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Co na vás čeká? 

 omalovánka, spojovačka, perličky 
 reportáže , pozvánka na výstavu hub 
 prázdninové povídání a obrázky 
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Úvodník 
             Milí čtenáři, pomalu se nám chýlí první měsíc ve škole po 
prázdninách ke konci. Asi vám to přijde stejně jako mně už dávno, kdy 
jsme se koupali ve vlnách, chodili po horách, plavali na koupalištích, 
sbírali borůvky, blbli s kamarády na chalupě, četovali bezstarostně celý 
den s kamarády. Ale myslím si, že je spousta z vás, co se na školu a 
hlavně na kamarády těšili.  
A škola vás přivítala vyzdobená, uklizená, s odpočatými učiteli, takže 
věřím, že jste strávili ve škole hezké dny a prožili mnoho zajímavého. 
Naše redakce řeší každý rok problém, jak nahradit odcházející redaktory, 
kteří pro Vás připravovali Osmínek roky před tím. Přihlásili se nám někteří 
mladí novináři z prvního stupně, tak bych byl moc rád, kdyby se nám i 
s novou redakcí, za pomocí starých osvědčených redaktorů, dařilo 
přinášet každý měsíc zajímavé čtení 

Pardub 
 

 

Zveme všechny zájemce na VÝSTAVU HUB  

30. září "Bláhův sál" v 8. ZŠ  Od 08:00 do 16:00 hodin. 

Budete moci shlédnout nejenom zdařilá výtvarná dílka našich žáků a 

jejich soutěžní fotografie, ale budou zde vonět také  pravé exempláře z 

přírody, které pod dohledem známého mykologa pana Malého, který u 

nás vloni měl přednášku, nasbíráme. 
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Žáci z Osmičky na gymnáziu v Zittau  

 
 Od 2.6. do 4.6 jsme byli díky snaze pana učitele Pardubského 

v Žitavě(Zittau) v Německu, přesněji řečeno v kempu Domino. Po cestě 

linkovým autobusem na vlakové nádraží v Turnově (kvůli podemleté trati 

bychom nestihli rychlík), jsme jeli vlakem do Liberce a dalším vlakem do 

Žitavy. Nakonec jsme ještě šli s batohy a taškami asi 3 km do kempu.  

 

     Tam jsme se svalili na lavičky a začali rozdělovat chatky, my si vybrali 

číslo 6. Vešli jsme a hned jsme si rozebrali, kdo bude spát nahoře a kdo 

dole a jaké patro ve skříni bude naše. Také jsme si všimli, že je v chatce 

jen jedna zásuvka, což jsme se trochu zděsili, nakonec ale stejně za 

celou dobu u nás nikdo nic nenabíjel (jen trošku tablet do vlaku). 
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      První den jsme se 

rozepsali do různých sportů, 

které chceme hrát: fotbal, 

basketbal, minigolf, ping-

pong. Já byl v týmu s Pavlem 

a Markem a hráli jsme 

basketbal, minigolf a ping-

pong (ty jako jednotlivci). Ve 

volné chvíli jsme skoro pořád 

hráli ping pong, fotbal a druhý 

den basketbal. Zasoutěžili jsme si i v minigolfu. 

Druhý den nám byly 

ugrilovány klobásy s 

topinkou, 

těstovinovým 

salátem a sladký 

meloun, okurka nebo 

rajčata ležely na 

podnosu. 

      Druhý den jsme 

také navštívili 

německé gymnázium 

Christiana Weisse. 

Vyrazili jsme hned po 

snídani. Před 

kempem již na nás 

čekal autobus, kterým studenti té školy obvykle jezdí na hodiny tělocviku. 

Zavezl nás ke vchodu, tak jsme šli do auly, kde na nás pan zástupce 

německého gymnázia mluvil německy a náš pan učitel překládal (my 

němčináři jsme i něco rozuměli). Potom jsme po dvou nebo třech šli na 

jednu hodinu do výuky a pozorovali, jak to v Německu probíhá. Nejdříve 

nás vyprovodil kluk jménem Nikolas do třídy a tam jsme čekali na učitele. 

Přišel docela mladý pan učitel a nějaká paní, která zřejmě dělala dozor, 

aby žáci nerušili a dávali pozor. Pan učitel se nás snažil uvítat v češtině a 
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docela mu to šlo. 

Potom se už o nás 

nikdo nezajímal a 

žáci se učili 

aritmetický průměr. 

Hodinu jsme si 

potichu povídali a 

nějak jsme tu nudu 

přežili Musím říci, 

že celou hodinu byl 

klid, nikdo nezlobil a 

pan učitel se jen 

usmíval. Dále nás 

provedlo pár německých studentů po škole. Ten náš nám česky! (ne 

zrovna perfektně) popisoval vybavení a učebny. Potom nás ale převzal 

jiný žák, který byl Čech, takže mluvil normálně. Po prohlídce se s námi 

zástupce rozloučil v aule.  

     Po návštěvě jsme se šli najíst. Většina si koupila pizzu, ale ten pán 

řekl, že už nemůže dělat pizzu, protože jich už dělá pět, tak si kluci z 
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devítky koupili hranolky. Pizza byla best :33 Pak se ještě pár lidí podívalo 

do Intersportu.  

     Než jsme se vrátili do kempu, šli jsme do  obrovského obchodu, kde si 

hodně lidí koupilo zásobu pití a brambůrek. Pak jsme to měli 12 minut do 

kempu.  

Když jsme se 

vrátili, měli 

jsme pauzu 

asi hoďku a 

pak si dali 

turnaj v ping-

pongu ( vyhrál 

p. učitel). Byla 

tam velká 

“zahrada” kde 

byla 

klouzačka, 

houpačka pro čtyři i klasické, basketbalové hřiště s jedním košem, 

kolotoč, dva ping-pongové stoly a velký altánek. Bylo tam desek chatek. 

Měli jsme večerku do jedenácti. Večer byla v chatce 10 párty, kde byli 

skoro všichni. 

 Výlet byl super, nálada pohodová a počasí taky dobré. Jel bych znovu, 

ale příště už jsem na střední škole. -VIP- 

Další dojmy  

 Já a Klárka jsme si vybrali hodinu ruštiny. Naštěstí učitelka ruštiny 

učila i český jazyk, a tak si s námi povídala česky.  Po hodině jsme 

měli prohlídku školy jinými žáky, kteří o jednotlivých místnostech 

mluvili jako kdybychom to vůbec neznali -,- . 

 Naše pětičlenná armáda šla na angličtinu. Museli jsme přejít do 

druhé budovy. Když jsme vešli do třídy (tušíme, že to mohli být 

sedmáci) , tak tam ještě nebyla jejich učitelka. Chvíli jsme tam tak 

trapně stáli v rohu, ale potom zazvonilo a přišla vyučující. Pro nás 

bylo trochu neobvyklé, že na žáky mluvila celou hodinu anglicky a 
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žáci všemu rozuměli (nebo se tak jen tvářili) ....My nerozuměli ani 

jednu čtvrtinu toho všeho :D  

 Podle našeho názoru máme hezčí školu. Takovou více barevnější a 

veselejší. Ta jejich byla taková starší, ale také pěkná. Docela nás 

překvapilo, že žáci nemají žádné šatny a všechny věci nosí s sebou. 

Po skončení exkurze jsme se šli doslova nažrat! :D                 

...Napsala armáda spásy (Benešovič, Woronyda, Adwoň, Palačinka a 

Hájkovic)  

 Veselý zážitek? Když jsme pištěly před klučičíma sprchama kvůli 

pavoukům a já ucpávala Elišce pusu, protože mi řvala do ucha 

:DD Nebo když Klárka chytala záchvaty smíchu a Eliška měla 

kocovinu z cukru :´D                                                                      -

B- 

 P.S. na gymnáziu se učí i čeština                     /M@®€K™/ 
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Návštěva iQLANDIE a Lunaparku 

 za 

odměnu 

 

Nejaktivnější 

jednotlivci jsme jeli 

na výlet do Liberce 

do lunaparku v 

Babylonu a do 

iQLANDIE, která je 

hned vedle. Do 

lunaparku jsme jeli 

mikrobusem a bylI 

jsme tam hodinu 

před otevíračkou. To ale nevadilo, jelikož pan učitel Pardubský předem 

domluvil, že nás tam pustí před ostatními, abychom mohli bez fronty na 

jakoukoli atrakci. Já nakonec většinu času strávil na autodromu nebo 

Airhokeji. 

      Pak jsme se přesunuli 

do iQLANDIE, kde jsme 

společně po koupení lístků 

šli do 2. patra na show. 

Pracovník zhasl a ukázal 

nám Teslův transformátor a 

pak s pomocí jejích výbojů 

pustil známou písničku, 

další byla z pirátů z 

Karibiku. To bylo v sekci 

Živly, kde jsme si na 

plošince mohli vyzkoušet 

zemětřesení nebo v kabině 
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vichřici. Dalšími sekcemi byly Geolab (podzemí), Vodní svět, GEO 

(Vesmír) , TUL (Svět nápadů) , Člověk, Sexmisie, Věda v domě, Zvuková 

věž, Češi světu. Moc se mi tam líbilo, ale jen škoda, že pár zajímavě 

znějících exponátů v iQLANDII bylo mimo provoz. Děkujeme škole, že na 

tuto exkurzi za odměnu přispěla na. dopravu     -VIP- 

A dojmy ostatních 

účastníků? iQLANDIA 

 

 vše se mi líbilo 

 docela hustý 

 v iQLANDII jsme si docela krásně 

pročistili naše díry na mozku 

 nejvíce se mi líbil robot, kterého jsme 

mohli ovládat 

 nejlepší byl Teslův transformátor 

 pěkné bylo, že si člověk mohl 

všechno vyzkoušet, třeba se obléci 

do obrovité bubliny 

 zkusili jsme si dělat moderátora 

předpověďi počasí. Mě by určitě 

nevzali 
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 Lunapark v Babylonu 

 Vše bylo dobré 

 Tam se mi nejvíce líbil autodrom, házení na koš, čtyřkolky 

 Rodeo 

 Trojité rotace na trampolíně 

 Házení míčků do koše 
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Prázdniny u nás i v Turecku 

    Třetí týden v červenci jsem jela na tábor do Bezdědic, kam jezdím 
každý rok. Naše parta kamarádů se dá po roce zase dohromady. Na 
táboře jsem si užila hodně zábavy s kamarády a kamarádkami celý týden 
co jsem tam byla. Ale tenhle rok se mi tábor líbil méně než minulý. Je to 
tím, že už jsem byla z dětí skoro nejstarší a neměla jsem tam co dělat. 
Ale i přesto to pro mě byl super tábor a ještě uvidím, jestli další rok 
pojedu jako dítě nebo instruktor. Už mi zkrátka není pět ani deset a je to 
jiné.      
Třetí týden v srpnu rodiče měli dovolenou, tak jsme jeli na výlet a taky 
jsme nakupovali a chystali se do Turecka. A v sobotu už jsme letěli do 
Turecka. Letěli jsme v noci v pět hodin, takže jsme vstávali v jednu 
hodinu ráno. Letěla jsem poprvé, ale nebála jsem se. Let byl skvělý a 
v Turecku jsme byli za dvě a půl hodiny. V Turecku už na nás čekal Hotel 
Iberotel Palm Garden, který byl opravdu božský a jídlo bylo ultra all 
inclusive. Bylo to opravdu úžasné, každý den „leháro“ u pláže a plavali 
jsme, opalovali se a spoustu dalších zážitků. Navštívili jsme město Side, 
kde jsou různé staré památky a nejhezčí výlet byl do delfinária. Také jsme 
v Turecku nakoupili hodně věcí na sebe a smlouvali ceny. Já jsem mluvila 
anglicky a dorozuměla jsem se dobře, neměla jsem nějaký velký problém, 
že bych nevěděla co říct nebo že bych vůbec nevěděla, co říká anglicky. 
Táta mluvil německy a ten uměl hodně dobře německy, takže vlastně 
naše rodina uměla i anglicky i německy. Je dobré umět dva jazyky a jsem 

ráda, že  můj druhý jazyk je němčina, 
protože ruštinu bych v Turecku vůbec 
nevyužila. Pak už jsme jen letěli zpátky 
a přiletěli jsme v sobotu 30.8., víkend 
byl pryč a hurá do školy. 

(Hanka Kryšpínová 9.B) 
 

 

 

 

 

obrázek od Lili Tongové 
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Rakouské Alpy - Ledovec Großglockner 
     O prázdninách jsme jeli do Alp na ledovec, že zkusíme jak se lyžuje v 
létě. Krajina v okolí ledovce byla kopcovitá s rozsáhlými lesy a všude 
pasoucími se krávami. Lidé v těchto oblastech žijí v údolích v malých  
 
táhlých vesničkách,  
které jsou tvořeny 
převážně z dřevostaveb. 
Také tam téměř neznají 
slovo ,,krádež´´. 
      My jsme bydleli ve 
vesničce Tux, která se 
jmenovala podle ,,pily´´, 
která byla hned na 
začátku vesničky. Jelikož je to vysoce položené místo tak tam bylo větrné 
počasí, ale přesto tam bylo okolo 30 

o
C. Když jsme vyjeli lanovkou na 

ledovec bylo tam -2 až -8
o
C. 

Kočí 

                                                                    (Kristián Kočí) 
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Zeměpisné prázdniny 
 
     Moje Zeměpisné prázdniny 
začaly tím, že jsem byla 14 dní, 
v Jeseníku v hotelu  
Priessnitz,(Olomoucký kraj). 
Také jsme byli v centru 
Jeseníku,je to malé městečko. 
 Okolí hotelu tvoří hlavně 
spousta léčebných pramenů 
které jsou umístěny hlavně v 
lese. 
  Také jsme byli na Pradědu 
Krásné počasí tam bylo i vzduch byl pěkný. Byla tam i zvířata- ovečky. 

 
 
Navštívili jsme také Fauna Park, bylo zde mnoho 
zvířat. 
 
 
 
Poté, co jsme přijeli z lázní, jela jsem se sestrou 13. 
července na loď. Pluli jsme z Děčína do Bad 
Schandau a zpět. V Německu jsme se podívali po 
památkách a večer jsme pluli opět do Děčína.  
A pak jsme byli v Zoo v Liberci a to byl poslední 

výlet a teď už jen škola.  Prázdniny byly suuuper.        (Nikola Dědková) 
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Dvacatero Jazykolamů do Osmínku 
1.Strč prst skrz krk. 

2.Pštros šel s pštrosicí a pštrosáčaty do pštrosáčárny Pštrosí ulicí. 

3.Dolar, libra, rubl. 

4.Jelen letěl jetelem, jetel letěl jelenem. 

5.Kotě v bytě hbitě motá nitě. 

6.Na klavír hrála Klára Králová s Karlem Klírem. 

7.Pudl prdl pudr. 

8.Osuš si šosy. 

9.Vlky, plky, klky, fleky. 

10.Kmotře Petře. Opepříte-li mi toho vepře , nebo neopepříte-li mi        

pepřem toho vepře, kmotře Petře? 

11.To ti tuto tato tátova teta tyká. 

12.My mu mámu málem mumifikovali mumiem. 

13.Lyžař zalyžařiv si, potkal lyžaře nezalyžařivšího si. 

14.Klapla, sklapla, chňapla. 
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15.Pekařka pekla pepřenou pečínku z pepřeného vepře. 

16.Pan Kaplan v kapli plakal, že má zákal. 

17.Dláto, bláto, mláto. Bláto zmátlo dláto. 

18.Já rád játra, ty rád játra, on rád játra. 

19.Siví sysli nesli syté sele v sesli. 

20.Byl jeden Řek a ten mi řek´: Kolik je na světě řeckých řek? A já mu 

řek´, že nejsem Řek, abych mu řek´, kolik je na světě řeckých řek. 

(Hanka Kryšpínová 8.B) 

 
Spojovačka od Tomáše Noska 

 Spoj názvy států v češtině a angličtině 

Česká republika      France 
Rusko        India 
Čína        Czech republic 
Egypt        Italy 
Řecko        Russia 
Francie       Greece 
Itálie        Canada 
Mexiko        Egypt 
Kanada       China 
Indie        Mexico 
 

Omalovánka z hodiny němčiny od Míši Toračové 
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Seznamovací vycházka 6.A      

My, 6.A, jsme 

byli na 

seznamovací 

vycházce s 

novým panem 

učtelem třídním. 

Byli jsme v 

Podlázkách a na 

Radouči, bylo to 

tam hezké. V 

Podlázkách 

jsme hráli 

přehazovanou 

dopadlo to 

15:13. 

Pak jsme ještě v 

Podlázkách házeli žabky. Nejvíc dal Lukáš 4 žabky. Pak kluci házeli 

pytláky (plody bodláků). 

Na Radouči jsme hráli tyto hry: rozdělili jsme se do skupin na holky a 

kluky, museli jsme sbírat čísla, která byla ukrytá ve vysoké trávě. Fotili 

jsme houby a 

hráli jsme si na 

prolézačkách:-)   

 

 

 

 

 

 

 

(Lily) 
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Jak jsme neviděli sysly na Radouči 

    Dne 17. 9. 2014 se naše parta redaktorů Osmínku vydala na 

první přírodovědnou vycházku do chráněného území Radouč.  

Bylo 

nádherné slunné počasí a my jsme chtěli vidět tvora, který 

vykukuje z nory a jmenuje se sysel. Hanka Kryšpínová z našeho 

týmu na krátkou chvilku 

jednoho zahlédla, zřejmě 

zahlédl nějakou potravu a 

předními tlapkami si ji 

stáhl do své nory. Byl tak 

hbitý, že rychle zalezl, 

takže ostatní neměli tu 

možnost ho vidět. Ale 

chceme vám o tomto 

malém zvířátku alespoň něco málo napsat. 
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     Sysel obecný je zástupce řádu hlodavců, vlastně taková 

zemní veverka. Měří kolem 20 centimetrů a dosahuje váhy 200 

až 400 gramů. Má hustý, 

hnědavý, přiléhavý kožich, 

velké oči, malé ušní boltce a 

krátký ocas. Má čtyřprsté 

přední končetiny, které jsou 

o hodně kratší, než zadní. 

Je to denní zvíře, které si 

hloubí nory, v nichž spí. 

Sysel je kriticky ohrožený druh. Živí se obilninami, jako jsou: obilí 

a kukuřice a v 

době, kdy tyto 

zemědělské 

plodiny nejsou, se 

živí trávou a 

klíčky. Konzumuje 

však i bezobratlé 

živočichy, takže to 

není úplný 

vegetarián. Zimu 

přečkává v noře 

ve stavu hibernace a spoléhá přitom na své tukové zásoby. 

Místem jeho výskytu je jihovýchodní Evropa a Malá Asie. 

     Pokud toto zvířátko na Radouči zahlédnete, neplašte ho, 

neubližujte mu, vždyť i takový tvor si zaslouží žít v klidu a hezké 

přírodě. Přečtěte si také na mb-netu příspěvek http://www.mb-

net.cz/jak-se-chovat-k-syslum-na-radouci/d-30640   

 

 

http://www.mb-net.cz/jak-se-chovat-k-syslum-na-radouci/d-30640
http://www.mb-net.cz/jak-se-chovat-k-syslum-na-radouci/d-30640
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     Vycházku jsme si užili, po cestě jsme si o ní vyprávěli a v 

hlavě už se mi začala rýsovat reportáž. Příroda je nejlepší 

inspirací pro psaní. 

                                                            Napsal Tomáš Nosek 8. A 

 

● I já jsme se těšil, že konečně uvidím slavné radoučské sysly. 

Ale nebylo mi přáno. Ale nálada byla dobrá. Prošmejdili jsme 

území jejich nor, vyhřáli se na sluníčku, popovídali jsme si. 

Prostě pohoda. 

● V létě je jich tady hodně, ale asi šli už spát. a tak jsme se s 

kamarády vyřádili na sluníčku. 

● Viděli jsme, jak někdo pouštěl draky. Hezky létali. 
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Perličky z Osmičky 
 

 Černé uhlí je černá barva, těží se u Karlových Varů. 
 Jaké vrstvy má kůže?  Kokoška a neoprén. 
 Čím se živí ptakopysk? Ptakopysk žere nehty atd. 
 Srst savců je většinou chlupatá. 
 Sově se točí hlava o 360stupňů. 
 Nové druhy: trávník akát (trnovník akát) 

                     satanka  (sasanka) 
                     tonošky (stonožky) 
                     schostoskok  (chvostoskok) 
                     kamenný krab 
                     babí oko (babočka paví oko) 
                     granát (garnát) 
                     mor šatní (mol šatní) 

 Hmyz má nejméně tři nohy. 
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Rozhovor s prvňáčky z naší školy 

Jak se vám líbí naše škola? 

Hanka a Michal z 1.B - Dobře 

Natálka a Adam z 1.C – Dobře 

Terezka, Eliška, František a Anička – 

Dobře 

Je škola lepší než  školka? 

H . a M. – lepší je škola, do školky 

bychom se nevrátili. 

N. a A.  – Radši chodíme do školy. 

T., E., F. a A. – Nejlépe do školy. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Děti měli nejradši Vv (vyrábění a kreslení) 

a rádi počítali matiku. Někteří měli také 

oblíbený předmět Tv a Čj. 

Těšili jste se do školy, když jste byli ještě 

ve školce? 

Všichni – Anó. 

Natálka si o prázdninách už představovala jak je ve škole a hrála si na 

školu. 

Co je na škole špatného/co se ti na škole nelíbí? 

Většinou se jim nechce z postele odpověděli: Hanka, Natálka, Michal a 

Eliška. 

Hodně často bohužel říkali, že se jim na škole nelíbí chování některých 

spolužáků. Ale to se určitě zlepší 

Co se vám líbí na škole? 
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Kamarádi, předměty, počítání, kreslení a cvičení, odpovídaly nadšeně 

děti z prvních tříd. 

 

Jak vám to jde ve škole/Jaké máte známky? 

Michal  a Hanička odpověděli, že mají samé jedničky, jen jednou se jim 

jednou něco nepovedlo a nedostali jedničku. 

Děti z 1.C, tedy Natálka a Adam odpověděli, že místo jedniček dostávají 

hvězdičky. 

A děti z 1.A říkali, že mají tolik jedniček, že už si je nepamatují. 

Děkujeme za rozhovor. 

 (Hanka Kryšpínová a Petra Bertoková 9.B)  

 

A přejeme vám, abyste do naší hezké modrožluté školy chodili rádi po 

celých devět let, nasbírali spoustu zážitků, přátelství , poznatků a 

dovedností a rádi se sem vraceli  až základní školu vyjdete (ŠER) 
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Jak jsem se těšil do školy? 

     Dlouhé prázdniny jsou vždy příjemnou záležitostí. Je to dobrá pauza 

pro odpočinek a velké načerpání sil do desetiměsíčního maratonu 

školního roku. Přes prázdniny jsem hodně zvolnil tempo a dostal jsem se 

tak trochu do stavu lenosti, což zrovna není můj styl. Koncem srpna jsem 

již cítil, že bude potřeba trochu zapnout hnací motor a připravit se na 

posun o stupínek výše do osmého ročníku. Nástupu do školy jsem se 

trochu děsil a poslední tři dny prázdnin jsem trénoval ranní vstávání. Také 

se mi o cestě do školy zdálo, protože poslední víkend v sobotu jsem se 

ráno probudil kolem 6. hodiny a ptal jsem se rodičů, co je za den a jestli 

jsem nezaspalV pondělí 1. září mě ráno vzbudila mamka a vstával jsem 

jako rybička. Neříkám, že s radostí, ale ustál jsem to. 

Napsal Tomáš Nosek 8.A 

     Doufám, že jste si odpočali i vy, těšili se na spolužáky a na své 

oblíbené předměty. Vaši učitelé vám pomůžou zalepit mezery ve vaší 

paměti, které vznikly po prázdninách a dozvíte se a naučíte spoustu 

nových věcí 

Osmisměrka od Michala Najdi 7 barev 

(anglicky).Vybarvi je (kromě bílé) správnou pastelkou 

O G B P L A W B 

B R O W N S M L 

W O L L E Y X A 

R E D B L U E C 

N N W H I T E K 

 

 NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: Tomáš 
Nosek, Hanka Kryšpínová, Petra Bertoková, Vít 
Pardubský, Marek a Beata Kisselovi, Michal Beran a 
samozřejmě naši šéfredaktoři Simona a Ondřej 
Pardubských. Pěkné obrázky, výtvarná dílka, 
soutěže  a fotky jsou od dětí z naší školy. 


