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Úvodník
Venku je sluníčko, prázdniny na nás volají a my vám přinášíme
poslední osmínkové dvojčíslo v tomto školním roce. A tak si
zavzpomínáte ještě na karneval na ledě, na Velikonoce , na středověký
projekt. Na škole proběhla spousta zajímavých besed, některé se ani
nevešly do tohoto čísla. V květnu a červnu je sezóna výletů, ale i o těch
se vlastně dočtete až po prázdninách. Prostě jaro bylo tak nabité akcemi,
že je opravdu skoro nemožné vás o všech informovat. Vyzdvihnout bych
však chtěl vítězství 7.A a 4.B v soutěži boleslavských škol o vyrobení
vlastní společenské hry na téma zvířata ve městě. Naše děti pomáhaly
uklízet Radouč od odpadků a naše škola zajišťovala velkou sportovní
událost soutěž Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, tedy naše děti
nejenže soutěžily, ale byly i rozhodčími.
Chtěl bych poděkovat všem učitelům, že nejenže kvalitně učili po
celý rok, ale ještě připravili pro děti tolik zajímavých akcí. A všem bych
vám chtěl popřát krásné prázdniny, po kterých se sejdeme plni sil do
nového školního roku. A pozor na pitný režim, jak vám radí naše titulka
tohoto čísla :-)
Hezké počteníčko přeje Pardub
Soutěž v aktivitě vyvrcholila výletem za odměnu pro nejaktivnější
jednotlivce do nejmodernějšího planetária v naší republice. Reportáž
z tohoto zajímavého místa vám zprostředkujeme příště.
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Karneval na ledě
Naše sportovní třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B se ve čtvrtek 9.března
rozloučily s ledem.Na poslední hodinu tak vyjeli čertíci, rytíři, princezny,
ježibaby, piráti....Karneval zahájilo vystoupení žákyně 3.B Aničky
Strnadové,která předvedla svoji volnou jízdou. Dále si děti zasoutěžily,
pak si pořádně zatancovaly.Také dostaly diplom a sladkou odměnu.Bylo
vyhodnoceno 10 nejkrásnějších masek. V bruslení budou děti pokračovat
v květnu a červnu na in-line bruslích. (web školy)

Vtipy o zvířátkách
Slepice: "Nejsem nesnášenlivá, ale to věčné snášení prostě
nesnáším."

Víte, proč kohout kokrhá vždy tak časně ráno?
Protože když se vzbudí slepice, už se ke slovu nedostane.
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Basketbal
V pondělí 6. února se konal závěrečný turnaj v basketbalu pod

vedením pana Zakonova. V souboji se utkaly třídy 3. A a . 3. B.

Vtip o zajíci:
Ráno stojí před obchodem dlouhá fronta zvířátek.
Zajíc se snaží dostat dopředu.
Medvěd ho popadne za uši
a hodí ho na konec fronty.
Celé se to opakuje třikrát.
Zajíc už toho má dost a řekne:
„Já ten obchod dneska neotevřu.“
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Beseda s panem komisařem
Ve středu 15. března jsme se páťáci čtvrtou vyučovací hodinu

zúčastnili besedy s
komisařem
prevence kriminality
a tiskového mluvčí
Bc. Ondřejem
Kubalou z Městské
policie Mladá
Boleslav. Téma
bylo „Co je
bezpečné chování.“
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Projektový den
V době hradů
Ve středu 15. března na nás čtvrťáky čekal den plný zajímavostí.
První hodinu jsme si vyprávěli o životě ve středověku, rytířích, hradech,
erbech a rytířské výzbroji. Následující chvíle jsme se již soustředili na
vyrábění. Někteří žáci nám přinesli k nahlédnutí i svou rytířskou výzbroj.
Celá třída se najednou ocitla v době středověku. Projekt V době hradů
jsme si užili a moc se nám líbil.

Soutěž poznej zvířátka podle obrysu:
1.
2.
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Projekt Hrady o tělesné výchově
Žáci pátých tříd se seznámili, jak byly hrady a tvrze opevněny a jakým
způsobem je posádka bránila. Zopakovali jsme si zbraně z husitských
válek a seznámili se i s taktikou dobývání opevněných hradů. V praktické
části tělesné výchovy vedené panem učitelem Trávnickým jsme se
rozdělili do dvou skupin - útočníků a obránců a bojovali s nadšením při
dobývání středověké pevnosti na kopci. Nechybělo ani házení kamenů
(medicinbaly) z hradeb na lezoucí útočníky.

Projekt o životě ve středověku
V úterý 14. 3. 2017 ve škole probíhal den, ve kterém jsme se učili o
středověku.
Čeština – četli jsme pověsti z Mladoboleslavska. Každý z naší třídy měl
příležitost něco přečíst nahlas (pokud chtěl, ostatní poslouchali). Já jsem
četl o tom, jak hora Baba přišla ke svému jménu. Bylo o tom, že baba, co
bydlela nedaleko Bakova, sbírala načerno bylinky s vnukem a dědkem u
Krakonoše. Proto byli prokletí a kvůli tomu se tyto kopce jmenuji Baba,
Dědek a Vnuk.
Přírodopis – tam jsme dostali pracovní list, ve kterém byly popsány vlny
moru ve středověku. Černá smrt (protože takhle se to jmenovalo) zabila
víc lidí, než obě světové války dohromady. Dozvěděl jsem se různých
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podivných medicínských metodách, jak léčili ve středověku nemoci.
Některé takzvané léčby byly horší, než sama nemoc. Paní učitelka nás
varovala, že pro některé je nepříjemné to číst, a kdyby se nám dělalo
náhodou špatně :-), tak můžeme přečíst jenom druhou půlku o
bylinkářství (já jsem se tam nekoukal, tak nevím, co tam bylo). Pro mě to
bylo spíš zajímavé, a dozvěděl jsem se, že doktoři například pouštěli
žilou, protože věřili, že špatná krev dostane se ven z těla. Používal se i
arsenik, který byl silně jedovatý! Lidé, když neměli jiné léčby se modlili,
aby byli zdrávi.

Vyrábíme erb (znak)
V českých zemích se erby poprvé objevily ve 13. století (nejstarší z r.
1220 na pečeti Vítka z Prčice). Podle podoby erbu se začaly nazývat
některé významné rody – Hrabišici = hrábě,
Šternberkové = hvězda („Stern“ = německy hvězda),
Rožmberkové = růže. Erby nosili heroldi ===) věda
heraldika. Užívaly se 4 barvy = červená, modrá,
zelená a černá, doplněné zlatou a stříbrnou.
V hodině praktických činností si každý z nás
vyrobil erb. Na jeho výrobu jsme mohli použít cokoliv.
Když jsme svoji práci na výtvoru dokončili, hádali
jsme, komu daný erb patří.
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V době hradů - okolí Mladé Boleslavi
Dozvěděli jsme se o gotických hradech v Pojizeří, které lemovaly
vesměs okolí řeky Jizery, kde procházely významné zemské a kupecké
stezky spojující Prahu se Žitavou, Lužicí, Slezskem.

Projekt byl doprovázen vlastivědnou prezentací o hradech a tvrzích
na Mladoboleslavsku, Mnichovohradišťsku a Turnovsku. Některá místa
jsou žákům známa více a některá méně. Řada žáků navštěvující
turistický kroužek poznávala místa, která navštívili a vzpomínali na
zážitky a dobrodružství z těchto víkendových akcí. Poznali jsme takto
Boleslavský hrad, Michalovice, Zvířetice, Dražice, Stránov, královský hrad
Bezděz, Kokořín, Valečov, Kost, Drábské světničky, Hrubou Skálu,
Valdštejn, Pařez, Frýdštejn, Zásadku a další.
(z webu školy)

(Viki)
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ZLÍN FESTIVAL - tvůrčí dílna
Naši prvňáčci se zúčastnili dne 22. 2. tvůrčí dílny, která se koná v
rámci ZLÍN FILM FESTIVALU dětských filmů. A pořádně si to užili.
Kreslili pohádkové filmové klapky, zatančili si, zařádili, kouzlili s
kouzelníkem Jirkou a domů si
odnesli několik upomínkových
dárečků. Největší radost měli z
velkého plyšového Maxipsa Fíka,
se kterým se mohli vyfotit.

Básnička
o jaru
(Karolína Karlová
6.A)
Duben se nasměje:
prohání se venku
studené větry
z dešťových
pahorků.
Sluníčko zatočí
paprskem nad
louží.
Komu padne do
očí,
tomu se hlava
zatočí.
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Pohádka od Štěpána
O Kamenožroutovi
Před mnoha a mnoha lety byl v Černém dole jeden lom. A v tom lomu
pracovali lidé, kteří tam vždy rádi těžili kámen a vydělali měšec zlaťáků.
Až jednoho dne se jeden mladík vzdálil a šel těžit kámen trochu
stranou od ostatních lidí. Jak kopal,
vytěžil zajímavý kámen, který měl
tvar hlavy se zuby a očima, a tak
pokračoval a vytěžil kameny, které
měly tvar rukou, nohou a těla.
Mladík všem řekl o svém nálezu a
oni byli udiveni. Všechno spojili
k sobě dohromady a obr ožil.
Jediné, co chtěl, bylo pojídat
kameny. Ani mladíkovi, ani ostatním
lidem se to nelíbilo a nazvali ho
Kamenožroutem. Obr toho spoustu
snědl a lidé se báli, že sní všechny
kameny v lomu a nebude moc co
těžit. A tak zavolali rytíře s katapulty.
Rytíři začali katapultovat kameny po
Kamenožroutovi, jenže on je na
obranu začal jíst. Kameny na něj ale
lítaly dál a on se začal zase
rozpadat. Pak ho lidé a rytíři
zakopali zase hluboko do země a kdo ví, jestli tam dodnes ještě hluboko
v zemi není.
Konec :-)

Bludiště od Kristýny
Kuřátko musí projít středem bludiště. ylušti tak, aby se dostalo k mámě.
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5.B jako návrháři
Každý člověk má své oblíbené oblečení a především styl, kterým se
prezentuje. Ve středověku se kvalita oděvu odrážela od postavení.
Pro svou práci jsem si vybral sedláka, protože si myslím, že sice "šaty
dělají člověka", ale neprezentují jeho charakter. Sedlák nosil jednoduché
oblečení, které se skládalo z lněné košile a kalhot. Oděv byl vzdušný a
vyhovující jeho práci.
(Tadeáš Mejzlík)
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Březnový jumping
My třeťáci jsme v pátek 24. března naposledy navštívili Fitplace v
Mladé Boleslavi, které je nedaleko naší školy. S velkým nadšením jsme
cvičili na trampolínkách a těšíme se na další lekce v příštím roce.
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Vítězství - Soutěž DDM ke Dni Země
Soutěž ke dni Země, které se zúčastnily tři z našich tříd , jsme vyhráli
v obou kategoriích. Na Zeměfestu bude slavnostní předání cen.
Jako každoročně připravuje DDM ke Dni Země soutěž pro školy. Letos
jsme dostali za úkol vytvořit společenskou hru na téma Zvířata ve městě.
Třída 4.B vytvořila hru Králíčku, nenech se přejet. Cílem této hry je
bezpečně zvládnout
kruhový objezd,
získat mrkvičku a
vrátit se s ní zpět na
louku. Žáci
namalovali herní
plán, vymodelovali
králíčky i mrkvičky a
sepsali pravidla
pravidla hry.
Třída 7.A
vytvořila kostkovou
hru Zvířata ve
městě. Žáci vytvořili 6 hracích kostek s různými barvami, 36 hracích
kartiček se zvířaty, domečky a otázky a nápovědu k nim ke zvířatům ve
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městě. Nakonec svými obrázky nazdobili krabici na hru a vyzkoušeli, co
vše má být v pravidlech.
My, žáci 3.A, jsme se podívali, které ptáky můžeme ve městě vidět,
našli si jejich obrázky,
nakreslili je a vytvořili
z obrázků tří
nejznámějších puzzle
vrabec domácí, puzzle
kos černý a puzzle
sýkora modřinka.
Čekali jsme s napětím
na výsledky a nebyli
zklamáni. Zvítězila třída
4.B a třída 7.A
z obrovské konkurence
36 soutěžních kolektivů
základních a speciálních škol a víceletých gymnázií. Gratulujeme!
(Dana Vávrová, ŠER)

Pasování prvňáků na čtenáře
Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů proběhlo ve středu 24. 5. 2017
v dětském oddělení knihovny v Severním Městě.
Akce se zúčastnily třídy 1.A, 1.B i 1.C. (z webu školy)
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Ukliďme svět
Na 11.ročníku úklidu Radouče se sešlo v sobotu 8. dubna 41 dětí a 11
dospělých. Bylo mezi nimi i
deset dětí naší školy.Téměř
nadlidským úsilím se podařilo
všechna místa zanesená
bezdomovci odklidit a zcela
naplnit velkokapacitní
kontejner. Část odpadků se
musela odvézt ještě dalším
vozem, protože se již do
kontejneru nevešla. Po úklidu
čekalo na všechny účastníky
občerstvení v podobě buřtů a
ti nejpracovitější dostali trička
s logem Ukliďme svět. Všem
účastníkům patří velké
poděkování .
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llustrátor Adolf Dudek na Osmičce
Ve čtvrtek 6. dubna k nám do školy přišel známý ilustrátor Adolf
Dudek. Řekl
nám hlavní
geometrické
tvary, díky
kterým
můžeme
nakreslit
cokoliv. Je
to kruh,
čtverec,
trojúhelník
a obdélník.
Ukazoval
nám také tři
hlavní
pomůcky,
což je
štětec, myš
a tužka. Kreslil nám obrázky, které se dají nakreslit pomocí čtyř
geometrických tvarů.
Ukazoval nám také knížky,
které ilustroval. Měli jsme tam
také soutěž, ve které jsme si
museli zapamatovat obrázky,
a potom říkat to, co jsme si
zapamatovali.
Na konci jsme k němu
mohli jít a on nám dal
autogram na knížku, ruku
nebo čelo.
(Milana Vanovich 5.B)
 Nejvíc mě bavilo, když se
nám představoval, dělal
si z toho legraci. Potom začal mluvit o reklamách. Měli jsme tu
možnost, že jsme si jednu reklamu vymysleli a řekli.
 Jeho podpis je takový ptáček. Bylo to úplně super a moc jsem se
bavila.
(Agáta Pavlyčuk 5.B)
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Michalovická Putna
V úterý 14.3.2017 jsme společně
s panem učitelem Oto Rosákem vydali
na výlet, abychom si prohlédli
Michalovickou Putnu.
Hodnocení:
 Co se nám na Michalovické Putně
líbilo? Je to stará a hezká zřícenina.
 Co nás
v okolí
zaujalo?
Jak je veliká
a také hezky proudící Jizera.
 Co jsme tam dělali? Hráli jsme si na hřišti a
pozorovali jsme rybáře který chytil krásnou
rybku .
(Napsaly Eliška Ludvíková a Petra Toračová)
Soutěž: Poznáte i další památky?

Zkuste poznat alespoň tři z nakreslených památek a přijďte se pochlubit
do kabinetu biologie. Stejně jako u ostatních soutěží budete ve slosování
o sladkou odměnu. Pokud jich poznáte méně, vybarvěte hezky do počtu
tři obrázky:-)
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Spojovačka pro vás
1. halapartna
2. mor
3. desátek
4. chorál
5. léno

A. nemoc
B. jednohlasý zpěv
C. zbraň
D. propůjčená půda
F. poplatek vybíraný církví
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Den techniky pro dívky
ve firmě Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
pro 5. ročník
Prohlídka začala v prostorech odborných učeben, kde probíhá
odborný výcvik žáků zdejšího
učiliště. V moderně vybavených
učebnách se naše dívky seznámily s
tím, co musí ovládat žáci oboru
automechanik a autoelektrikář.
Následoval přesun do
výcvikového centra Lean Centrum,
kde jsme si vyzkoušeli řadu
zajímavých činností, na kterých se
připravují zájemci o pracovní
pozice ve firmě Škoda Auto (tzv.
vzdělávání dospělých andragogika). Na vlastní oči jsme
mohli poznat zázemí firmy,
koncepci práce a rozvoj
zaměstnanců.
(Mgr. Jan Trávnický)
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Čtyřlístková Noc s Andersenem
V pátek 31. března se konala celorepubliková akce Noc s
Andersenem k podpoře dětského čtenářství, tentokrát na téma Čtyřlístek.
Děti z několika tříd 8. ZŠ se dostavily v podvečer ke škole, aby zažily
příjemný večer plný her,
soutěží, dobrodružství a
především
společného
čtení a večerníčku v
podobě
filmového
zpracování Čtyřlístku Ve službách krále.

Soutěžní otázka: Jak se jmenují kamarádi ze Čtyřlístku?
Psí holčička.........................kocourek............................
zajíček..............................a prasátko ............................
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Velikonoce v 5.B
Na začátku první hodiny jsme si
pustili videa o Velikonocích. Byla
to zajímavá videa. V prvním videu
nám říkali různé zajímavé tradice.
Druhé video bylo o Pašijovém
týdnu. Potom jsme mohli vyrábět
zajíčka nebo slepici. Já jsem
vyráběla slepičku. Slepička byla
na špejli a dala se zapíchnout do
květináče. Hráli jsme i různé hry.
Bylo to super.
Adriana Eder
Ve škole jsme měli projekt. Byl to
projekt "Velikonoce". Hráli jsme
různé hry a soutěže. Většinou
jsme používali tabulky. Hráli jsme
hry, jako pravda nebo lež. Měli
jsme nějaká tvrzení, na která jsme
museli odpovídat. Vyráběli jsme i různé ozdoby. Paní učitelka nám
pouštěla i různá videa. Ta videa byla o různých tradicích.
(Tomáš Dani)
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Velikonoce se objevily i v dílech našich redaktorů. Jistě jste si všimli
velikonočních obrázků, vtipů. Zde je velikonoční básnička od Karolíny
Karlové ze 6.A.

Básnička o Velikonocích
Hody, hody, doprovody
Velikonoce už jsou tady.
Kluci chodí s pomlázkou,
utíkají za holkou.
Když ji chytí, tak ji zmydlí.
A co za to dostanou?
Výslužku ohromnou.

Najdi skořápku ! Velikonoční spojovačka

Velikonoční zvyky a tradice
Ve středu 12. dubna jsme si na prvním stupni vyprávěli a četli, jaké
tradice se váží k Velikonocům. V hodinách výtvarné výchovy jsme tvořili
na toto téma obrázky, ale i v dalších předmětech jsme se soustředili na
zvyky a tradice tohoto svátku.
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Vyjmenovaná slova po L
( Fanda, Timea)
Mlynář a jeho žena seděli na lavici u svého mlýna a povídali si.
Najednou uslyšeli nějaký pláč. Šli po zvuku a našli v trávě vzlykajícího
plyšového medvídka. Proč vzlykáš? Už jsem starý. Mám lysou hlavu a
bolí mě lýtko. Začalo se blýskat. Mlynář a jeho žena vzali medvídka k
sobě a uvařili mu zdravý čaj z pelyňku. Musel ho polykat pomalu, protože
byl horký. Na lýtko mu dali pelyňkový obklad a omotali mu ho lýkem.
Rozhodli se medvídka vyléčit. Pelyňku měli dost, ale nechtěli s ním
zbytečně plýtvat. Čas plynul a medvídkovi bylo lépe. Plyš mu dorostla.
Když nastala zima, byl už celý huňatý. K vánocům dostal od mlynáře
nové lyže. Byl šťastný a svou novou rodinu měl moc rád.
Soutěž.
Jestli chceš soutěžit, podtrhni vyjmenovaná nebo příbuzná slova po L a
přijď se pochlubit do kabinetu biologie, stejně jako můžeš přijít se všemi
ostatními vyluštěnými soutěžemi.

Spojovačka od Zdendy
Spojte čarou obrázky s názvy
tak, aby se spojovací čáry nekřížily
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Atletika se sportovcem
roku
Protože náš redaktor
Martin Adamčík získal
významné
ocenění
nejlepší
sportovec
Středočeského kraje roku
2016 ve své kategorii,
zkusili jsme si na vlastní
kůži jednu z jeho dvou
disciplín – vrh koulí (na
hod
diskem
nebyly
podmínky). Martin nám vysvětlil, jak se koulí vrhá a my si
to pak každý sám zkusili (já vlastně ne, já nemůžu kvůli
ramenu). Každému jsem pokus změřil a pak jsme si
vyhlásili nejlepší v našich věkových kategoriiích. Někteří
z redaktorů opravdu vrhali pěkně a i Martin je pochválil.
(Zdenda, Kristýna). Martin nás samozřejmě přehodil o
velkou dálku, jak ukazuje fotografie.

Naše pocity po tréninku ve vrhu koulí se dělily na dva tábory.
Jedni tvrdí: Koule byla hrozně těžká a je těžké to hodit. Druzí:
Bylo to lehké a super:-)Pro mě byla koule lehká, už jsem házel dvakrát.
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Koule byla lehká, ale špatně jsem to hodila.
Přejeme Martinovi hodně úspěchů a štěstí v jeho kariéře. (Pardub)

Okresní kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů na naší škole
Viki a Bára jako
rozhodčí
Dne 27.4.2017 se u
nás na škole pořádalo
okresní kolo atletické
soutěže
OVOV.
Největší starosti s ní
měla p.uč. Benešová.
Naštěstí měla hodně
malých pomocníků. I
my jsme pomáhaly při
organizaci OVOV jako
rozhodčí.

Nejdříve jsme čekaly a skoro jsme si myslely, že nic dělat nebudeme,
ale po chvíli přišla paní, která nám vysvětlila, co se bude dít. Například:
jak máme počítat a nebo měřit, kolik mají pokusů, prostě pravidla pro
rozhodčí.
Byli jsme rozděleni do šesti skupin, Viki byla ve 3.skupině a Bára
v 6.skupině. Každá skupina měla jenom 4 pomocníky a ty musela mít po
celý den. Byla tam i spojka, ta donášela učitelům výsledky, ale tam jsme
se nedostali.
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1.disciplínou byl trojskok - kde závodníci museli třemi skoky bez
zastavení skočit, co nejdále to půjde. Měli tři pokusy. 2.disciplínou byl
hod medicinbalem. To je ten velký těžký míč. Měli tři pokusy a snažili
se hodit medicinbalem co nejdál. Nejlepší hod se počítal.
3.disciplínou bylo švihadlo – závodníci museli 2 minuty skákat přes
švihadlo, ale měli čtyři různé skoky: pozadu, po předu, vajíčko a střídání
nohou (koníček). Měli 30 sekund na to, aby skákali co nejvíce z těch čtyř
druhů.

4.disciplínou byly kliky - při klikách měli jenom jeden pokus a měli na to
dvě minuty. Nejvíce kliků ze všech udělal kluk, který měl přesně 109 kliků.
To je skoro každou vteřinu klik.

5.disciplínou byl běh 1000 m/1km – no, než začali běhat tak bylo
všechno v pořádku, ale jak byli asi za půlkou, tak byli všichni vyčerpaní.
Tři holky tam odpadly, bylo nám jich líto :-( ale snažily se :-)
Tak to bude asi od nás rozhodčích všechno.
(napsaly pro vás: Vikísek a Barísek :D)
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Poděkování patří všem organizátorům i pomocníkům, vše se zvládlo
na jedničku.
(ŠER)

Osmínek v Praze
V pátek 5.května jsme se znovu po roce jeli podívat s p. uč.
Pardubským
na
vyhlášení krajského kola
soutěže
školních
časopisů. Z Boleslavi
jsme vyjeli v 8:00. Po asi
40
minutách
jsme
dorazili na Černý Most.
Koupili jsme si jízdenku a
hurá do Vyšší odborné
školy publicistiky! V 9:25
jsme dorazili na místo.
Po
zapsání
do
workshopů a uvítání jsme vyrazili. Já měl první „Moderování“. Musím říct,
že to byla docela fuška. Museli jsme postavit před ostatnímí redaktory a
mluvit o sobě. A bylo to nejen zajímavé, ale i poučné. Zajímavé byly i
slečny redaktorky ;-). Pak byla krátká pauza, kde nám rozdali bagety a

vodu (#freefastfood). Po tom jsme se přesunuli do druhého workshopu (to
už bylo krátce po jedenácté). Já jsem měl „Hrátky s češtinou“. Musím říct,
že jsem se nesmírně pobavil. Byly tam věty typu „Kousnutí zmije je
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nebezpečné, ale když kousne dítě, jde o život“. Pro mě to bylo jasné
varování. Radši nebudu mít žádné děti, kdo ví, třeba mě může kousnout.
Po „Hrátkách“ bylo samotné vyhlášení.
My jsme dostali Zvláštní cenu poroty za časopis 1. a 2. stupně a za
webový magazín. Bylo to super – dostali jsme dárky! Kromě sladkostí
jsme dostali různé časopisy. Pak už nezbývalo, než jet zpátky domů. Byl
to úžasný den. Škoda, že příští rok už nepojedu, protože už jdu na střední
školu.
(-DANNY-)

Perličky a hlášky ze školy
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Zpěváček Osmáček - finále
Ve středu 10. května byli
všichni žáci I. stupně na Finále
Zpěváčka Osmáčka a talentu.
Finále se uskutečnilo ve velké
tělocvičně naší školy. Zazpívalo na
něm 6 sólistů, 4 dvojice a 5
talentů, které vybrala odborná
porota. Výsledky finále jsou podle
hlasování všech žáků I. stupně.
Kategorii
sólo
vyhrála
Stephanie Daniová ze 3. B třídy.
Kategorii dvojic a skupin vyhrála
Kateřina Demeterová s Veronikou Spitzerovou z 5.A třídy.Talent vyhrála s
gymnastickou sestavou Kateřina Demeterová s Nicol Konopkovou z 5. A
třídy. Na závěr finále nám zacvičila sestavu aerobicu žákyně 9. B Anna
Kutová a zazpívala nám krásnou píseň Vanesa Gažiková z 9. A. Všem
děkujeme za účast a krásná vystoupení a těšíme se zase za rok na další
ročník soutěže Zpěváček Osmáček a Talent. Atmosféra byla skvělá.
Dostali velmi pěkné ceny. Dostali medaile vyrobené paní učitelkou
Kofroňovou, medvídka, diplom, taštičku plnou překvapení. Nejvíc se mi
líbilo, jak zpívala na závěr Vanesa Gažiková. Ta má fakt dobrý hlas. Od
paní učitelky jsme se dozvěděli, že dostala bramborovou medaili v
Boleslavsko hledá talent. Dále byly kouzla a triky! Kuba se svojí černou
magií (magické triky) okouzlil obecenstvo například dal fixu do lahve a
vznášel ji až ven! Nebo dal kouli do misky a ona zmizela! Jak to udělal?
To nikdo neví! (ale ví) Měl k tomu komentátora a free youtube hudbu.
Vystupující se velmi snažili.

Hra TIK-TAK-BUM
Jak už víte, naši vyhráli od DDM společenské hry. Dnes, 31.5, si naše
redakce zahrála hru TIK-TAK-BUM (kterou jsme si překřtili na Bomba)
jelikož jsme chtěli zjistit, zda si třída 7.A vybrala dobře a zda si tu hru
máte koupit také. Jedna hra trvala 10 minut a může hrát až 12 lidí. A naši
redaktoři se ji rozhodli pro vás otestovat Otočíte kartičku se slabikou a
hodíte kostkou, na které jsou možnosti: TIK-,
-TAK, -BUM-. Kostka rozhodne, jestli budete vylosovanou slabiku
používat na začátku slova, na konci nebo kdekoliv. Tak třeba slabika AL.
TIK- .......ALmužna, ALfonz, ALgebra
-TAK .....prAL, brAL, karnevAL
-BUM-...skALisko, cukrovAL, ALena
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Před hození kostkou se spustí bomba. Má baterii uvnitř a tiká. Ten, u
koho je musí na vylosovanou slabiku říci nové slovo. Pak předá do ruky
dalšímu. To se opakuje, dokud bomba
tiká.Když „vybuchne“, tak si ten, u koho je,
musí vzít tu kartičku se slabikou. Vyhrává
ten, u koho je na konci nejméně kartiček.
Hra nás hrozně bavila a byla u ní legrace.
Protože jsme v ní neměli baterky, bomba
netikala a předávali jsme ji tichou. Pouštěli
jsme si na
mobilu časovač a když zazvonil, bomba
„vybuchla.“ Stejně to bylo superzábavné.
. Naši redakci se hra líbíla a velice ji
doporučujeme A můžete si ji snadno
vyrobit. Slabiky na kartičky napsat umíte,
kostku vyrobíte tak, že na obyčejnou
nalepíte štítky a na dav z nich napíšete
TIK-, na dva –TAK a na poslední dvaBUM-. A co bomba? Předávejte cokoliv, třeba srolované ponožky nebo
míček. A mobil taháte stějně pořád s sebou. Tak a už máte prima hru na
prázdniny. Děkujeme 7.A za zapůjčení.

Nebezpečí o prázdninách

Soutěžní otázka:řekni podle obrázků, jaká nebezpečí o prázdninách
podle Zdendy a Diany(obrázek na obálce) vás mohou potkat?
NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI:
NAŠE REDAKCE: Petra Toračová, Eliška Ludvíková,
Kristýna Koutová, Tereza Švachová, Diana Bilous,
Aneta Prokešová,Viktorie Kisselová, Karolína Karlová,
Bára Hamšíková, Adrian Bittman, Andrea Zjanová,
Daniel Kučava, Zdeněk Hajdu, Łukasz Turek, Jan
Trávnický, Dana Vávrová a další přispěvatelé na web a
NAŠI ŠÉFREDAKTOŘI Simona a Ondřej Pardubských.
Pěkné obrázky, výtvarná dílka, soutěže a fotky jsou
dětí z naší školy.
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