chtěl po dlouhánovi jeho jméno, ale ať už mu odpověděl cokoliv, 
nebylo rozumět jedinému slovu. Přišlo mi jako by sice hovořil naším 
jazykem, ale nějakým východním. Byť se snažil vypadat rozhodně a 
pevně, i já jsem poznal, jak je nervózní.  
    Po chvíli metro zastavilo. Znenadání se dlouhán rozeběhl ke dveřím 
metra a policista za ním. Shodou náhod jsem bydlel poblíž této stanice, 
tak jsem vyběhl za nimi. Jakmile dvojice vyběhla z metra, vytáhl policista 
pistoli a střelil dlouhána do nohy. Ten se při pádu na zem praštil do hlavy 
a omdlel.Z dálky jsem ještě viděl, jak mu policista nasazuje pouta a vleče 
ho do místnosti na košťata. Nedalo mi to, jít domů, a tak jsem zůstal, 
vytáhl z báglíku koblihu a čaj a čekal, co se bude dít dál. 
     Asi o dvě hodiny později mě vzbudil hluk. Policista strkal před sebou 
dlouhána. Ten vypadal značně potlučeně a ještě zoufaleji, než předtím. 
Bylo už pozdě a  zůstali jsme poslední tři na nádraží. Oni mě nevnímali. 
Tu policista zastaví, dlouhána otočí k sobě a ironicky povídá: „Měl by sis 
sem přišít knoflík, může tě to jednou stát krk.“ Zrovna míjející metro mi 
poskytlo dost světla, abych viděl, že policista drží v ruce čepel. Zbytek se 
odehrál během chvíle. Rychlým pohybem oddělil neznámému hlavu od 
těla, schoval ji v brašně a zmizel. Po chvilce jsem se odvážil k mrtvole 
přiblížit. Krev byla zelená! Sehnul jsem se a uviděl cedulku. Byla to 
průkazka policisty. Otočil jsem ji a četl: Fox Mulder, oddělení Akta X…  

                                        (JP) 
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Lidové pranostiky 

 LEDEN  
 Je-li leden nejostřejší, bude roček 
nejplodnější  
 V lednu roste-li tráva, neúroda se 
očekává  
 Suchý leden - mokrý březen  
 Když v lednu mnoho prší a málo 
sněží, z polí, luk i zahrad se málo 
těží  
 V lednu mráz - těší nás, v lednu 
voda - věčná škoda  
 V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé 
mrazy za to  
 Hojný sníh v lednu, málo vody v 
dubnu  
 Když krtek ryje v lednu, končí zima v 
květnu  

  
 

Perličky z Osmičky 
o Hmyz má nejméně tři nohy… 
o Měňavka se umí napodobit jako had, chobotnice. Bydlý ve své díře 

v zemi a mění barvy. 
o Noví živočichové: ptakopis (ptakopysk) 

perlooťci (perleťovci) 
                                   vlákení motýl (bourec morušový) 
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Exkurze v cukrovaru 
     Ve středu 5.11.2014 jsme 9.A a 9.B navštívili cukrovar a lihovar v 

Dobrovicích. První dojem - hrozně to tam smrdělo Hned jak jsme přijeli, 

šli jsme na recepci, kde nám dali sluchátka, abychom dobře slyšeli 

průvodkyni, která mluvila 

do mikrofonu, a proto jsme 

ji slyšeli i když jsme stáli 

daleko od ní. Nemusela 

tedy mluvit nahlas a slyšeli 

ji všichni. Prošli jsme celý 

areál, nejdříve venek a 

potom jsme byli v různých 

budovách. Venku pořád 

jezdily plně naložené 

náklaďáky s cukrovou 

řepou. Viděli jsme, jak 

všude jezdí na pásu cukrová řepa a jak se zpracovává. Za den se vyrobí 

několik tun cukru. Pracuje zde asi 120 lidí a cukrovar jede ve dne v noci  

(tedy 24 hodin 

denně). Tento 

cukrovar patří mezi 

deset největších 

českých 

potravinářských 

firem. Od roku 

1992 je součástí 

koncernu Tereos 

TTD, jednoho z 

největších 

světových výrobců 

cukru, lihu a 

škrobu. V České 

republice  totiž 

cukrovarů není mnoho, a když už, tak jsou velmi malé. Uvnitř jsme viděli, 

jak cukrová řepa už je dokonale očištěná a přebraná, aby každý kousek 
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byl úplně vzorový a jak už je  cukr hotový. V jedné místnosti bylo asi 45°C 

až 50°C. Byli jsme tam asi tři minuty a úplně nám to stačilo, všem bylo 

hrozné vedro. 

      Když jsme si celý cukrovar prohlédli, šli jsme ještě navštívit muzeum 

cukrovaru Dobrovice. Toto muzeum bylo velmi podrobné a vše detailně 

popsané. Bylo vše velmi zajímavé, ale na mě bylo vše moc popsané do 

detailu. Výlet se mi líbil, počasí bylo krásné a zpátky jsme se vrátili už 

kolem jedné hodiny.   

                                              (Hanka Kryšpínová 9.B) 
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Osmička na Milionové aréně Škoda Auto 

 V pondělí 15.12. třídy 6.A a 5.A využily nabídky Škoda Auto pro žáky a v 

dopoledních hodinách si šly zabruslit na ledovou plochu u muzea. Děti si 

mohly půjčovat brusle zadarmo a tak spousty z nich si zabruslilo poprvé. 

Bylo veselo a opravdu se každý snažil, takže to bylo super. Chtěl bych 

tedy na dálku poděkovat všem, co se starají o ledovou plochu a hlavně 

těm, co přišli s úžasným nápadem udělat volné kluziště pro lidi 

z Boleslavi.            (pardub) 

  Nejprve jsme šli do velkého 
bílého stanu, kde jsme si 
nasadili svoje nebo půjčené 
brusle. Byly tam lavičky na 
přezouvání. Nejtěžší bylo 
zavázat si brusle, protože jsme 
si je museli strašně utáhnout., 
aby se nám dobře bruslilo. 
Když jsme si nazuli brusle, 
vstoupili jsme na led. Ti, kteří to 
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uměli a ti, co umí  na kolečkových bruslích, to měli lehčí. Z repráků hrála 
různá hudba. Bruslili jsme do kolečka, dělali jsme blbosti, někdo se držel 
okraje. Někteří si dali u stánku občerstvení nebo si odpočinuli na lavičce. 

 Byla to fakt sranda, i když jsem na ledě stála poprvé. Denisa mě 
naučila bruslit a i když jsem ji několikrát stáhla na led, tak se na mě 
nezlobila. 

 Led byl jako šlehačka 

 Nejvíce se mi líbily všechny ty držkopády:-D, stály za to! 

 Dostal jsem odměnu za pomoc s bruslemi jednomu děvčeti Coca-
Colu a donuta. 

 Bylo hezké si vyzkoušet novou věc a možná se to někdy i naučím 

 Určitě půjdu s rodiči znovu bruslit. 

  Neuměl jsem bruslit, ale spolužák Lukáš mě to učil. Dokonce mě 
držel za ruku a říkal pomalu, co mám dělat 

 Jsem moc spokojená a hlavně, že se to všem líbilo 
(Liliana, Markéta, 

Dan a ostatní žáci 
6.A) 

 Když jsme byli 

bruslit  u Bondy, 

hodně jsem padal 

(au au au :D ) 

brusle mi půjčili 

zadarmo. Když 

tam chceš jít také, musíš mít 

400Kč na brusle, ale když budeš 

odcházet tak brusle vrať a 

dostaneš 400Kč zpátky.Rychle 

jsem se naučil se udržet víc než 

15 sekund :D, ale byla to 

zábava. 

                                                                     (Adrian Bittman) 
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Omalovánka s otázkou od Kristýny 

 
 
 
Jak se jmenuje televizní rodina na obrázku? A jaká jména mají její 
členové? Přijď se pochlubit do kabinetu biologie. 
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Vánoční jarmark 
     Ve středu 17. 12. 2014 se konal na 8. ZŠ vánoční jarmark. V prvním 
patře naší školy prodávali žáci prvního stupně své vánoční výrobky, na 

kterých si dali skutečně záležet. 
 Nejvíce se mi líbily vánoční svícny, kde byly základem borové šišky 
svázané drátem, uprostřed byla vsazena dlouhá svíčka, nechybělo ani 
různé lesklé zdobení, které k vánocům nezbytně patří. Dále se zde daly 
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zakoupit vánoční ozdoby na stromeček. Každá třída vyrobila spoustu 
výrobků. 

 
Zde je rozhovor s Eričkou Kratochvílovou: 
1.Jak se ti líbí prodávat výrobky? 
Moc se mi to líbí. 
2.Kolik jste toho prodali? 
Hodně. 
3.Co s těmi penězi uděláte? 
Koupíme něco do naší třídy. 
      Utržené peníze z tohoto jarmarku 
budou použity na občanské sdružení 
Osmička, jenž je na naší škole a děti si 
mohou koupit něco do svých tříd. 
     V Bláhově sále se dále konala výstava vánoční keramiky, byly  zde 
vystaveny vánoční zvonečky, keramické kasičky, obrázky s vánoční i 
zimní tématikou, vánoční ozdoby, knoflíky pro štěstí 
 a skleněné svícny. 
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Každou půl hodinu zahráli a zazpívali naši žáci písničky a koledy, což 
také krásně přispělo k vánoční atmosféře.V krátkém hudebním 
vystoupení, se hrálo na kytaru.Na 3 kytary.Sice nebyl moc slyšet zpěv, 
ale z přízvuku se dalo poznat, že zpívají anglicky :). Pak jsme si poslechli 
holky ze sedmičky (áčka či béčka,toť otázka :D).Nejdřív zahráli jenom na 
kytaru, potom zase zpívaly (ale bez kytary). Potom tam hrál chlapec z 
1.stupně,moc talentovaný, ale bylo víc slyšet kytaru než zpěv. Potom 
ještě můj spolu-redaktor 
(jméno neřeknu :D). zahrál 
na housle.To bylo brilantní! 
Děti, které zpívaly, nám řekly, 
že trému neměly a že se jim 
zpívalo hezky 
     Naši redaktoři nemohli při 
této akci chybět a tak spousta 
návštěvníků jarmarku si zde mohla zakoupit i náš školní časopis 
Osmínek.  

Názory: Velká zábava, pořád hodně lidí. 
Prodává se výborně! Moc šikovné děti.  
rozhovor s prodávající 

 Který výrobek máš nejraději? 
Sádrové ozdoby 

 Jak to, že zrovna ty prodáváš?  
Paní učitelka se zeptala, kdo chce prodávat. 

 Jsi jediná, kdo prodáva cukroví? 
Ne. 

 Děkuji za rozhovor. 
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Ceny byly mírné.A co všechno např.lidé prodávali? 

Andělíček za 2,- 

Vánoční přáníčko za 5,- 

Osmínek za 5,- (:D) 

Malý perník za 6,- 

Ozdoba za 10,- 

Ozdobené šišky na 
stromeček za 10,- 

Velký perník za 12,- 

Miska za 30,- 

...a nakonec rozhovor s 
paní učitelkou Benešovou, se kterou si rodiče mohli vyrobit věnec nebo 
svícen 

 Jak dlouho už se zabýváte výrobou adventních věnců? 
Asi 12 let,naučili mě to v Domově dětí a mládeže. 

 Baví vás to? 
Strašně moc :-D  

 Děkuji za 
rozhovor. 

Díky patří také 
všem, kteří se 

podíleli na 
organizaci 
jarmarku, 

vymýšlení a 
výrobě výrobků a 

kulturním 
vystoupení. 

 

 

(Napsali Tomáš Nosek 8. A, Adrian,Verča a Viki, -Danny-) 
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     Tradiční Drážďany 

     11.12. jsme s paní učitelkou 

Wojnarovou a Benešovou jeli do 

Drážďan nasáknout vánoční 

atmosféru a vyzkoušet své jazykové 

znalosti při nakupování. Nejdříve 

jsme si prohlédli památky: šli jsme do 

velkého kostela, poté jsme šli přes 

vyvýšený chodník a koukali jsme se 

na řeku Labe. Kousek od řeky jsme šli do dalšího kostela a prošli na staré 

trhy. Poté jsme prošli kolem velké stěny, kde jsou znázorněni všichni 

panovníci Drážďan. A na konec jsme šli na velký trh Striezelmarkt. A u 

něho jsme měli rozchod. S holkama jsme zaběhly do velkého obchodního 

domu nakoupit dárky a nějaké oblečení. Druhý den ve škole měla 

spousta lidí novou čepici nebo mikinu. Ke konci rozchodu jsme zašli do 

Starbucksu (obchod s horkými nápoji) a potom do McDonald's.   ( *ž*) 
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Besídky 2.B a 1.C pro rodiče    

  Odpoledne před Vánocemi  pozvaly děti ze 2.B a 1.C do svých 

slavnostně vyzdobených tříd na 

adventní program své rodiče a 

příbuzné. Ti se potěšili půvabnými 

básničkami, společně s dětmi si 

zazpívali vánoční koledy a potkali 

se s některými adventními 

bytostmi, děti v 1.C zahrály 

pohádku.Všichni se rozloučili v 

dobré pohodě s přáním hezkých 

Vánoc a všeho dobrého do příštího 

roku.(md)  
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Dne 19.12. proběhl na naší škole  

projektový den 

Vánoce. 

Druhý stupeň 

Chemie - p.uč.Kamínek 

     Když jsme přišli do třídy 

všichni byl zaujatí do práce 

a zapřaženi jako koně.  

Hned co jsme přišli, tak 

nám nikdo nechtěl 

poskytnout rozhovor. Tak 

jsme zjistili co dělají až při 

výkladu p. učitele Kamínka. 

Pokus spočíval v tom že 

měli v připravené kádince 

kyselinu, pod kterou drželi svíčku, aby zjístili její chemickou reakci. Z 

kyseliny se nečekaně kouřilo a tímto kouřem poté zhasnul svíčku. Dělali 

 tam pokusy 

také s parním 

strojem. Pan 

učitel nám úplně 

na závěr jeho 

pokusů poskytl 

krásný pohled 

na podomácku 

vyrobený 

ohňostroj který 

však kvůli cenně 

barevných 

prášků měl 

pouze barvu klasického ohně. Smrdělo to tam, ale bylo to moc pěkné.  
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 Výtvarka-p.uč.Petrová 

     Při příchodu do třídy jsme viděli jak žáci skládali papírové hvězdy.   

Papír museli správně přeložit 39krát. Na 

interaktivní tabuli byl spuštěný YouTube a 

video jak se ta hvězda dělá. Byla ze stuhy. 

Rozhovor s Danem Kučavou: 

Baví tě to? 

Ano. 

Proč sis zrovna vybral paní učitelku 

Petrovou? 

Chtěl jsem zkusit jak se dělá něco těžkého, 

ale asi na to nemám. 

Co je na tom tak těžkého? 

Asi to provlékání a dělání rohů. 

 Rozhovor 6.A.: Svou papírovou hvězdu si 

odnesou domů aby si ji pověsili na 

stromeček. 
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Ozdoby-p.uč.Valentová       

      Přišli jsme do třidy a hned nás přivítali. 

Byla tu úžasná a kouzelná vánoční 

atmosféra. Pouštěli si tu anglické vánoční 

koledy. Bylo to tam nabito optimistickou 

energií. Vyráběli tam ozdoby z papíru, 

byly to krásné ozdoby různých tvarů, u 

všeho toho popíjeli čaj. 

 Rozhovor s Adélou Puchríkovou a 

Saminou Neméthovou: 

Baví vás to ? 

Ano řekly dvojhlasně 

Je to lehké? 

Ano nic na tom není 

Proč zrovna paní učitelka Valentová 

Pouštějí se tu vánoční koledy a baví nás 

to 

 

 

 

Výrobky 

na vánoční stůl - p.uč. Benešová 

     Když jsme přišli do třídy, všichni dělali 

vánoční věnce a svícny s jednou 

svíčkou.Všichni dobře pracovali. Bylo zde 

pouze 6 holek. Ptaly jsme se ovšem jen 

dvou – Martiny Zahálkové a Denisy 

Klackové:  

Baví vás to? 

Určitě  ano. 

Je to lehké? 

Docela ano. 

Proč sis vybrala zrovna paní učitelku Benešovou? 

Mám ráda vyrábění. 

Vyjde jeden svícen na dlouho?  Docela ano. 
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Dárky z korálků a přáníčka - p.uč.Pardubská 

    Některá děvčata si během projektu vyráběla dárečky z korálků a drátků 

podle nákresů. Někdo tvořil tímto 

způsobem z korálků úplně poprvé. 

Nejzkušenější výtvarnice Andrea Zjanová ze 

6.A pomáhala trpělivě dobrými radami  a 

nakonec si i úplné začátečnice vyrobily 

vydařené náušnici, přívěsek nebo prostě 

ozdůbku z korálků. 

 

Vánoční výzdoba - 

p.uč.Krejčíková 

Děti si vyráběly 

povedené netradiční 

vánoční dekorace 

z květináčů, prutů a 

šišek. 

 

Florbal -

p.uč.Buršíková 

S organizací paní 

učitelce pomáhali 

nadšenci z řad 

devátáků. Díky.První zápas 3:3 bez faulů, druhý zápas 1:7 bez faulů 

dobrá hra, třetí zápas 3:5 pár faulů hezké góly Tým Rozkovec vyhrál 4:2 

chytal jim Martin Adamčík. Byla to pěkná hra, skoro nebyly žádné 

fauly.Vojta Suchý dal zatím 4 góly. 

Tým Marka Korycha vyhrál 4:1.Tono Býra dal hatrick za poslední zápas, 

co jsme tam byli. Roman dostal 5 gólů za 6  minut. 

Finále florbalu: Zápas byl velice dobrý, skončil 4:4 na nájezdy 7:6. 
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Hra byla pěkná a kvalitní zápasům nechyběly  

góly.                                                                                                        

(Napsal Boško 

Lukáš, Adam 

Bušek, Jakub 

Bednář, Kostra 

Dominik, 

Milčinský Leoš, -

Danny- ,Miroslav 

Mertin, Tadeáš 

Kiesl 

Tomáš Kolář, kteří si jako svou účast na 

projektu vybrali Novinářskou práci 

s p.uč.Pardubským. Díky 

za reportáž!) 

A co novináři?Skupinku 
novinářů, kteří Vás o 
všem informovali, tvořil 
zkušený Tomáš Nosek, 
pak Dan a Zuzka s určitou 
praxí a pak, to bylo velké 
překvapení kluci a 
Karolína ze 7.A. Musím 
uznat, že mne žáci ze 7.A 
velmi mile překvapili. A 
tak zatímco my s 
Tomášem, Zuzkou a 
Karolínou zmapovali, co 
se děje na 1.stupni, noví 

novináři navštívili ostatní stanoviště a 
opravdu sepsali hezky své zážitky. Musím 
uznat, že zajímavých stanovišť bylo opravdu 
hodně, takže bez výborné spolupráce všech 
novinářů, bychom nezvládli Vás o všem 
informovat. Díky všem a věřím, že jsme 
našimi reportážemi udělali radost všem, kteří 
se aktivně podíleli na projektech.                                                     
(pardub) 
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Vánoční projekty 1.stupeň 

1.A – Děti v 1.A vyráběly podkovy pro štěstí, aby měly něco na 

památku. Děti musely být opravdu hodné, protože jim Ježíšek přinesl 

opravdu moc dárků. Po vyrobení dárků jim paní učitelka přečetla pohádku 

od Josefa Čapka – Vánoce, které nechtěly být. 

Anuška Těší se na Vánoce.Chtěla by mluvítko. A byla hodná. 

  

 

1.B – Děti si vyráběly na ozdobu pomerančový svícen. 

Verča Těší se na Vánoce. Byla hodná. 

Chtěla by notebook a panenky. 
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1.C – Děti budou zpívat koledy. Poté budou hrát židličkovanou a 

recitovat básničky které se naučily. A nakonec budou koukat na pohádku. 

 

Natálka Těší se na Vánoce a protože byla hodná tak si 

přeje furbyho.(furbyové jsou na obrázku, 

kdybyste nevěděli, jak vypadají) 

Adam Asi od Ježíška dostane hokejku, protože ta, co 

zatím má, se mu zničila.  

Eliška K Vánocům chce panenku. 

Anetka Chtěla, by aby jí Ježíšek přinesl bleskového 

furbyho 
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2.A – Děti 

se koukají na 

Příšerky 

s.r.o. a je 

tam 

nádherná 

Vánoční 

atmosféra, 

protože mají 

zapálené 

svíčky a na 

stolech mají 

cukroví.  
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2.B- Děti 

nebudou mít 

besídku tak 

bohatou, 

protože včera 

měli od 15.30 

měli besídku s 

rodiči. Děti se 

koukají na 

Zvonilku. Poté 

nám zazpívali 

písničku 

Budliky,budliky. 

 

3.A – Dávali si dárky. 

Kačka By si přála tablet 

Kačka By od Ježíška chtěla furbyho 
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3.B – Dobalovali si  sněžítka a uvařili si čaj. A také proběhla soutěž o 

nejlepší cukroví. Když jsme zavítali do třídy, tak si povídali o vánočních 
zvycích v Česku a v zahraničí. 

Monika Je třídní zlobidlo, ale přála by si furbyho. 

Agáta By chtěla panenku. 

Adriana Ježíšek by jí mohl přinést Lego friends školu. 

Tadeáš By od Ježíška chtěl playstation 4. 

  

 

4.A – Vyráběli si vlastní knížku o sobě a svých kamarádech (např. své 

dovednosti, vlastnosti…) 

Bára By chtěla fotbalový míč. 

Patricie By chtěla kopačky. 
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Terka Tablet za dobré chování by měla ráda. 

4.B – Vařili si čaj a počítali peníze které vydělali na jarmarku (916 Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.A-Pustili se v kuchyňce s panem 

učitelem do pečení jablečného 

závinu. Napsala Zuzana 

Matějková,*Kájínek* Karolína 

Kinclová 
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Hezké předvánoční odpoledne 

Naše redaktory zajímalo, jak je Boleslav 

vánočně vyzdobená. Dne 10.12. jsme si s 

Osmínkem prošli cestu k vánočnímu 

stromku na Staroměstském náměstí. Musím 

říct,že cesta byla opravdu 

dlouhá, ale nakonec jsme 

všichni přežili :-D . A tak 

jsme zamířili k vánočnímu 

stromu na Staroměstském 

náměstí, kde jsme zažili hezké předvánoční odpoledne. Uprostřed celého 

náměstí stál nádherně vyzdobený vánoční strom, na kterém byly 

zavěšeny ohromné vánoční koule 

modré barvy. Strom byl ověnčen 

vánočními řetězy a od shora dolů 

postupně lemován vánočním 

osvětlením. Pod vánočním stromem již 

byly zabaleny ohromné dárky, které 

byly převázány mašlemi a rozprostřeny 

kolem vánočního stromu. Vedle stromu 

byl vystaven vánoční betlém se 

všemi postavami a v popředí ležel v 

kolébce Ježíšek. Celé to bylo 

ohraničeno dřevěným plotem, v němž 

byla celá plocha pokryta větvemi ze 
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smrků. Betlém a vánoční strom patří mezi tradice českých vánoc. Nejdřív 

jsme si udělali pár fotek u betlému a pan učitel nás pobídl, abychom 

zpívali nějaké  

 

vánoční koledy. V zákoutí Staroměstského náměstí stojí vyhlídková věž 

se starou radnicí města Mladá Boleslav. Vyhlídková věž je v provozu a je 

možné se dostat po schodech přímo nahoru, kde je krásný výhled na celé 

náměstí. Na budově staré radnice jsou nádherné staré malby. V tento 

vánoční čas posloužila okna radnice jako adventní kalendář. Každý den 

se zde otočí tabulka s datem toho dne, který právě nastal, a na druhé 

straně jsou obrázky Vánoc. Každým dnem se rychleji a rychleji blíží 

Štědrý den.  Prošli jsme skoro celé náměstí a nástrahou, která zde na 

nás čekala a které nikdo kromě mě neodolal, byla obrovská hromada 

sněhu ze Zimního stadionu. Zde se naši redaktoři, jak se patří, vyřádili. 

Každý se snažil vydrápat až na vršek hromady. Někdy to bohužel nešlo, 

nohy i ruce ujížděly po zledovatělém povrchu, nastal obrovský smích a 

zábava pro nás všechny. Já jsem u této akce byl hlavním divákem a pan 

učitel Ondřej Pardubský byl hlavním záchranářem, aby se nikomu nic 

nestalo. Potom jsme si zašli do cukrárny (mlask), kde si většina 

pochutnávala na horké čokoládě, ale někteří si objednali párek v rohlíku . 
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Samozřejmě, že jsme nedokázali odolat krásným ledním medvědům a ti 

mladší se na nich povozili, tedy přesněji řečeno posadili se na ně, protože 

jsou medvědi ze skla a nechodí.  Na náměstí jsme navštívili i cukrárnu, 

kde nejlepší redaktoři dostali jako dárek horkou čokoládu. Pak jsme si 

ještě zablbli na hromadě sněhu a mezitím nám rozsvítili stromeček a 

začalo sněžit. A tak jsme si po cestě domů zazpívali (či zařvali) i některé 

koledy (či část koled)  

 

 Den jsme si užili a nejvtipnější moment? Pan učitel nás fotil a za ním 

probíhal policejní zásah (asi velká rychlost :O)            

 V cukrárně  jsem si já s Hankou vybraly horkou čokoládu, která byla  

mimochodem výborná, a 

kterou nám zaplatil p. učitel 

za práci pro časopis (za to 

vám děkujeme:) S Hankou 

jsme si udělaly SELFIE a 

vyfotila jsem si i tu čokoládu. 

Pak jsme s Hankou spěchaly 

na autobus, takže už jsme na 

umělém sněhu(nebo zbytku z 
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toho) nebyli. Kdyby nám nebyla taková zima (0°C)bylo by to lepší, 

ale celkově to tak špatný nebylo.      

 Předvánoční odpoledne jsme si pěkně užili, vydováděli jsme se, 

dobře jsme posvačili a poté se vrátili zpět. 

 

(Napsali Tomáš Nosek 8. A,-Danny-, -B-,Pardub) 

 
Jak můžete přispět do Osmínku přispět, i když nejste redaktoři? A 
zažijete něco, o co se chcete s ostaními podělit? Třeba takto: 

 
 
Na čísle spolupracovali: Tomáš Nosek, Beata a Viktorie Kisselová, 
Hanka Kryšpínová, Natálie Jirásková, 
Adrian a Kristýna Bittmanovi, Daniel 
Kučava, Kája Pavlyčuková, Lukáš Boško, 
Adam Bušek, Jakub Bednář, Dominik 
Kostra, Leoš Milčinský, Zuzana 
matějková,Miroslav Mertin, Tadeáš 
Kiesl,Tomáš Kolář, Veronika Seglová Jiří 
Pinkas,  Ondřej Pardubský, Jakub 
Pardubský a Simona Pardubská a svými 
výtvarnými díly přispěly děti z naší školy, 
foto archiv Osmínku a školy, kromě obrázků furbyho z netu. 


