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Co na vás čeká? 

 Draci a dráčci, sportovní úspěchy 
 Omalovánka, křížovka, osmisměrka, perličky, hádanky 
 Reportáže, básničky o lásce 
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Úvodník 
 Milí čtenáři! 
Je sice polovina listopadu, ale k Vám se dostává již nové číslo. Důvod je 
jednoduchý. Na naší škole se toho děje opravdu hodně a naši redaktoři a 
šéfredaktoři jsou pilní jako včeličky. Dařilo se hodně sportovcům, 
vybojovali jsme hned tři stříbrná místa a to opravdu ve velké konkurenci.  
Je hezké být u toho, když naše děti bojují čestným způsobem za naši 
školu. Listopad je také časem pouštění draků, tak jsme si s Osmínkem 
parádně zalítali. Při té příležitosti jsme pro vás napsali pohádky právě o 
dracích a sami redaktoři si pohádky i ilustrovali. Také jsme navštívili 
novou budovu Ekocentra Zahrady. Kde se nám moc líbilo a Honza Cindr 
se nám osobně věnoval. Ve školé probíhá program Semiramis, kde se 
diskutuje o vztazích ve třídě a ve společnosti a děti se lépe poznávají. 
Deváťáci a osmáci se musí zajímat vážně o svou budoucnost a tak 
navštívili výstavu škol , úřad práce a průmyslovou školu.  Osmínek 
samozřejmě přináší hodně zábavy. Tak nezapomeňte a přineste nám 
řešení hádanek. Máme připravené dvě čokolády každý měsíc.  
      

Hezké počtení přeje Pardub 

 

Zápis s Krtečkem  
     Zápis do prvních tříd proběhne 23. a 24. ledna. Bližší informace budou 
na webu měsíc před zápisem. 
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9.B na Karmeli 
      Dne 16. října jsme se vydali na burzu škol, a poté jsme navštívili 

výstavu ve Sboru českých bratří. 
Kolem desáté hodiny jsme šli na Karmel, kde se burza konala. Když 
jsme konečně dorazili, měli jsme rozchod. Většina kluků, včetně mě, 
šla ke stánku škodováckých škol, dostali jsme papíry s různými 
informacemi o určitých oborech a o dnech otevřených dveří.Když už 
nám pán v saku nedokázal říct žádné další informace, šli jsme dál. 
Můžu říct, že jsem se dozvěděl o školách, o kterých jsem dosud 
nevěděl, že vůbec existují. Jednou z těch škol byla škola rybářská. 
Poté, co jsme se dostali ke škole gastronomické, měli jsme možnost 
ochutnat např. „suši“, ale můžu říct, že jednou to stačilo. Také jsme 
navštívili obory Karmele. 
      Kolem dvanácté jsme se šli podívat na výstavu, na níž jsme viděli 
jedno z děl naší paní učitelky Petrové. Byly to spony na šátky. Když už 
jsme si vše prohlédli, navštívili jsme pizzerii, která byla hned za rohem. 
Poté, co bylo nakoupeno, vypito a snědeno, vydali jsme se zpět do 
školy. 

Autor: Patrik Rozkovec, 9.B 
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Dračí hádky 
      Modrý a zelený drak se pohádali, kdo umí chrlit více ohně. Modrý řekl: 

„Já na jedno fouknutí spálím celý 
strom.‘‘ A hned se otočil k velkému 
stromu a vychrlil obrovský plamen. 
Strom byl hned v plamenech. 
     Zelený drak se jenom ušklíbl. 
„To je toho. Dřevo dobře hoří. Vidíš 
tamhle tu řeku? Já plamenem 
spálím tolik vody, že v páře ani 
nebudu vidět.‘‘ Rychle doplachtil k 
řece a zhluboka se nadýchl. Pak 
dlouze chrlil oheň proti vodě, která 
se rychle odpařovala. Mnoho vodní 
páry a dýmu zahalilo okolí draka, 

který opravdu na chvíli nebyl vidět. 
     Modrý drak znejistěl. Tohle se tomu zelenému darebákovi opravdu 
povedlo. Tak a teď rychle vymyslet, čím ho překonat. Dřevo a vodu už 
bychom měli za sebou. Drak se rychle otáčel ze strany na stranu, ale nic 
šikovného ho nenapadlo. Snad jen ta skála za loukou. Ta by mohla 
teplem ohně prasknout a modrý drak by měl navrch. Rychle řekl 
zelenému drakovi, co má v úmyslu a už frr, letěl směrem ke skále. Teď 
hlavně nic nezkazit. V klidu se po letu rozdýchal, hluboce se nadechl a 
začal chrlit oheň proti skále. Povrch skály zčernal, ale kámen vydržel 
pohromadě. 
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     Zelený drak se mu jen smál. Tak vidíš, že kromě dřeva nic nezdoláš. 
Můžeš to zkusit znovu, ale na tu skálu prostě nestačíš. Ale jestli chceš, 
tak já ti ukážu, že já tu skálu plamenem zničím. 
     Modrý drak se zalekl. Pokud by se to zelenému drakovi povedlo, byl 
by všem pro smích. To nemůže dovolit. Ale co teď? Na tu skálu asi sám 
opravdu nestačí a zeleného draka musí nějak oklamat. A tak rychle řekl: 
Já jsem tu skálu načal. Když teď budeš ty chrlit oheň, tak už ji jenom 
dorazíš. To přece není žádné vítězství. Běž si chrlit na svoji skálu a tuhle 
mi nech.“ 
Zelený drak se trochu zamyslel. Musel uznat, že modrý drak má pravdu. 
Pokud budou oba chrlit na jedno místo, bude pak výsledek snahou obou 
dvou a vítěz nebude žádný. A skála je dlouhá, může si najít jiné místo, 
kde zkusí své štěstí. Rychle řekl: „Tak dobrá. Ať vyhraje ten lepší“ a 
poodletěl kousek dál. Zhluboka se nadechl a vychrlil obrovské množství 
ohně. Ale i jemu skála pouze zčernala. 
Modrý drak mu dal zamáváním křídel najevo, že to bylo velmi slabé. Pak 
se v klidu otočil zpět ke skále a s načerpáním nových sil se opět pokusil 
ohněm rozbít skálu. Ale ani tentokrát se mu to nepovedlo. 
      Zelený drak pochopil, že ten modrý provokatér se jen tak nevzdá a i 
on se dal do chrlení ohně na své straně skály. Dal do toho opět všechno 
a foukal oheň tak silně, až ho rozbolelo v krku. Podíval se směrem na 
modrého draka. Přece to teď nevzdá. Tak ho bude pár dní bolet v krku. 
No a co. Pořád lepší než prohrát s touhle nulou. A když se tak na 
modrého raka zadíval, všiml si, že se už trochu motá vysílením. Takže 
musí ještě chvíli vydržet a hlavně předstírat, že je v pohodě. 
      Modrý drak už v pohodě 
rozhodně nebyl. Při silném 
foukání ho rozbolela hlava. A i 
oči mu dost slzely. Prach ze 
skály ho dusil v nose. Ale něco 
uvnitř ho nutilo, aby to nevzdal. 
Znovu se nadechl a zkusil, jestli 
to ještě jde. Bylo to mnohem 
slabší. Spíše už jen takové 
dokašlávání ohně. Ale byl si 
jistý, že má lepší výdrž než ten 
zelenožabí frajírek. Ten na tom 
určitě bude ještě hůř. 
      Zelenému drakovi se 
najednou zdálo, že skála už je 
načatá a brzy praskne. Proto 
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chrlil dál a zkoušel udělat přímo nemožné. Teď už se nedíval na svého 
konkurenta. Jen sledoval povrch skály před sebou a snažil se již z 
posledních sil něco vychrlit. 
     Náhle se ozvalo houkání aut. Po louce přijeli požárníci a namířili si to 
rovnou k drakům. Ti nechápavě sledovali, o co se lidé snaží. Draci si byli 
jisti, že jim lidé nemohou ublížit a tak jen seděli a sledovali, co se bude 
dít. Požární auta zastavila až u draků a lidé připravili vodní děla. Do draků 
vjel vztek. No přece se jen tak nedají, vždyť mají oheň. Jenže neměli. 
Než stačili něco vykašlat, lidé je pořádně pokropili. Draci raději roztáhli 
křídla a uletěli pryč. 
      Jistě vás k této pohádce napadne hned několik přísloví. Vyhlašuji tedy 
soutěž, kdo jich doplní alespoň pět nebo vymyslí další. 
 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
 

 Komu není shůry dáno, v apatyce …………….. 
 …….…  předchází pád. 
 Hlavou zeď ……….….. 
 Když se dva hádají, třetí se ………….… 
 Nad nikoho se …………. a před nikým se neponižuj. 
 Účel ………… prostředky. 
 Neříkej hop, dokud jsi ……………….... 
 Ševče, ……….…… svého kopyta. 

Soutěžně anebo jen tak pro radost si můžete také vybarvit omalovánku 
Dračí hádka. 
 

Malá zamyšlení 
 Atom je něco tak malého, že se to dá vidět jen pod speciálním 

mikroskopem. Většina si atom představí 
jako nukleární bombu, ale tak to není. 
Vše je z atomů- stůl, tužka a dokonce i 
plyn a voda.  

(od Adriana Bittmana z 5 A) 
          

 Příroda tvoří stromy, lesy, i lidi sázejí stromy, ale také jsme udeřili do 
přírody. Někteří se narodili s láskou k přírodě, ale lidi udeřili do 
přírody aby mohli žít pohodlně. 

 Příroda je cenná věc. Všimli jste si někdy, jak se  mění roční 
období? Jaro,  léto, podzim, zima- pro mne je nejlepší podzim, 
protože opadává listí a barví se.               ( Kristýna Bittmanová 3.B) 
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Fanfiction 
                                      (-Danny-) 

2.kapitola - Hvězdárna a nová společnice?  
     Klasický zvuk zhmoťnování. 
 „Miluji ten zvuk, když se TARDIS zhmotňuje“.  
„To jsme dva,“ povídá Doktor. Pousmál jsem 
se.Vyšli jsme ven.TARDIS se zhmotnila jako 
záchod TOI TOI. Doufám, že má zapnutý filtr 
vnímání. Stáli jsme před novou 9.ZŠ. „Ach,miluju 
vůni nových budov.“ řekl Doktor.Tak jsme šli ke 
dveřím. „Ajaj, jsou zamčené, ale ty je odemkneš 
svým sonickým šroubovákem, viď?“. „Ty bys za chvilku mohl být nový 
Doktor.“ řekl. Oba dva jsme se usmáli a šli dovnitř. „No páni! Tady to 
vypadá jinak, než před...chci říct za 19 let“. „Jdeme tudy nahoru,“ řekl 
jsem. „Vzhůru k nebesům“. Najednou mě asi ve 2.patře přeběhl mráz po 
zádech,otočil jsem a zblednul „Ddddokktore,ottoč se!“. Otočil se. Byl tam 
Plačící anděl. Jeho obličej byl zvláštní. Ani smutný, ani naštvaný. Měl 
radost...Chladnou radost....jako by se za chvíli mělo něco stát.. „Jdi do 
kopule a schovej se tam!“ řekl. „Co když tam ale budou Andělé! Já nechci 
zemřít!“ vykřikl jsem. „Neboj, Andělé se bojí velkých věcí.“ řekl. V té 
chvilce, když jsem utíkal,tak jsem na něho udělal ten udivený pohled, jako 
bych říkal: „Ale ta kopule je malá.“ Došel jsem. Dveře byly otevřené. 
Připadalo mi to divné, ale nechtěl jsem Doktora zklamat. Nahoře to bylo 
úžasné! Úplně jiné než za 19 let! Hned jsem si to chtěl vyfotit,ale bál jsem 
se, že stane časový paradox. 
     Tak jsem čekal na Doktora, když v tom se ozvalo „Dane?“ A když jsem 

se vyděšeně otočil, tak jsem se vylekal. „Jsi to ty?“. „Ano, jsem“.... 
(Pokračování příště 

Můžete přeložit pěkné vtipy ze stránky Help for English a přijít se 
pochlubit. Nezapomeňte se na ni i kouknout, stojí za to .-) 
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Co třeba v sobotu v pět? 

     Temno všude kolem mě, palčivá bolest a hrbolatá zem pode mnou. 
Otevřu oči a všude vidím mžitky a snažím se rozpoznat, kde to jsem. 
Přesněji kde jsem, proč tam jsem a co tam dělám.  Po chvíli usilovného 
přemýšlení, kdy jsem se snažil vzpomenout na události minulého dne, se 
postavím na nohy a zjistím, že mě bolí nejen rameno, ale mám i 
podvrtnutý kotník. Rychle se zase posadím a nezbude mi nic jiného než 
sebelítost. Najdu si kolem sebe co nejpohodlnější kámen a začnu 
hodnotit situaci.  Nacházím se pravděpodobně někde na mýtince v lese, 
soudě podle kamenů, pár stromků kolem a krásně čistého vzduchu. Já na 
tom ale nejsem tak slavně jako příroda kolem. Všude cítím menší, či větší 
bolest a oblečení mám potrhané. Jediný další nápad co dostanu, je 
prohledat si kapsy. V potrhaných kalhotách nic, až na zašpiněný 
kapesník, není. Naštěstí mám ještě bundu. V levé kapse nahmatám už 
něco zajímavějšího. Na první dotyk ale nemám ponětí co to je. Pln 
očekávání vytáhnu předmět na světlo světa a znovu nabyté vzpomínky 
mě praští silou kladiva. Při pohledu na malý křížek z mramoru to vše 
vidím. Od mého kamaráda jehož pověrčivá matka se pomátla a ze 
strachu z ďábla chtěla odejít z domu a on se to snažil přede všemi utajit, 
až po naše vloupání do kláštera na kopci pro křížek,ve který jediný měla 
jeho matka víru a věřila že jí ochrání, které skončilo neslavně a museli 
jsme utíkat po tmě v lese a spadli ze skály. A všechno to začalo tak 
nevinně. Jedinou zprávou na mobilu ve které stálo: "Musíme se hned 
sejít- už vím, co s tím! Co třeba v sobotu v pět u S.? Ale nikomu zatím ani 
slovo"               (JP) 
 

Najdi 8 slov od Jirky 
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Přírodovědný klokan na Osmičce 

 
Letos se zúčastnilo 
Přírodovědného KLOKANa 
celkem 28 osmáků a deváťáků. 
K vítězství gratulujeme Davidu 
Dohnalovi (1.), Danovi 
Korychovi(2.) a Filipu Buďovi 
(3.) 
 
 
 
 

 

To byla malá ochutnávka příkladů, se kterými se museli účastníci potýkat. 
Vaše řešení můžete opět přinést do kabinetu biologie nebo poslat na 
8redakce@centrum.cz  jako ostatně všechny hádanky, omalovánky, 
apod. 
 

 

mailto:8redakce@centrum.cz
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Minizoo v Ekozahradě 

      Dne 8. 10. 2014 redaktoři Osmínku v čele s panem 

učitelem Ondřejem Pardubským navštívili zbrusu novou 

budovu Eko-Zahrady v Mladé Boleslavi, která se 

nachází naproti Střední průmyslové škole v Jaselské ulici. Do této zoo 

nosí zraněná nebo stará zvířata. Nemají tam lvy ani slony ani nic 

podobného, ale mají tam krokodýly, hady, sovy a různé plazy. Měli byste 

se podívat ! Provázel nás milý pan Honza Cindr. 

 

     Když vcházíme hlavním vchodem do této budovy Eko-Zahrady, 

vejdeme do útulné kavárničky, kde vás obslouží velice příjemná paní 

prodavačka, která vám zde udělá výbornou kávu, nebo nabídne jiné 

nápoje k pití a k občerstvení je možné si zde koupit nějakou sladkost, 

např. v podobě chutné oplatky. 
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     V tomto Ekocentru se pořádají programy 

pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy i pro rodiče s dětmi. Je zde minizoo a 

stanice pro handicapovaná zvířata. Zahrada 

a minizoo je ráj botaniků a zoologů. 

       Další zvířata, která zde můžeme vidět, 

jsou krkavci, želvy, morčata, králíci, hadi, 

plazi, veverky, koza, velké množství ptactva 

a dravců. Na pozemku má každé zvíře svůj 

pohodlný koutek. V jednom pavilonku byla 

velká prosklená terária, v kterých se plazili 

hadi, kteří se rádi vyhřívali pod přímým 

světlem, ale měli i malé bazénky s 

vodou. Mezi hady jsme viděli např. 

hroznýše 

madagaskarského, užovku 

thajskou, nebo krajtu písmenkovou. 

Dozvěděli jsme se i zajímavou věc, 

že svlékání hadí kůže závisí na 

podmínkách a může trvat až 2 

hodiny. Ve voliérách jsme viděli 

např. sovy, jako je puštík obecný, 

kalous ušatý, sova pálená, nebo 

výr velký. Nejvíc mě pobavilo to, že 

můj nejmenovaný spolu-novinář mě používal jako podložku pro papír :D 

.Z ohrady na nás vykukovala kobylka poníka a o kousek dále koza 

domácí, která byla černá jako uhel. Potkat ji v noci, myslel bych si, že je 

to čert. Nejvíce ze všech zvířátek se mi líbil králík beran. Tento králíček 

má výrazně širokou hlavu s výrazně svěšenýma ušima. Na konci uší má 

hrbolky, které se nazývají korunky. Rozpětí uší je 22 až 28 cm. Váží 1,5 

až 2 kg. Tento králíček potřebuje potravu s velkým množstvím vlákniny, 

jako jsou tráva byliny a listy. Hlavně by měl mít vždy k dispozici čerstvou 

vodu. Je to takový sametový huňatý mazlík. 
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     V Ekozahradě se nám všem líbilo. Pán, který nás zde provázel, nám 

také před koncem prohlídky zahrady ukázal rostliny, které zde pěstují, 

např.banánovník. A ano,opravdu tam rostou banány. Ale bohužel byly 

nezralé. Patří mezi ně také citrónovník, jabloň a fíkovník, z kterého jsme 

mohli ochutnat i jeho plody. Návštěva se 

vydařila a všichni se těšíme na další akci. 

 Ke konci prohlídky jsme si mohli něco 

objednat. Já jsem si objednal 1 dcl 

malinové šťávy. Mlask 

 Nakonec jsme si koupili oplatku za 9Kč    a doporučuji se tam 

podívat, je to tam moc hezké.                 

 Vyfotila jsem si hodně fotek. A mohli jsme si pohladit jednoho 

králíka. Bylo to moc hezké. 

 Doporučuji náštěvu. 

 Vstupné : žák 10Kč dospělí 20Kč školka 0Kč. Doporučuji tam jít a 

kouknout se. 

(Napsal Tomáš Nosek 8. A, Terka,  Aneta, Vanesa,  Šárka, -Danny-, 

Pavlína, Jirka, Adrian Bittman, Kristýna B) 

minirozhovor s vedoucím Honzou Cindrem 

Co je pýcha zoo: Zachránili jsme spoustu zvířat. 

Co je nejlepší kousek zoo: Krokodýl. 

Nějaký popis zoo: Je to spíše záchranné centrum. 

Děkuji za rozhovor. 
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Semiramis v 8. A 
 
      V pátek 26. 9. 2014 nás opět do naší třídy 8.A přišly navštívit naše 
známé a to Andrea, ale Míšu tentokrát nahradila Eliška. Než se 
dostaneme k tomu, co se v naší 8.A událo, měli bychom si říci, co 
Semiramis vlastně dělá: 
     Posláním Semiramisu je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a 
poradenských programů, především na území Středočeského kraje. Jeho 
cílem je snižovat negativní dopady užívání drog. Cílovou skupinou, na 
kterou se Semiramis zaměřuje, jsou žáci II. stupně základních škol a 
pedagogové, uživatelé drog a osoby jim blízké.  
    Dnes jsme s Andreou a Eliškou 
řešili témata, jako jsou: respekt, 
chování a šikana. Respekt a 
chování žáci známkovali od jedničky 
do pětky. V průběhu rozhovoru 
s děvčaty se někteří žáci z naší třídy 
začali projevovat, čehož si Andrea 
s Eliškou hned všimly a začaly jsme 
o těchto tématech diskutovat. 
V kolektivu je bohužel problém 
dodržovat i pravidlo, že ‘‘jeden mluví 
a ostatní mlčí‘‘. Neumíme bohužel 
respektovat ani jeden druhého. 
Někteří se jinému posmívají a myslí 
si, že jsou za hvězdy třídy. Ale opak 
je pravdou. Zbytečně na sebe 
upozorňují a svoji hloupost vynášejí 
až do nebes. Každý by měl začít 
sám u sebe. Vše je ovlivněno hlavně 
výchovou a dobře fungující rodinou. I 
rodiče mají podíl na tom, jak se jejich 
dítě chová. Doma může být vzorné 
dítě, ale ve škole vystrkuje růžky a 
chová se jako utržené ze řetězu. 
Rodiče se potom diví, když je 
jmenováno zrovna jejich dítě. 
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     Také jsme hráli hru ‘‘na upíra‘‘, což symbolizovalo další téma a to 
šikanu. Eliška stála v kruhu a my jsme stáli před židlemi dokola kolem ní. 
Eliška byla upírem, který si vybíral své oběti a Andrea počítala body, do 

té doby, než se Eliška dotkla rukou své oběti. Pokud oběť stihla před 
dotknutím od Elišky zamrkat na někoho jiného, jenž stál naproti ní, 
zachránil se. Ten dotyčný, na kterého bylo zamrkáno, vyslovil jméno 
oběti, která na něj zamrkala a tím byla obět zachráněna ze spárů upíra. 
Oběť, která již musela opustit hru, nesměla už nijak zachraňovat další 
oběti. Já jsem byl jeden ze zachráněných a moje pocity byla úzkost a to 
ve chvíli, kdy se ke mně blížil upír. Úleva a radost nastaly ve chvíli, kdy 
mě zachránila moje spolužačka Tereza Demeterová. Ten, kdo nebyl ze 
spárů upíra zachráněn, byl naštvaný a zklamaný. 
     Na konec Semiramisu jsme hlasovali, jaké žhavé téma otevřeme 
příště. Nakonec jsme se však nedomluvili. Každé toto sezení může 
člověku formou hry opravdu něco dát. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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Debatovali jsme o partnerských vztazích 

      Čekalo nás další setkání s pracovnicemi Semiramis. Bylo to na téma 

partnerství. Tentokrát s námi byly Eliška a Andrea. Na začátku jsme si 

zase opakovali pravidla, která jsme sepsali v 

šesté třídě a napsali si jmenovky.  

     V kroužku padla otázky - nejlepší a 

nejhorší místo na první rande a vlastnost, co 

by měl partner mít. Nejlepší místo byla 

vycházka v přírodě a nejhorší např. záchod 

nebo bažina:-D. Za partnera bychom chtěli 

někoho hodného, milého, spolehlivého, 

veselého a věrného. 

     Na oživení jsme si zahráli přesedávanou- jednu židli jsme dali pryč a 

jeden člověk byl vždycky v prostředku a zeptal se na otázku ohledně 

partnerství např.: "Kdo si myslí, že na rande by měl platit jenom kluk?" 

Pak se někdo zvedne a musí si sednout na jinou židli, která je dál než 

jedno místo. Na jednoho židle nezbyde a musí se zeptat na otázku.  

    Potom jsme se rozdělili na kluky a holky a dostali jsme zadání. Každá 

skupina měla tři papíry. Na první papír jsme měli nakreslit ideálního 

partnera, na druhý papír 

průměrnou holku/ kluka a 

na třetí jsme měli napsat 

deset věcí jaké/ jací jsme 

my a deset věcí o tom jací/ 

jaké by měli být oni/y. Kluci 

za sebe nakreslili Igora 

jako průměrného kluka s 

kloboukem a vousy :DD 

Nakonec nám odpověděli 

na anonymní dotazy, a pak 

jsme se normálně učili.                                                                  

(Bejka a Hanka) 
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Učíme se jazyky… 

 

Další hádanka 
 je od Aničky Horynové a Martičky Kočové ze 2.A 
Doplň čísla do muchomůrek tak, aby jejich společný součet byl 12.  
(V každé z muchomůrek zvlášť.) 
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Drakiáda 2014 
     Středa 22. října 2014 patřila zábavě redaktorů Osmínku. Tentokrát 
nám dělali společnost papíroví draci. Nebylo zrovna příznivé počasí, 

chvílemi trochu poprchávalo, takže 
družina si společnou akci odložila, ale 
nás to neodradilo, protože byl příznivý 
vítr a to jediné jsme potřebovali, 
abychom dostali draky vzhůru k nebi. 
Draka v barvách duhy a ve tvaru 
mořského rejnoka měl náš oblíbený 
šéfredaktor pan učitel Ondřej 
Pardubský. Jeho nádherný drak vyhrál 
diplom za nejdivočejšího draka. Šárka 
z našeho týmu měla draka v barvách 

růžové, zelené a černé a její drak získal ve finále 3 diplomy: 

 drak, který vystoupal nejvýše 

 za nejvytrvalejšího draka 

 za nejhezčího draka 
      Na to, že je Šárka letošním nováčkem v našem osmínkářském týmu, 
se jí dost dobře vedlo. Výhru jí všichni kamarádi z našeho spolku moc 
přejí. Další drak, který se na obloze objevil, měl velké modré oči, velkou 
pusu a široký 
úsměv. 
Takže mu 
byly vidět i 
jeho velké 
zuby. Měl 
sice jenom 
dva, ale o to 
více byl 
legrační-
Spongebob. 
     Každý, 
kdo měl 
draka, snažil 
se ho dostat 
na oblohu co 
nejvýše a 
udržet ho 
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tam co nejdéle. Není vůbec žádná legrace s drakem běžet, přitom v ruce 
držet provázek, který se musí postupně napínat, aby drak vzlétl. Užili 
jsme si přitom spoustu legrace a zábavy, ostatně jako vždycky. 
     Doufám, že se našim novým redaktorům bude v našem klubu líbit , a 
že uvidí, že jsme s panem učitelem Ondřejem Pardubským bezva parta. 
On nás starousedlíky Osmínku taktéž vtáhl svým humorem a nápaditostí 
do víru tohoto časopisu, takže se Osmínek stal součástí našeho života. 
Chce to jen fantazii, píli a vytrvalost. Výsledky se záhy dostaví. Držím 
novým Osmínkářům palce, aby uspěli. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rozhovoru 
odpovídá Aneta a -Danny- 
1.Pouštíš také draky? 

Ne, nepouštím 
  
Dřív jsem pouštěl. 
 

2.Proč se pouští draci zrovna na podzim?  
Asi ze zvyku  
 
Je o něco silnější vítr a tak je lepší počasí 
 

3.Už sis vyrobila draka nebo si kupuješ v obchodě?  
Nevyrobila. 
  
Draky jsem  kupoval, když jsem vyráběl, tak to vypadalo 
 jako, jako, jako…..popravdě asi jako příšera z podzemí :D 
 

Děkujeme za rozhovor. 
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Osmisměrka a spojovačka 
 
     Ze sešitů zeměpisu (hlavně 8.A) jsme pro vás oskenovali tyto hezké 
kresbičky zvířat. Vaším soutěžním úkolem je najít v osmisměrce název 
zvířete a spojit jej čarou s obrázkem. Nebo můžete zakroužkovat zvíře 
barevně a stejnou barvou vybarvit písmena v osmisměrce. ( i na šikmo)  
A jak se jmenuje zvíře, které jste v osmisměrce nenašli? Hezké 
poluštění ŠER 
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Exkurze na průmyslovce 
    Vedení SPŠ, která má budovu hned vedle Úřadu práce, nám nabídlo 

nejen bližší informace k 
oborům, které se zde studují, 
ale také exkurzi po historické 
budově této školy.  
    U vchodu nás srdečně 
uvítal zástupce ředitele pan 
Havrda a odvedl  do učebny s 
interaktivní tabulí, kde už na 
nás čekal pan ředitel Kubát. 
Řekl nám stručné informace o 
oborech, uplatnění absolventů, 

kroužcích i výhodě absolventů, kteří ovládají práci s 
programem CATIA, ve kterém se virtuálně modelují 
součástky, tvary karoserií apod. Plánují nanečisto 
přijímací zkoušky CERMAT, k výsledkům přihlédnou při 
rovnosti průměru uchazečů. Bližší informace najdete 
samozřejmě na webu školy www.spsmb.cz. 
    Poté se nám věnovali student a studentka 

posledního ročníku a dělali nám průvodce školou.  
Střední průmyslová škola byla založena v roce 1867. Zpočátku 
vychovávala učně a řemeslníky. Nyní připravuje již techniky pro náš 
strojírenský, letecký a zejména automobilový průmysl.Před 2.světovou 
válkou i prvé desetiletí po ní byla škola jedinou specializovanou 

průmyslovou školou v 
republice. Od roku 
1927 sídlí škola v 
současné budově, 
která je význačným 
architektonickým dílem 

akademického 
architekta Jiřího Krohy 
a je chráněnou 
památkou.Je to velmi 
zajímavě řešený 
labyrint a studenti nám 
přiznali, že prváci 
často chodbami 

http://www.spsmb.cz/
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bloudí:-D I my jsme byli vyzváni, ať se držíme u průvodců, abychom se 
neztratili. 
    Chodby jsou vyzdobeny technickými obrázky a výrobky, mají zde i 
model auta, jehož design vypracoval významný absolvent SPŠ Václav 
Král. Pak jsme procházeli různými dílnami: dřevodílna, kovodílna, 
frézárna, místnost na diagnostiku, místnost s motory. Zaujal nás 
zmenšený model leteckého motoru, který studenti vyrábějí  jenž bude ve 
skutečné velikosti potom v leteckém muzeu. Zde se nám věnovali učitelé 
odborného výcviku a dokonce jsme viděli, jak se frézuje, líbily se nám i 
vystavené maturitní práce v opracování materiálu. Děkujeme za exkurzi.  

  
 

 (sp) 
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V ringu jsme zazářili  

     Tak začala opět školská liga. Tentokrát 

turnajem v ringu, na který se naši žáci už dlouho 

těšili. 11 vyvolených a redaktorka se svým 

koučem, tedy mnou (uč. Ondřej Pardubský), se vypravilo na 

2.ZŠ, aby se pokusilo získat medaili a tento odvážný kousek se podařil. 

Ale pěkně popořádku. 

 

Ringo je hra při které na každé straně hřiště stojí 6 hráčů a přehazují si 

mezi sebou ringo (gumový kroužek). Samozřejmě tato hra není tak 

jednoduchá a má svá pravidla, ale to by bylo na dlouho a rozepisovat to 

tu nebudu.V supermoderní ale nevytopené tělocvičně se sešlo šest 

družstev, rozlosovali jsme skupiny a mohlo se začít. Nálada v mužstvu 

byla velmi uvolněná, na hráčích rozhodně nebyla vidět nervozita. Pro 
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pořádek- hrálo se na dva vítězné sety do 10 bodů. Přišli jsme tam 

přibližně v 8:30 a v 9:00 to začínalo, takže se mezitím mohlo naše 

družstvo rozcvičit jako většina ostatních. V 9:00 rozhodčí požádal o to 

aby se všichni zařadili do řady za sebe podle škol a zopakoval pravidla a 

způsob počítání bodů. Soutěžilo celkem 6 škol a to - 1.ZŠ, 2.ZŠ, 4.ZŠ, 

5.ZŠ, my (8.ZŠ) a Debř. Dostavily se všechny včas, až na 1.ZŠ, která ale 

za nedlouho přišla. 

 

      První hrála 5.ZŠ proti 2.ZŠ - vyhrála 5.ZŠ se skórem 2:0. Poté jsme 

přišli na řadu my proti 1 .ZŠ. 

 8.ZŠ x 1.ZŠ  2 : 0 

U nás začala šestka z osmand. Soupeř přišel pozdě, takže byl 

nerozvičený. My jsme si před zápasem trochu zaházeli i když Patrik to 

podcenil a první tři hody skazil. Ale postupně jsme se rozehráli, hodně 

dobře hrál Tomáš a Dan z holek Tereza D. Vyhráli jsme 10 : 6. Druhá 

šestka pokračovala v dobrém výkonu a vyhrála dokonce 10 : 2. Zde 

vynikala Natálie. Nezbývalo než věřit, že se bude dařit dále. 
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A pocity hráčů! !” Mám hlad, ale vyhráli jsme. Mám žízeň, snad bude další 

výhra.” 

      Na řadu přišla dvakrát za sebou Debř nejdříve proti 2.ZŠ a poté s 

5.ZŠ- (výsledky v tabulce). A opět jsme měli hrát my, tentokrát proti 4.ZŠ. 

 8.ZŠ x 4.ZŠ  2: 1 

      Boj o finále byl velmi vyrovnaný. První šestka vyhrála, ale pak se 

soupeř rozehrál a druhý set jsme 

těsně prohráli. Pro poslední set 

jsme namíchali sestavu a nakonec 

postoupili do finále. Dobře hráli 

opravdu všichni a i Patrik se 

rozehrál, ke špičkovému výkonu 

 

A pocity? “Je nám zima, 

(především naše děvčata v tílkách 

a kra´toučkých kraťasech byla 

opravdu prokřehlá) ale vyhráli jsme 

. Už by to chtělo na finále pořádné 

školní dresy. Podali jsme opravdu 

dobrý výkon.” 

 Věděli jsme, že budeme bojovat o 1. nebo 2. místo. Hned potom 

nastoupila Debř proti 1.ZŠ o 3. a 4. místo .  

     Poté nastal ten rozhodující zápas my proti 5.ZŠ o 1. a 2. místo ! První 

kolo jsme vyhráli 10:7!! Ale druhé kolo 10:7 prohráli. Takže jsme hráli 

rozhodující kolo, bylo napínavé, ale bohužel jsme prohráli. Jsme aspoň 

druzí!!  

Finále 8ZŠ x 5.ZŠ 0 : 2 

     Proti soupeři, který prakticky všechno chytil bylo opravdu těžké vyhrát. 

byly zde k vidění opravdu velmi dlouhé výměny, i když jsme vzdorovali a 

bojovali opravdu všichni, na vítězství to nestačilo. 
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Celkově se jedná o velmi hezké umístění. Naši hráči si vybojovali 

čokolády, hezký diplom a první body do školské ligy. Uvidíme, jak si 

povedeme dále. Děkuji hráčům za reprezentaci a slušné chování 

 

Doufám, že to bude i příští rok :)                                   (►Kája◄, Pardub) 

Další poznámky na konec:-) 

● Během celého dne jsem 

slyšela si stěžovat různé 

lidi, že jim podlaha obarvuje 

boty.  

● Také jsme během dne 

dávali různým lidem různě 

přezdívky např. Skunk, 

Kapustová hlava,  Luboš, 

Teplákovec, Franta Pepa 

Jednička, Franta Pepa 

Dvojka, Josefínka, Pepa 

Skočdopole, Hyperaktivní 

vietnámek (který byl 

mimochodem opravdu 

hyperaktivní a byl všude 

hrozně rychle :D ) atd.. :) 

●  A také tam byla hrozná 

zima!!  

 

 

Perličky z Osmičky 
 Bourec mourošový jí listy bourše. 

 Motýli mají v ústech klusadla. 

 Klíště musíme vyzefinkovat. 

 Klíště přenáší nemoci:polareóza 

                                 hermafilitýda 

                                 svrobovka 
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Kouzelný drak Dracula  
     Byl jeden podzimní den a jeden chlapec jménem Jarda si chtěl pouštět 
draka. Žádného, neměl tak si ho vyrobil z červeného papíru a uvázal 
tyrkysové mašličky a ještě přivázal k drakovi provaz a už byl drak 
vyroben. 
     A tak se rozhodl, že půjde ven. Pouštěl draka, ten byl ve velké výšce a 
najednou někdo z dálky zakřičel na Jardu: „Halooo!“ a Jarda se všude 
rozhlížel a  nikoho neviděl. Pak zase někdo z dálky „Halooo!“ . Jarda se 
kouknul na nebe a viděl že to volá drak a Jarda se divil, že právě ten drak 
na něj mluví !! Tak ho Jarda spustil dolů a zeptal se, proč zrovna on mluví 
a on řekl že „Vyrobil jsi mě z kouzelného papíru“. 

Napsali  Viky K. a Jarda D. 5.A a Naty 3.A  

                               Příběh 
Kráčeli tichou ulicí, 
jen světla lamp je doprovázela 

město spící 
a oni sami dva. 
Jejich ruce svíraly se pevně 

a polibky byly jemné. 
Tak zní příběh dávný, 
kde se milovali, dnes už jen prázdný 

zůstanou všechny ty pěkné věci, 
a vzpomínky 

odnesla si řeka, 
její proud byl silnější. 
Kdo ví, co čeká milence,  
jež kráčeli tichou ulicí… 

Láska a rozchod 
Láska je sen, 
rozchod je moc. 
Láska je páska, 
rozchod je půda. 
Láska je krásná, 
rozchod je zrůda. 
Láska je den, 
rozchod je noc.                                              (Pavlína Randová) 
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Stříbro v basketbalovém koši 

 

Dne 15.10. jsme se zúčastnili turnaje v basketu kategorie 8. - 9.ročníků. 

Zúčastnily se žákyně 8.A a 9.A. Bylo tam celkem šest družstev (my, 9.ZŠ, 

7.ZŠ, 3.ZŠ, Bousov a Dobrovice). 

      První zápas jsme sehrály s 9.ZŠ neboli Pastelkou. Měly jsme strach a 

a trému, že to projedeme. A tak se i uskutečnilo, ale Marika dala jednu 

šestku, když jí při nájezdu zfaulovaly. Zápas jsme s Pastelkou prohrály. 

      Druhý zápas jsme hrály se 3.ZŠ a to jsme si hodně věřily, že 

vyhrajeme. Zápas jsme vyhrály. 

      Třetí zápas jsme hrály s Dobrovicemi a také jsme vyhrály, ale hrály 

jsme vyrovnaně. 

     Čtvrtý a také předposlední zápas jsme vyhrály s Bousovem. 
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     Pátý a poslední zápas v turnaji jsme 

hrály proti 7.ZŠ a to jsme vyhrály o hodně. 

Měly jsme radost, že jsme zrovna proti nim 

vyhrály. 

    Vyhrály jsme pět zápasů ze šesti. Tudiž 

jsme byly druhé. Každá si dala dost košů, i 

ty které to nehrajou závodně. Paní učitelka 

Benešová nám fandila, podporovala a i 

radila. Holky se snažily a to hodně. Turnaj 

jsme si užily!! :D 

PS: Nejsme egoisti! :D  

Tereza Deméterová 
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Florbal cup 

 

     Na konci října  se konal turnaj Florbal cup i pro naše starší kluky. A ti 

šli na turnaje s velkými nadějemi. Protože mají ve svém středu výborné 

florbalisty profesionály Patrika Rozkovce a Dana Korycha a hokejistu 

Martina Vojtu. A protože výborně zachytal Tomáš Mareček a další kluci v 

obraně (Tomáš Kratochvíl, Standa Bruch, Matyáš Filner, Roman Kynčl, 

Peter Dužda, a Tonda Býra) podali velmi solidní výkon, bylo z toho 

nakonec výborné druhé místo. Ale pěkně popořádku. 

  

    Před turnajem 

Nálada byla dobrá. Kluci se těšili, opravdu doufali, že postoupí do finále. 

První zápasy ve skupinách, co se hrály před námi, však ukazovaly, jak 

jsou družstva vyrovnaná a kvalitní. 

     8.ZŠ x Gymnázium Mnichovo Hradiště 2 : 1 

Pohledné utkání. Hezky jsme kombinovali. Po hezkých akcích jsme vedli 

2 : 0. Ale bohužel soupeř snížil a tak jsme se museli strachovat o 

výsledek. Martin nedal dvě tutovky, ale naštěstí Tomáš chytal v dobré 

formě a na obranu bylo spolehnutí.  

    8.ZŠ  x   Debř 1  : 1 

Zápas proti obávanému soupeři jsme zvládli velice hezky. Měli jsme více 

šancí, ale soupeř nás vychytal. Před posledním zápasem jsme tedy měli 

těžkou pozici museli jsme hodně zvítězit, protože do této doby měla Debř 

lepší skóre.  
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    8.ZŠ x 4.ZŠ  10 : 0 

Za dvanáct minut 10 gólů, úctyhodný výkon. Kluci dali do utkání všechno, 

protože chtěli do finále. Krásně kombinovali a postupně navyšovali skóre. 

Vzadu to bylo bez chyby, tak jsme udrželi 0. Útočníci si góly rozdělili, 

konečně se trefil Martin a první gól si dal i Tonda. 

Po zápase kluci raději ještě fandili Mnichovu Hradišti, aby potrápilo Debř 

a Debř opravdu dokonce prohrála, takže postup ze skupiny se stal 

realitou 

Dlouhá pauza 

Pak nás čekalo 3 hodiny čekání na semifinále. Hodinu jsme posedili v 

McDonaldu, ale pak jsme se zase 

vrátili do haly, studovali soupeře a 

čekali, až konečně zase budeme moci 

hrát. Před semifinálem se kluci vzorně 

rozběhali a promluvili si v kroužku u 

brankáře, jako správný tým. 

Analýza Patrika a Dana 

Hráči přesto, že neměli tolik tréninků, 

na souhru hráli velmi dobře, zvláště 

obrana. Martin Vojta přesto, že hraje hokej, spálil tolik šancí jako dříví v 

zimě. Ale všichni útočníci jsme si spravili chuť při 3.zápase proti 4.ZŠ. 

Kombinovali jsme přesně  a hlavně účinně. Dlouhá pauza nám asi 

neprospěje (ztuhneme a už se nehneme proti rozehranému soupeři to 

bude těžké). Ale my se pokusíme vyhrát. 

Semifinále  

8.ZŠ x 6.ZŠ  4: 0 

Před semifinálem se kluci 

krásně rozcvičili a od 

začátku hráli velmi 

zodpovědně. Naši 

fotbaloví profíci roztočili 

kolotoč akcí a postupně 

jsme přidávali jeden 

hezčí gól za druhým. 

 



 

32 

Finále 

8.ZŠ x 9.ZŚ  0 : 3 (asi) 

    Proti soupeři, který ještě nedostal gól, jsme nezačali šťastně. Již po 20 

sekundách jsme prohrávali 0: 1. Pak nám rozhodčí velmi přísně vyloučil 

Patrika, kluci špatně vystřídali a byli úplně rozhození. Nejlepší výkon ve 

finále podal Tomáš, který dokonce musel být ošetřován s naraženými 

žebry, ale zachránil nás před vyšší prohrou. 

Pohár a diplom 

     Po skončení zápasu, si obě družstva sportovně podala ruce, naši kluci 

uznali, že byl soupeř lepší a pak již jsme obdrželi krásný pohár a 

fotbalový míč.  

     

 

 

 

 

 

     

 

 Všem klukům moc děkuji za vzornou reprezentaci. Fantastický výkon 

podali Patrik s Danem a Tomáš v brance, nakonec branky střílel i Martin, 

v obraně asi nejvíce vynikal Tomáš, ale smekám přede všemi obránci, 

protože ubránit tolik zápasů v tak vysokém tempu je krásný výkon.   

                                          (Pardub) 

Na tomto čísle spolupracovali: 

Tomáš Nosek, Dan Kučava, Patrik 

Rozkovec, Jiří Pinkas, Adrián 

Bittman, Kristýna Bittmanová, 

Tereza Švachová, Aneta 

Prokešová, Vanesa, Šárka 

Kantorová, Tereza Deméterová, 

Pavlína Randová, Viktoria 

Kisselová, Beata Kisselová a 

svými výtvarnými díly přispěly děti 

nejen ze 4.B (od kterých jsou např. hezká zvířátka z listí) 


