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Co na vás čeká? 

 komiks, omalovánka, fanfiction 
 křížovky, osmisměrka, anketa 
 perličky, hádanky, vtipy 
 reportáže nejen ze sportu 
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Úvodník 
 Milí čtenáři! 
       Je tu poslední číslo roku 2014. Věřím, že vám starý rok přinesl 
mnoho pěkného a že se s ním i hezky rozloučíte. To znamená, že 
prožijete hezké Vánoce s bohatým Ježíškem. Prosincový Osmínek by 
měl psát o Mikulášovi a o čertech, o přípravách na blížící se Vánoce, o 
hezky vyzdobené škole. Ano, všechno zde najdete, ale ještě mnohem 
více. Protože škola žije tak bohatým životem, že to je opravdu těžké vše 
pro vás zachytit a  víme, že máte rádi naše křížovky a hádanky, takže ty 
přece také nemůžou chybět.  Děti byly v cukrovaru, naše družstvo 
soutěžilo na Štěpánce v přírodovědné soutěži a ve sportu naši mladší 
přidali další krásné druhé místo ve Sportovní lize. Takže moje přání do 
nového roku by bylo asi takovéto: Ať všichni stále prožíváme tolik 
zajímavých věcí, jsme úspěšní a našim redaktorům přeji hodně elánu do 
další práce. Ještě bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům a 
nebojte nezapomněl jsem ani na přání: 

Ať jsme všichni v novém roce 2015 zdraví! 
Hezké počtení přeje Pardub 

 
 
Třídy se pilně připravovaly na Vánoční jarmark pod vedením svých 
p.učitelek či učitelů. Doufáme, že se vám líbil! 
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Šmoulí komiks pro vás vyšmoulily děti ze třídy 2.A Naďa, 

Viktorka, Charis, stejně povedený měli ale také Viktorka, Míla, Martička a 
Kamilka, Deniska  a Nikolas  
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Minipohádka  

O chlapečkovi a železném drakovi 
Kristýna Bittmanová   3.B 

     Byl jednou jeden chlapeček a  ten stavěl železného draka a ten drak 
ožil, ale nechrlil oheň. Zkoušel to, ale nešlo to. Chlapeček řekl: „Chudáku, 
neboj, pomůžu ti a udělám ti hlasivky a ten drak se usmál a pohladil ho a 
ten chlapeček šel do dílny a začal pracovat na pláncích. Dělal to 3hodiny 
a pak ho to napadlo, že může se zeptat táty, jestli by mu dal obří 
zapalovač, aby ten drak mohl chrlit oheň. Pak šel znovu do dílny a začal 
pracovat, zase to dělal 3hodiny, ale stálo to za to, protože se to vydařilo. 
Obě dvě věci fungovaly, drak byl rád a ten chlapeček byl šťastný a zjistil, 
že může být opravářem.         
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Fanfiction 
(-Danny-) 

3.kapitola - Kamarádka alias Společnice nastupuje a 
Hudební skupina 

 
     …„Šárko?Jak ses jsem 
dostala?“ „Měl jsi pravdu. 
Andělé existují.Přenesli mě 
sem. Nevíš jaký je rok?Je 
tady hvězdárna,takže...“ „Je 
rok 1995.“ „Aha. No tak 
počkat, tebe sem také 
přenesli?“ „Ale ne,cestuju 
s Doktorem,“ řekl jsem. 
„Cože? On existuje? Takže 
sis nevymýšlel?“ řekla, když 
v tom přišel Doktor. „Ahoj,já 
jsem Doktor“ řekl a usmál 
se, „Já jsem Šárka. Ty 
nosíš motýlka?“. 
„Ano,motýlky jsou cool!“ řekl 
Doktor. „Takže,Šárko a 
Dane, jste ve vážném ohrožení. Andělé napadli vaši školu a hvězdárnu. 
Musíme jít do TARDIS“ řekl a šli jsme dolů.Připadalo mi divné, že jsme 
nepotkali žádného Anděla. 
Přišli jsme k TARDIS. „Tohle je má TARDIS,“ řekl Doktor. „Ale vždyť to je 
mobilní záchod TOI TOI!“ řekla Šárka. „To je způsobeno chameleoním 
obvodem,“ řekl jsem. „Chameleoním čím?“ „Chameleoním obvodem.To je 
ta věc, že splývá s prostředím. Kdybychom přistáli například v Římě, tak 
by TARDIS přistála jako sloup,chápeš?“ povídal Doktor. „Chápu.“ 
Odpověděla Šárka. Šli jsme dovnitř. Šárka udiveně koukala, třikrát ji 
oběhla a řekla „To není možný! Ona je uvnitř větší!“  „To říkají všichni“ 
řekli jsme já a Doktor zároveň. „Tak se trochu odreagujem. Kam byste 
chtěli?“. „Já vím!“ řekla Šárka. „A je to tady,“ řekl jsem tak trochu ironicky. 
„Chtěla bych na koncert svý nejoblíbenější skupiny, setkám se s klukama 
z kapely,dostanu autogramy od nich,budu v zákulisí....“ ještě než to 
stačila doříct, tak Doktor řekl: „Tak ty jsi nežertoval, když jsi říkal, že pro 
to, aby se s nimi setkala, by udělala cokoliv.“ Pobaveně jsem se pousmál, 
pak ale byl slyšet zvuk odhmotňování TARDIS. „Tak je to tady,držte se! 
Geronimooo!“...                                                  .Pokračování příště 
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Omalovánka od Bejky 
      Naše redaktorka má doma tohohle krásného kocourka a nakreslila 
pro vás jeho obrázek. Můžete si ho vybarvit nebo mu domalovat nějaké 
hračky, se kterými si myslíte, že by si rád hrál Samožřejmě, pokud 
chcete být ve slosování o sladkou odměnu, musíte nám obrázek přinést 
do kabinetu biologie ukázat. Řešení veškerých hádanek nebo tajenek 
buď také přineste nebo můžete poslat na 8redakce@centrum.cz. 

 
 
 
 

mailto:8redakce@centrum.cz
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Tajenka od Naty 

 

Perličky z Osmičky 
 Stromy mají letopočty s okrouhlem. (letokruhy) 
 Obojživelníci jsou masožraví, třeba želva nebo had. Anebo 

býložraví-želva, mlok a králík. 
 Jak se pohybují prvoci? …podle svalnaté nohy 

…pomocí brdů 
…srulují se, a pak se zase roztáhnou 

 Motýli: perlooťci, vlákenní motýl, mor šatní 
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Tajenka od Viki a Káji 

 
Hádanky od Hanky 

 
1. Umíte napsat číslo 14: pomocí pěti stejných číslic a libovolného 

množství znamének +? 

 

2. Napište číslo 100 :pomocí všech číslic od 1 do 9 a jednoduchých 

početních znamének. Tedy znamének pro sčítání, odečítání, násobení 

a dělení. Je třeba napovědět, že se použijí jen dva druhy znamének.  
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Naše práce-erb 6.A 
 
 V hodině občanské a rodinné výchovy jsme se 
zamýšleli nad tím, jak by měl vypadat náš třídní 
erb. Dali jsme hlavy dohromady a tady je 
výsledek.  
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Adventní věnce 

      Ve čtvrtek 27. 11. 2014 naše třída 8. 

A  

v hodinách pracovního vyučování spolu 

 s Mgr. Blaženkou Benešovou vyráběla 

adventní věnce. Pomalu se nám blíží 

první adventní neděle a začne nám 

vánoční shon. Doma si všichni budeme 

dělat vánoční výzdobu, abychom si tyto 

svátky co nejvíce zpříjemnili a provoněli si vánoční atmosférou celý byt, či 

dům.  

      Každým rokem s paní učitelkou na naší škole vyrábíme tyto věnce a 

každý z nás zde může uplatnit svou představivost a fantazii, jak se komu 

zlíbí. Letos jsme vyráběli dva druhy věnců a to buď z chvojí, nebo z 

kulatých vatových tampónků. Věnce jsme zdobili mašlemi, stužkami,  

sušenými 

pomeranči, 

trubičkami ze 

skořice, 

různými 

třpytkami, 

skořápkami z 

vlašských 

ořechů a 

vánočními 

ozdobami. 

      Já jsem si 

letos vyrobil 

adventní 

věnec z 

kulatých 

vatových 

tampónků 

 Barvy 

v bíločervené kombinaci mi přišly veselé a k zimnímu období bílá prostě  
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patří. Na kulatý polystyrenový korpus jsem nůžkami vpichoval vatové 

tampónky, aby vyplnily horní část celého věnce. Poté jsem na vrchní část 

věnce 

rozmístil čtyři 

červené 

válcovité 

svíčky, 

protože 

každou 

neděli, která 

mi uplyne do 

Štědrého dne 

si jednu 

zapálím. Jako 

ozdoby jsem 

si vybral 

sušená 

kolečka pomerančů a na ně jsem připevnil trubičky skořice. Do přední 

části věnce jsem připevnil velkou červeno zlatou stuhu a uvázal ji do 

mašle. Také jsem přilepil vánoční kulatou ozdobu, tři červené hvězdičky, 

skořápky z ořechů a věnec jsem posypal barevnými třpytkami. 

       Jako redaktor Osmínku jsem se občas rozhlížel, co vyrobili moji 

spolužáci a jak se jim práce daří. Tato činnost nás velmi bavila. Paní 

učitelka na nás dohlížela, pomáhala nám a různě mezi námi pobíhala, 

zda něco nepotřebujeme. Věnce byly nádherné, mně a všem mým 

spolužákům se opravdu podařily. Ve čtvrtek před první adventní nedělí 

nás přišli navštívit i mnozí rodiče se svými ratolestmi a mohli si pod 

vedením paní učitelky vyrobit věnec podle svých představ.  

       Určitě bude mít každý z nás krásnou vánoční výzdobu, ať již doma v 

obývacím pokoji, nebo v kuchyni na jídelním stole. 8. A tímto děkuje paní 

učitelce Mgr. Blažence Benešové za to, že měla vše dobře připravené, 

protože obstarat všechny materiály jí zabralo určitě dost času. A za to, že 

nám pomohla si takovýto adventní věnec vyrobit. 

                                                               Napsal Tomáš Nosek 8. A 

Krásné věnce ovšem vyráběly i jiné třídy. Jak se to pěkně povedlo 
páťákům s panem učitelem Trávnickým můžete posoudit sami: 
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Jak na klasický věnec s jehličím: 
      Vánoce mám strašně ráda. Ve škole jsme dělali vánoční věnce. A já 
vám teď popíšu, jak se dělají.  
Potřebujete na to: 
Základ: Věnec ze slámy, tavnou pistoli s náplní, jehličnaté větvičky, 
zelený drátek.  
Dekorace: svíčky čajové nebo normální, sušené ovoce, koření např. 
skořice nebo hřebíček a badyán, můžete tam také dát různé ořechy nebo 
skořápky, prostě tam dejte, co chcete a podle toho, jakou máte fantazii. 
       Vezměte si věnec, zelený drátek a větvičky s jehličím. Větvičky si 
zastříhejte, aby neměly silné klacíky. Potom je položte na věnec tak, aby 
byl zakrytý a kousek po kousku obvažte tu větvičku. Postupně přidávejte 
větvičky tak, aby zakryly věnec a také postupně obvazujte větvičky, aby 
vám nepadaly. Až budete mít zakrytý celý věnec, zastříhejte jej do jakého 
tvaru je budete chtít. Když budete mít hotovo, to nejtěžší máte za sebou. 
Teď bude ta zábavná část. Nahřejte si tavnou pistoli. Když už bude 
zahřátá, tak si vezměte svíčky a ty různé dekorace, co jsem vám tam 
vypsala tak, tam prostě přilepte tam, kam chcete.                    (Verča) 
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Dětská nota 2014 
      Dne 4.11. jsme šli jako každý rok do Auto muzea ŠKODA na dětskou 

notu. Tento rok bylo téma “pizza”. Bylo celkem 10 písniček. Po každé 

druhé nebo třetí písničce šel do publika kluk s holkou a vyptávali se na 

různé italské věci a kdo to věděl dostane bonbóny, po asi 5 otázkách se 

rozhodli komu, dají papírovou pizzu, se kterou pak můžou hrát o 

ceny..(systém vybírání, komu dají tu papírovou pizzu jsem nepochopila). 

Pak opět hráli další písničky a takhle to šlo celých 10 písniček a papírové 

pizzy se rozdaly čtyři. Na konci se sešly děti, které dostaly papírovou 

pizzu a hrály soutěž. Musely si vybrat z jídelního lístku pizzu a říct, jaké 

ingredience k ní jsou potřeby. První místo vyhrálo CD Dětská nota 2014 a 

myslím si že i zpěvník, ale nevím to jistě. Další místa dostávala CD a 

zpěvníky ze starších let. Na konci se jako každý rok hlasovalo dupáním 

tleskáním a řvaním o nejlepší písničku. Vyhráli piráti.  

      Po ukončení jsme šli ještě do Bondy a pak už jen do školy. :) 

                                                                    ►Kája◄ 

 

Rozhovor s Agátkou z 3.B 

Líbilo se ti to?  

Jo…! 

Kdy jste tam byli? 

Ve středu 5.11. 

Jaká písnička se ti líbila nejvíce? 

Piráti a Dva roky prázdnin. 

Jaká písnička u vás vyhrála? 

Dva roky prázdnin 

Těšíš se na příští rok? 

Hmm….jo :) ! 

Byly tam těžké otázky? 

Ano! Hodně těžký.. 

Hlásila ses, pokud ano, vyvolali tě? 

Jo hlásila, ale ani jednou mě nevyvolali, ale mé spolužáky ano. 

Děkuji za rozhovor.                                                                 ►Kája◄ 
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Za našimi stromy 
     V pondělí 20. října  proběhla v lesoparku Štěpánka přírodovědná 

soutěž  s názvem Za našimi stromy. Bylo zde 16 tříčlenných družstev z 

různých škol. My jsme se také zúčastnili. Naše družstvo tvořili: Jan Fiala, 

Roman Kynčl, Tadeáš Mašek, s doprovodem paní učitelky a pana učitele 

Pardubských. 

      Po páté vyučovací hodině jsme vyrazili ze školy na Štěpánku. Poté co 

jsme dorazili k altánku v lesoparku Štěpánka, jsme se šli ke stolku 

zaregistrovat. Naše družstvo dostalo č. 3. 

 Po zaregistrování jsme mohli plnit první úkol ze sedmi. 

stanoviště 1 - doplňování názvů organismů do textu 

stanoviště 2  - poznej stromy podle kůry 

 
stanoviště 3 - k čemu slouží části stromu 

stanoviště 4 - přiřaď listy k plodům 

stanoviště5 – sestav puzzle 

stanoviště 6 - spočítej letokruhy a seřaď události, které strompamatuje 

stanoviště 7 - běhání s oříšky 
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      Po splnění 

všech 7 úkolů 

nás čekal 

poslední 

bonusový 

úkol, složit 

básničku o 

dubu. 

      Poté, co 

jsme prošli 

všemi 

stanovišti  a 

splnili úkoly,  

jsme šli poblíž 

Pírkova 

sanatoria 

zasadit si svůj 

„týmový“ dub. 

Když jsme 

přišli k silnici 

zasadit si 

strom, tak díra 

pro dub byla 

již Compagem 

ručně vykopána. Kořeny dubu byly zakryty pytlem a drátky, které se 

musely odstřihnout. Poté jsme strom dali do vykopané díry a zaházeli 

hlínou. Kolem stromu jsme udělali dokola z hlíny malou hráz na vodu, aby 

neodtékala. Kolem stromu se zatloukly palicí tři kůly, ke kterým se strom 

přivázal třemi kousky pásky, aby byl strom stabilní a nerostl nakřivo. Dole 

u kořenů se zavedla roura, do které se lije voda. Když vše bylo 

dokončeno, tak pracovníci Compagu zalili náš doubek  vodou. 
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     Po zasazení stromu jsme se vrátili zpět na Štěpánku, kde bylo 

vyhlášení soutěže. Naše družstvo se umístilo na 7.místě z 16ti družstev.  

     Během osmi ročníků této soutěže žáci a studenti mladoboleslavských 

škol zasázeli v Mladé Boleslavi již 96 stromů. Díky letošnímu hlavnímu 

sponzorovi firmě ŠKODA-AUTO a.s. se v letošním roce podařilo zasadit 

zatím "nejdražší"stromy, duby letní, které díky své dlouhověkosti a 

doufám i dobré péči města, nás přežijí. Po vyhlášení jsme se rozešli 

domů. 

     Soutěž se nám velmi líbila, je dobře, že ji ČSOP se studenty 

osmiletého gymnázia pro nás zorganizovali.    

                                     (Jan Fiala, Tadeáš Mašek a Roman Kynčl) 
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Den otevřených dveří 
     Dne 26. 11. 2014 se na naší škole 8. ZŠ konal Den otevřených dveří. 

Rodiče měli možnost se podívat, v jakých podmínkách studují jejich 

ratolesti, jak vypadají jednotlivé učebny a jak jsou vybaveny. Rodiče 

určitě 

zpozorovali, že 

školství od 

dob, kdy oni 

sami chodili do 

školy, proběhlo 

určitou etapou 

pokroku. 

Vybavenost 

hlavně 

počítačové 

třídy je dnes na 

takové úrovni, 

že každý žák 

má při výuce 

svůj počítač, což je dnes oblíbený komunikační prostředek, který děti 

nejvíce využívají. 

    Rodiče zde mohli nahlédnout do učebny biologie, kde jsou vystaveny 

exponáty rostlin a živočichů, ale také zde přebývá kostra člověka, na 

které nám učitelé názorně ukazují, jak vypadá člověk zevnitř.  

     Chodba u této učebny je vyzdobena nástěnkami, na kterých najdeme 

obrázky hub, o kterých se učíme v hodinách přírodopisu. Můžeme zde 

vidět vypracované referáty žáků na určitá témata, která učitelé zadají. 

      Naproti učebně biologie se nachází učebna, kde si v hodinách 

můžeme vyzkoušet tzv. prezentační vyučování. To znamená, že žák si 

doma připraví práci na hodinu zeměpisu, nebo přírodopisu na téma, které 

si dopředu vybere z nabídky vyučujícího. Každý žák si může vybrat to, co 

by chtěl v hodině svým spolužákům sám předvést, aby si mohli do sešitu 

zapsat některé zajímavosti, jenž mohou uplatnit například v písemné 
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práci. Také vidíme na bílé tabuli promítnuté zajímavé prezentace pana 

učitele či různé filmy na zpestření. 

     V přízemí školy rodiče mají možnost navštívit také cvičnou kuchyň, 

kde děvčata zkouší vařit různé dobroty. Je zde také velká tělocvična, kde 

si 

protahujeme 

svá těla, když 

už jsme celí 

ztuhlí ze 

školních lavic.  

     Na prvním 

stupni jsou 

chodby 

vyzdobeny 

výtvarnými 

díly našich 

mladších 

spolužáků. Mě 

 samotného zde zaujala domečková nástěnka. Na nástěnce byl 

připěvněný dům, u kterého se otevírala okénka a místo záclon jsem zde 

spatřil napsané referáty o rostlinách. Bylo to vtipné a zároveň poučné. 

        Na škole je také knihovna, kde si o velké přestávce mohou žáci 

vypůjčit knihu, kterou by si rádi přečetli. 

      

Nejvíce se 

rodiče ale 

zajímali o 

třídy 

prvního 

stupně. 

Já a 

Hanka 

jsme šli v 

okruhu 

prohlidky 
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školy v doprovodu p. uč. Rosáka. Nejdřive si rodiče a děti prohlídli 

sekretariát a ředitelnu. Potom se podívali do prvních tříd. V 1.B, kde učí p. 

uč. Skalická, se mohli podívat na slabikář a jak se děti učí abecedu. 

Ukazovala jim, že dávají přednost novým programům na počítači, který 

dětem promítají na dataprojektoru (teď se učí písmeno "S"). V první třídě 

už po dvou měsících umí číst věty. Učí se slabikovou metodou. Dále se 

rodiče podívali k p. uč. Kofroňové. Pak následovala knihovna, 3.A, 1.C, 

tělocvična, kuchyňka, obě družiny, prošli jsme kolem šaten 2. stupně a 

zpátky ke hlavnímu vchodu. Tam děti na rozloučenou dostaly pastelky.  

Otázky: 
* Kolik dětí je ve třídách? 
- Max. 25. 
* Sportovní třída? 
- Má bruslení, plavání a pro zájemce hodinu tělocviku navíc. 
* Do kolika je družina? 
- Do čtyř.  
   Naše škola je 

velice pěkně 

vybavená a v 

učebnách se 

velice dobře učí. 

Naše paní 

ředitelka Mgr. 

Jitka Houštecká 

a zástupkyně 

Zdena 

Michalcová se 

všemi učiteli 

opravdu 

vynakládají 

velké úsilí, aby se naše škola pro nás stala příjemným prostředím.  

(Napsal Tomáš Nosek 8. A , -B-, Hanka) 

Další postřehy: 

Naše škola je  žluté a tmavější modré barvy. Je hned vedle  oranžové a 

žluté Sedmičky. Naše škola Osmička je mateřská a základní. Začíná se 

tam v 8:00 ale žáci mají chodit do 7:50. 
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-má spíš modernější vybavení (interaktivní tabule ,dvě počítačové učebny 

s hromadným obsahem kolem 45 počítačů atd.) 

 
- velké átrium a velký sportovní prostor                

- dvě tělocvičny, dvě cizojazyčné učebny a knihovna 

-knihovna je malá, ale občas paní učitelka nějaké knížky přinese a 

přečteme si poučné, napínavé, naučné, dobrodružné i zajímavé a 

nezaleží na tom jestli jsou tlusté nebo úzké a nebo je to pravda nebo to 

jsou pohádky, jen to nejsou třeba balady a tak dále… 

-naše škola je zajímavá tím, že má jako jedna z mála svůj časopis                

 -je vyzdobená různými fotkami nebo různými prácemi žáků z V V a PČ                 

-u naší školy je jídelna 

                                       (Jirka Pinkas, Viki, Barča Hamšíková, xy, Kája) 

Vánoční vtip: 
„Mami, tak Ježíšek skutečně existuje!” sděluje mamince Pepíček. 

„Jakto?” 

„Máme nového souseda a táta, když ho viděl, spínal ruce a volal: Ježíši 

Kriste, cos nám to sem poslal?!” 
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Co musíme vědět před rozhodnutím, na 

kterou střední školu jít? 

       Tak právě s 

tím se nám 

deváťákům 

snažili pomoci 

na našem Úřadu 

práce. Nejprve 

jsme si poslechli 

přednášku 

o možnostech, 

jak pokračovat 

dál a co dělat 

v případě, že se 

nedostaneme na 

školu nebo 

škola, kterou 

jsme si vybrali, 

bude moc náročná. Dostali jsme i informace o přihláškách a atlas školství 

ve Středočeském kraji.Pak jsme měli prostor pro zkoumání toho, co nás 

zajímá a dotazy. 

Hadí hádanka 
Který had je nejtenčí a který nejdelší? Hádanku pro vás fixami nafoukala 
Kristýna Bittmanová ze 3.A. 
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Turnaj ve vybíjené na 2.ZŠ 

 
     Když jsme přišli na 2. Základní školu, šli jsme se převléknout a potom 
do tělocvičny. Tam jsme se rozcvičili a poté pan rozhodčí nás svolal, 
abychom se seřadili do řad podle škol. Školy tam byly čtyři a naši školu 
reprezentovalo 16 žáků. Jako první jsme měli zápas my proti 2.ZŠ. 
Nejdříve vedli oni, ale ke konci jsme je porazili. Poté měli zápas 4. ZŠ a 
Základní Škola Debř. 4. ZŠ v tomto zápase vyhrála a porazila Debř . Pak 
měli zápas Debř a 2.ZŠ. Dvojka vyhrála. Poté jsme měli zápas my proti 4. 
ZŠ. Když vypršel čas, byla to remíza. Rozhodčí řekl, že kdo bude mít 
prvního vybitého v nastaveném čase, tak to družstvo prohraje. vyhrála 4. 
ZŠ. Poté jsme měli zápas proti Debři, ale my se nedali, v tomto zápase 
jsme vyhráli. 4. ZŠ vyhrála proti 2.ZŠ.    

 
     Rozhodčí nás svolal jako na začátku a tam nám rozděloval ceny a 
říkal pořadí. Na 4. místě se umístila Základní Škola Debř. Na 3. místě se 
umístila 2. ZŠ. Na 2. místě my a na prvním 4. ZŠ.  

GRATULUJEME KE STŘÍBRU!                                                          
(Verča) 
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Čertovský rej 

     Dne 3.12. od 12:00 do 15:00 proběhla v Bláhově sále mikulášská 

besídka pro družinu. Přišli 

jsme tam a zrovna chvilku na 

to začala hrát písnička a 

všichni, co chodí do družiny, 

tancovali. Byli převlečeni za 

čerty a anděly, byl tam 

dokonce Mikuláš a příšera.  

      Nad tímto rozbouřeným 

peklem dohlížely paní 

vychovatelky. Podívat se 

přišla i naše paní ředitelka Mgr. Jitka Houštecká. Čertíci a čertice zde 

tančili v rytmu diskotékových tanců a slavili nadcházející svátek Mikuláše, 

který je v kalendáři veden na 5. prosince. Hudba byla tak hlasitá, že to 

zde vypadalo jako v opravdovém pekle, když čerti přikládají hříšným 

duším pod kotle, rámusí kovovými řetězy a přitom se všichni houfně 

radují nad vařícími se dušemi v kotlích. Mikuláš a andělé byli též vtaženi 

do tohoto čertovského spolku. Paní vychovatelky vymyslely soutěž. Šest 
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lidí ve skupince stálo vedle sebe s rukama za zády a v puse měli část 

sladkého pendreku, který museli pouze rty vsoukat do svých úst, 

rozkousat a sníst. Nejdřív šli prvňáci, pak druháci a u obou, bylo vážně 

moc, moc, moc hluku :D Tato zábava se všem líbila a sklidila veliký ohlas. 

Vítěz dostal odměnu. My redaktoři z Osmínku jsme si z vřískotu čertů 

zacpávali uši, ale byla to opravdu pěkná podívaná. A další dojmy? 

 Zvali nás k tanci a někteří  jsme neodolali. 

 Měli pěkné masky. Bylo tam veselo :-)  

 Když jsem chtěl udělat rozhovor, mlčeli a nebo řekli NE, tak jsme 

odešli :-) 

 (Napsali Tomáš Nosek 8. A,karolína karlová, Pepa, Viki, -Danny-) 

Čerti a  andělé s Mikulášem chodili po Osmičce 

     Dne 5.12.2014 jsme se sešli v kabinetě p. uč. Benešové, abychom 

pomohli Mikulášovi. Tomáš Kratochvíl se převlékl za Mikuláše, Denisa 

Hujová , 

Tereza 

Demeterová a 

Tadeáš Mašek 

šli za čerta a 

Alena 

Ulmanová s 

Adélou 

Tomsovou za 

anděla. 

Všechny 

nalíčila Tereza 

Čermáková. 

Když jsme byli všichni hotoví, šli jsme postupně po všech třídách 1. 

stupně až na 1. třídy. Jako první jsme navštívili 2.A. Čerti zabouchali na 

dveře a poté jsme všichni vstoupili. Hodné děti dostaly sladkost a zlobivé 

jsme pomazali uhlím a musely říct básničku nebo udělat  10 dřepů. 

Nakonec nám celá třída zazpívala písničku. Pak jsme navštívili i školku. 

Tam většina dětí brečela a bála se nás. Každému jsme dali adventní 
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kalendář ale zlobivé děti musely říct básničku. Některým jsme musely i 

domluvit aby se chovaly lépe. Poté jsme zavítali do některých tříd 2. 

stupně.  Po tom všem jsme se vrátili do kabinetu, převlékli a odlíčili jsme 

se a mohli jsme jít domů. 

Nikola, Sabina, Tereza 

Lidové 
pranostiky na 

prosinec 
 Jaké zimy v 
prosinci, taková 
tepla v červnu  
 Lepší vánoce 
třeskuté než 
tekuté  
 Jaký prosinec, 
takový celý rok  
 Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich  
 Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.  
 Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno 
osení. 
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Myš a Maš Díky šťastné náhodě (starší třídy byly v Praze),  jsem 

místo vzdělávání svých tříd v 

angličtině a zeměpisu mohl 

zhlédnout krásné představení 

skupiny Myš a Maš, která 

přijela k našim prvňáčkům až 

z Prahy. A tak jsem prožil 

hodinu uprostřed 

rozzářených dětských 

obličejů, která mi dodala 

spousty energie do mé další práce učitele a redaktora.  Nejdříve si děti 

se sympatickými umělci z Prahy (Davidem, Petrem a Kristýnou) 

zazpívaly ty 

nejveselejší 

dětské 

písničky a 

bylo u toho 

pěkně živo. 

Tancovalo se, 

skákalo, 

dělalo hada. 

Děti také 

hádaly z které 

pohádky je 

kousek 

písničky a to 

bylo opravdu veselé. Nejčastěji padalo jméno včelky Máji, ale nakonec 

přeci jen děti všechny pohádky od Pyšné princezny až po Tři oříšku pro  

Popelku poznaly. Pak jsme se společně začali těšit na Vánoce a 

zazpívaly se ty nejznámější písničky. Když se zpívaly rolničky, děti 

dostaly pravé rolničky a tak bylo ve třídě opravdu rušno. Ale to už jsme 

se všichni nemohli dočkat Mikuláše. Volali jsme ho tak hlasitě až přeci 

jen dorazil. No vlastně nejdříve čert a anděl. Oni se totiž Mikulášovi 

ztratili a moc se báli, že se na ně bude Mikuláš zlobit. Ale děti 
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vymyslely tak hezkou básničku pro Mikuláše, že se ani čert nemusel 

bát, že bude Mikuláš rozylobený. Ale to už se ve dveřích objevil krásný 

Mikuláš s velikánskou berlou. A protože byli naši prvňáčci, hodní 

dostali pěknou nadílku přímo od Mikuláše s andělem. Někteří zlobílci 

museli ještě slíbit, že se polepší, protože čert  by si přece jen rád 

někoho odnesl, ale nakonec čertík odešel s prázdnou, Chtěl bych 

poděkovat skupině Myš a Maš, která připravila dětem tolik radosti, 

rodičům jednoho z žáků, že dětem tento zážitek umožnili a 

zasponzorovali.                                                                        (Pardub) 

Třídní schůzky 

     Dne 18. 11. 2014 se na 8. ZŠ konaly třídní schůzky žáků naší školy. 

Před začátkem třídních schůzek prodávají redaktoři Osmínku svůj 

časopis, který si sami píší. Rodiče tak vědí, jaké akce a co nového se 

děje na naší škole. Utržené peníze za časopis naši šéfredaktoři Ondřej a 

Simona Pardubských investují do výher pro soutěžící, kteří se zúčastní 

hádání tajenek v našem časopise, odměn pro nejlepší jednotlivce 

v soutěži v aktivitě a barevné papíry na obálku časopisu. Také zpovídali 

trošku rodiče, jak se jim líbí naše škola, jestli jdou rádi na třídní schůzky a 

zda znají Osmínek. 
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      V měsíci listopadu se na třídních schůzkách hodnotí čtvrtletní úsilí 

žáků naší školy a rodiče si jdou vyslechnout, jak jejich dítě v jednotlivých 

předmětech prospívá, nebo kde je naopak potřeba vynaložit větší úsilí, 

aby se známka z určitého předmětu naklonila k lepšímu. V této chvíli se 

známky z jednotlivých předmětů rýsují asi tak z poloviny a druhá polovina 

známky se musí odteď do ledna, než se napíše pololetní vysvědčení 

pěkně dokutálet. Je to dřina, ale výsledky se určitě dostaví. Proto všichni 

bojujte až do konce!!! Rodiče žáků 9. tříd již diskutují s třídními učiteli a 

paní Michalcovou, která je kromě funkce zástupce ředitele i výchovnou 

poradkyní, jak vyplnit přihlášku na SŠ, nebo SOU a jaké jsou šance přijetí 

jejich dítěte na ten, či onen učební obor.  

     Kromě známek se hodnotí i aktivita a hlavně chování, ve kterém mají 

někteří žáci naší školy veliké mezery(naštěstí je jich opravdu jen 

menšina).  Doufám, že i to se brzy zlepší. Jiné žáky zase učitelé chválí za 

příkladnou přípravu či reprezentaci školy v různých soutěžích nebo 

sportovních kláních. Další setkání rodičů s učiteli proběhne určitě během 

měsíce dubna v roce 2015. 

Rozhovor s rodiči 

 Těšili jste se na třídní schůzky. Máte obavy, co se dozvíte? 
Chodím bez obav. 

Ne, mám obavy, co se dozvím. 

 Jak se vám škola líbí? 
Škola je velmi pěkná. 

Nerozlišuji ji. 

 Znáte časopis Osmínek, případně koukáte na webovou stránku? 
Ano znám, na web nekoukám. 

 Jak se vám líbí? 
Hezký 

Dobrý. 

 Co byste se v něm rádi přečetli? 
Jak se děti chovají dnes a předtím. 

Děkujeme za rozhovor(Napsali Tomáš Nosek 8. A, Aneta, -DANNY-) 
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Foto nám připomíná tradiční Bubáčkový den. 

Vánoční osmisměrka 

Najdi zbylá písmena, zakroužkuj je a napiš tajenku.(Týna) 

 
ROLNIČKY, HVĚZDA, SNÍH 2X, STROMEČEK, VLOČKY, DÁREK, 
ZVONEK, RODIČE, VÁNOCE 
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Vánoční pečení u prvňáčků 

Prvňáčci si zkoušeli zhotovit své vlastnoručně upečené cukroví. Hezky 

jim to šlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa s našimi redaktory z druhého stupně 
Co si přeji k Vánocům? 

o lepší počítačové vybavení, neboť to staré mi již dosluhuje.  

o notebook, abych  dostala na střední školu Gymnázium dr. 

Josefa Pekaře a měla co nejlepší vysvědčení. 

o Nevím, nechám se překvapit. 

o Těším se na dárky a na prázdniny (i když by mohly být trochu 

kratší :-D). 

o K Vánocům chci hodně JÍDLA a mír na Zemi.   

o Tento rok si nepřeju nic konkrétního :) 

o K Vánocům si přeji DW (Doctor Who) knihu Závoj smutku….a v 

lednu chci ještě knížku Dalecká generace :D 
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 Co si přeji do nového roku?  
o aby se mi ve škole  dařilo a měl jsem hezké vysvědčení, protože se 

tento rok počítá do přihlášky na střední školu. Všichni přeci víme, že  to 
je důležité.  

o samé jedničky. Zdraví a lásku. 
o dobré vysvědčení? :) 
o celosvětový mír a aby na ČT dávali Pána času,i 8. (34.) sérii. 

 

Co přeji vám do nového roku? 
o aby se vám dařilo, měli jste pěkné známky a užili jste si také hodně 

zábavy. 
o vánoční prázdniny s jídlem a jídlem :33 
o Hodně štěstí, zdraví, hodně jedniček a pro všechny Whoviany* 

přeji aby vám vaše závislost nepřešla :D (pozn.red.*Whovian = 
Fanoušek Doctora Who,u nás překládaný jako Pán času.Někdo je 
opravdu velký závislák,jako já :D) 

 

Vánoční 
básnička.  
Vánoce se blíží 
a s ním ten 
nádherný čas 
kdy už se oči klíží 
kapr dělá MLASK 
Zvony zvoní na 
Vánoce 
to je konec mojí 
básně 
 to myslím 
opravdu vážně 
a přeji  
hodně štěstí v 
Novém roce. 
Hanka Kryšpínová 9.B , Bejka,►Kája◄-Danny-, xy) 
Na čísle spolupracovali: Tomáš Nosek, Beata a Viktorie 
Kisselová, Hanka Kryšpínová, Natálie Jirásková, Adrian a Kristýna 
Bittmanovi, Dan Kučava, Kája Pavlyčuková, Jan Fiala, Tadeáš 
Mašek, Roman Kynčl, Kája a Tereza Demeterová, Nikola Duková, 
Sabina Tomincová, Veronika Seglová Jirka Pinkas, Barča 
Hamšíková a svými výtvarnými díly přispěly děti z naší školy, foto archiv Osmínku. 


