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Úvodník 
Nějak nám to uteklo a už začínám psát poslední úvodník tohoto roku. Já 
jsem si ještě skoro ani nezvykl, že moje třída je 7.A a ne 6.A a je tu konec 
školního roku. Možná si vzpomínáte, když jsme začínali s projektem 
Afrikou, pokračovali Evropou, teď na jaře jsme procestovali Austrálii a 
Severní Ameriku. Ono je jaro ostatně velmi bohaté na události. Vrcholí 
nám pěvecké a talentové soutěže, je to čas výletů, projektů na téma ke 
Dni Země. Probíhají sportovní soutěže, tentokráte naše škola 
organizovala okresní kolo OVOV a náš žák dokonce vyhrál krajské kolo. 
Náš Osmínek přivezl ze Středočeského kola diplom za cenu poroty a třetí 
místo za náš web www.osminek.cekuj.net. Osmínek se snaží Vás o všem 
informovat, ale je to fuška. Máme tu ještě spousty besed, exkurzí a 
zajímavých událostí nejen v naší škole. Např. přechod Neptunu přes 
Slunce. Chtěl bych tedy poděkovat všem redaktorům za práci v tomto 
roce, věřím, že se Vám Osmínky líbily a budete se zase těšit v novém 
roce. Ať si do prázdnin odnesete hezké vysvědčení a hlavně si užijte léto 
plné pohody u moře, na horách, u babiček nebo prostě doma v Mladé 
Boleslavi.  

přeje Pardub 
 

 
 

 

Třída 9.A se s námi rozloučila opět vítězstvím. Děkujeme za výborné 
výsledky po celou dobu. Na druhou příčku překvapivě zaútočila 6.A , jen 
těsně před 8.B a 7.B. Poslední dvě třídy tentokráte nepokořily hranici 
100 bodů. 

 

http://www.osminek.cekuj.net/
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Jak jsme pomohli NPP Radouč 

 
 

     Děkuji všem dětem i mamince ze třídy 6.A, kteří se se mnou zúčastnili 
akce „Clean Up the World“ ke Dni Země.                             (S.Pardubská) 

Zajímavost z našeho atria  Hádanka:Jak se jmenuje 

živočich, 
kterého našli 

při péči o 
květiny naši 

šesťáci? 
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TAHÁK PRO NÁKUP POTRAVIN 
(sestavila IX.A z Osmičky) 

 Střídej jídla z masa a např.ze 
zeleniny. Budeš kupovat méně 
masa a nebude se muset zabíjet 
tolik zvířat. Když ho budeš 
kupovat, zamysli se nad 
podmínkami v jakých žije- 
nekupovat z velkochovů, spíše 

BIO nebo od soukromníka. 

 Dej přednost rybám s označením MSC nebo popisem trvale 
udržitelný rybolov. 

 Nekupuj tolik vajec. Podívej se na kód, zda jsou vejce od 
spokojených slepiček a ne z klecových chovů. 

 Kupuj ovoce, zeleninu a ořechy původem co nejblíže České 
republice. Nejlépe přímo z Českého ráje nebo ČR. 

 Kup čokoládu, sušenky a jiné výrobky bez palmového oleje, 
bude ti chutnat víc, uvidíš, protože se kvůli oleji nebudou 
kácet další pralesy a hynout zvířata jako orangutani. 

 Máš rád čaj, kafe? Zapřemýšlej nad tím, kolik lidí pracuje pro 
to, abys to měl. Kupuj takové, kde je napsáno, že lidi jsou za 
svou práci důstojně odměněni a děti nepracují místo školy. 
Třeba Fair trade. 

 Dopřej své rodině méně nezdravých éček. Kontroluj složení. 
Raději si bábovku nebo koláč upeč sám. Domácí je lepší, od 
maminky. 

 Kupuj spíše větší balení a v recyklovatelných obalech. 
Nekupuj věci v nadbytečných víceobalech. 

 Lepší je nápoj v plastu než 
spoustě plechovek 

 Nos si tašku z domova. 

 Nekupuj zbytečnosti. 
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Hodnocení žáky-postřehy 
 Nad některými výrobky, které kupujeme, jsme se zamysleli. 

Něco jsme začali kupovat více, něco méně. Myslím, že hlavně 
naše české chovy a potraviny od českých výrobců by měly na 
našem trhu dostat přednost, i když je jejich cena mnohdy vyšší. 
Ale za kvalitu si určitě všichni, kdo není ve finanční tísni, rádi 
trochu připlatíme.  

 Zjistila jsem, že jsme už teď většinu zásad dodržovali. 
 Omezím nákup plechovek. 
 Zhrozila jsem se, v jakých podmínkách i u nás žijí zvířata. 
 Nevěděla jsem, co je MSC a Fair Trade, už to vím. 
 Zjistil jsem, že mamka víc kouká na zdravý nákup, než táta. 
  Budu sledovat palmový olej a éčka. 

Rozhovor o školní jídelně 
Vydali jsme se do školní jídelny, kde nám pan kuchař pomohl vypátrat a 
zodpovědět následující otázky. 

1. Co musíte brát v potaz při sestavování jídelníčku a objednávání 
surovin? 

Musíme brát v potaz zdravou výživu, dodržovat spotřební koš a 
hygienické minimum. 

2.  Znáte způsob označování vajec a jaká vejce se používají v naší 
jídelně? 

České vejce označené červeně a pocházejí z domácího chovu. 
3. Znáte označení MSC? 

  Ano, je to certifikát trvale udržitelného rybolovu. MSC má Gastro, 
Budvest a Nowaco. 

4. Zajímáte se o zemi původu u ovoce? 
Ano, podporujeme české ovoce, které se dováží z menší vzdálenosti. 

5. Nakupujete některé potraviny z místních farem a od místních 
výrobců? 

Pokud to jde, jedinečně z místních zdrojů. 
6. Všímáte si obsahu palmového oleje v potravinách? 

Určitě se o obsah oleje zajímáme. 
7. Sledujete složení kupovaných potravin a obsah chemických přísad? 

Vybíráte ty bez škodlivých látek? 
ANO!!! Sledujeme 

8. Jak nakládáte s obaly? 
Třídíme plasty, papír, sklo a tetrapaky. 
Děkuji za rozhovor. 
 
Jak je vidět, v jídelně se snaží hledět jak na zdraví dětí, tak na přírodu. A 
to je dobře.                                                                      (David Dohnal) 
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Cesta za minulostí do Terezína 
 

     Dne 10. 5. 2016 se třídy 8. A, 8. B a 9. A vydaly na exkurzi do 
Terezína, který se nachází přibližně 75km od Mladé Boleslavi v 
Litoměřickém kraji. Dozor nad námi držela paní učitelka Blaženka 
Benešová. Výletu se rovněž zúčastnili pan učitel Vojtěch Hájek a pan 
učitel Jan Trávnický. 
     Ráno v 7:15 jsme se sešli před školou. A poté jsme se přemístili ke 
sparingu, kde na nás již čekal autobus. Když jsme dorazili do Terezína, 
navštívili jsme část zvanou „Malá pevnost“ a ujal se nás tamní průvodce. 
Ten nám řekl něco o historii tohoto místa. Začali jsme prozkoumávat 
chodby a místnosti tohoto pietního místa. Před Malou pevností se 
nachází Národní hřbitov, kde jsou pochovány oběti. Stojí zde velký 
dřevěný kříž, v jehož horní části je z ostnatého drátu spletený věnec. I my 
jsme chtěli uctít památku těchto obětí a každý sám za sebe měl možnost 
zapálit na tomto místě svíčku. Vlevo od kříže se nacházel památník velké 
židovské hvězdy. Kdo si myslí, že Terezín je koncentrační tábor, nemá 
pravdu. Celá tato pevnost byla původně postavena roku 1780 
Habsburským panovníkem Josefem II. za účelem obrany proti tehdejší 
pruské armádě. Pevnost Terezín byla pojmenována podle Josefovy 
matky Marie Terezie zvané „Tchyně Evropy“. Nepadl zde však jediný 
výstřel. Později v 19. století byl status pevnosti tomuto místu odebrán a 
za období takzvaného „Protektorátu Čechy a Morava“ toto místo sloužilo 
jako shromaždiště Židů, politických odpůrců, odbojářů a dalších lidí, kteří 
se stavěli proti režimu nacistického Německa. Při naší prohlídce jsme 
zároveň zhlédli propagandistický film, který nacisté zveřejňovali, aby 
uklidnili veřejné mínění. Poté jsme se vydali do části, kterou tvořilo 
normální město. Zde jsme prošli několik výstav, které se týkaly zejména 
židovského obyvatelstva. Po tomto vyčerpávajícím dni nás čekala cesta 
zpět do Mladé Boleslavi. 

 Důležité je, že jsme si výlet opravdu užili a také to, že jsme do svých 
hlav dostali další informace a vědomosti z dějepisu. Všechny třídy 
tímto děkují paní učitelce Blažence Benešové i pánům učitelům 
Hájkovi a Trávnickému za organizaci této skvělé dějepisné exkurze. 

 Nepochopila jsem ale to, že v suvenýrech prodávali kopie obrázků, 
které nakreslily děti, při tom, když byly v tomto koncentračním táboře 
za 70Kč. Nemyslím si, že je to něco co by si chtěl doma člověk 
vystavit. 
 

(Napsal Tomáš Nosek 9. A, Zdendo 8.B, Karolína Pavlyčuk) 
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Turistický 
kroužek na 

Kosti 
     V neděli 10. 
dubna se konal 
další výlet 

turistického 
kroužku pro žáky 
a přátele 8. ZŠ 
Mladá Boleslav. 
Cílem prvního 
jarního výletu byl 
hrad Kost v 
Českém ráji 

nedaleko 
městečka 

Sobotka. Výlet 
začal na nádraží 
Mladá Boleslav-

město, kdy jsme vyjeli směr Libošovice u Sobotky. I přes nepříznivé 
počasí nás nic nevyvedlo z míry a vydali jsme se k prvnímu cíli, k bývalé 
Semtínské lípě, která byla 38m vysoká, obvod kmene měřil 7m a byla 
stará kolem 300 let. Druhým cílem byla malebná vesnička Vesec s 
typickými dřevěnými chalupami, která je často navštěvovaná filmaři (např. 
oblíbený film pro děti – „Jak dostat tatínka do polepšovny“ a pohádka „S 
čerty nejsou žerty“). Odtud jsme vyrazili do údolí Vesecký Plakánek, který 
nás dovedl k chalupě herce Josefa Dvořáka (viděli jsme ho, my jsme mu 
radostně mávali) v Střehomsko-kosteckém Plakánku. Cestou všichni 
jsme  obdivovali pískovcové skály a krásy jarní přírody Odtud jsme se 
zabočili ke skalním bytům Barborky, které byly vytesány do pískovcové 
skály a sloužily jako ubytování pro přestárlé služebníky Kosti. V 
informačním centru si děti zakoupily turistické vizitky do deníčků a 
pohlednice. Všichni posvačili v přilehlé zahradní restauraci s dětským 
hřištěm. Po občerstvení jsme zamířili na zpáteční cestu, která vedla přes 
Prokopské údolí do Libošovic. Cesta byla veselá, protože údolí bylo 
mokré po vydatném dešti a znamenala vzájemnou pomoc celé skupiny 
pro její zdárné zdolání. Všichni jsme se vrátili spokojeně do Mladé 
Boleslavi a budeme se těšit na další společný výlet.                                  
                                                                                            (Mgr. Jan Trávnický, průvodce) 
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U protinožců 

 
Na našem putování po kontinentech jsme se dostali i na Austrálii. Hodně 

nás zaujala domorodá tvorba  a krásná a divoká příroda. 

3.A - Beseda o Austrálii 
Dne 7. dubna navštívil naši třídu L. Novák, 
který přes rok pobýval v Austrálii. 
Zajímavou prezentací s fotografiemi nás 
zavedl na krásná místa tohoto světadílu. 
Kdo pozorně poslouchal vyprávění, tak 
závěrem dokázal zodpovědět otázky a 
mohl získat sladkou odměnu.    (web školy) 
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Jak jsem se dostala do vězení 
      Dne 26. 4. 2016 jsme se zúčastnili s paní učitelkou Mgr. Janou 
Petrovou a paní učitelkou Mgr. Vlastou Buršíkovou přednášky s názvem 
„Jak jsem se dostala do vězení“ v Domě kultury v Mladé Boleslavi. 
     Přednáška se týkala věznice ve Světlé nad Sázavou. Hlavní slovo zde 
měla psycholožka, která pracuje v této věznici jako personál. Dnes a 
denně se potýká s problémy uvězněných žen a snaží se je s nimi řešit. 
Vyprávěla nám, jak vypadá budova věznice a jaké životní podmínky zde 
mají odsouzené. Budovy věznice by se normálnímu člověku mohly zdát 
jako zcela obyčejné panelové domy, ale mříže v oknech jsou uvnitř. 
V celách je základní vybavení. Jsou zde postele, stůl s několika židlemi a 
skříňky na osobní věci. Co se týče prostoru na tolik osob, tak nic moc. Je 
zde také možnost zkrátit si svůj dlouhý čas prací či zábavou. Ženy si ho 
krátí vyšíváním, výtvarnými kroužky nebo také sportem. Pokud má někdo 
zájem, může hledat během trestu útěchu v duchovních službách. 
Návštěvy jsou povoleny jednou za měsíc na tři hodiny. A vězeňkyně, 
které se obzvláště dobře chovají, mohou mít v tomto ohledu některé 
výhody. Pokud si dobře pamatuji, bylo zmíněno, že vězeňkyním lze poslat 
jednou za půl roku balíček od rodiny. 
     Poté, co psycholožka dokončila svoje vyprávění, dostaly slovo přímo 
ženy, které si ve vězení odpykávají svůj výkon trestu. Vyprávěly nám, jak 
se dostaly do vězení, jak to zde vypadá s jejich denním životem, s jídlem 
a jak musí chodit oblečeny. Je zde pevný řád. Za jeho porušování 
následují tresty, které nejsou moc příjemné. Co se týče osobní hygieny, 
trochu mne zamrazilo. Teplá voda teče jen jednu hodinu denně a mají 
velmi málo sprch, takže je problém, aby se jich za tuto krátkou dobu stihlo 
vystřídat co nejvíce. Dozvěděl jsem se také, že tato věznice přesáhla 
svoji kapacitu a obývá ji něco kolem 800 žen. V této 
věznici je také speciální oddělení, kde může žena ve 
výkonu trestu vychovávat své dítě. 
     Na konci přednášky nám muž z vězeňské ostrahy 
názorně na jednom z našich dobrovolníků ukazoval, 
jak vypadá zatýkání. Nechtěl bych být v kůži 
zatýkaného, protože to není zrovna moc příjemné. 
Odsouzeným ženám, které byly statečné a vystoupily 
na této přednášce, jsme mohli pokládat dotazy. Tím 
tato akce skončila a my jsme se vrátili zpátky do 
školy.  

 
(Napsal Tomáš Nosek 9. A)  
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Beseda „ Bezpečně na kole“ 
 

     Ve středu 27. 4. 
2016 probíhala 
beseda na téma 
„Bezpečně na kole“. 
Žáci 3.A a 4.B se 
dozvěděli co vše je 
důležité pro 
bezpečnou jízdu na 
kole. Jak se mají 
chovat na silnicích,  
zopakovali si dopravní 
značky a seznámili se 
s prací policie ČR. 

(Jana Tyšerová) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravní soutěž základních škol 
      Dopravní soutěž, která byla organizována na naší škole, skončila 

následovně: Mladší žáci - 3.místo (družstvo), 1. místo Veronika Seglová 

(kategorie dívky), Starší žáci - 4. místo (družstvo), 1. místo Samina 

Nemethová (kategorie dívky). Samina Nemethová vyhrála celkové  

2. místo (kategorie dívky + chlapci). GRATULUJEME! A děkujeme 

p.uč.Buršíkové a všem pomocníkům. 
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Projekt Severní a Jižní Amerika 
     Po Evropě a Austrálii se naše putování posunulo na jinou stranu 
zeměkoule, do severní a Jižní Ameriky. A aby nás naše vedení hezky 
naladilo, zajednalo nám do atria indiánské týpí, kam se děti mohly se 
svými učiteli podívat a paní ředitelka nás také obohatila zajímavostmi o 
americké přírodě nebo bydlení Indiánů školním rozhlasem. Mnozí učitelé 
se s dětmi zajímali o Ameriku právě z pohledu kultury původních 
obyvatel. Naše 6.A například ve čtvrtek 12.5.zdobila indiánský totem 
během výtvarné výchovy a pak si zasoutěžili právě v indiánském týpí 
během odpoledního vyučování. 

 
      Při cvičení z přírodopisu jsme si prohlédli, jak v atriu krásně kvetou 
tulipány a z bláta si nalepily svá hnízda jiřičky a pak jsme se usadili v týpí. 
Každý si vybral indiánský kmen a našel o něm zajímavosti, které předal 
ostatním. Pak jsme si mohli nakreslit a napsat o svém totemovém zvířeti 
nebo plnit indiánské hádanky pro bystré hlavy. Ani se nám z týpí 
nechtělo. 

                      
 

Návrh na výšivku koně od Andrejky 
Andrea ze 7.A pro vás navrhla 
výšivku koně, kterou si buď můžete 
vyšít křížkovým stehem nebo vyšít 
pomocí korálků… 
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Naše práce 

 
 

Omalovánka od Julie 
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Slet čarodějnic a černokněžníků 
 

          V pátek 29. dubna se ve třídě 3.A čarovalo, tvořilo a zpívalo 
v duchu kouzel. Hodiny probíhaly netradičně. V matematice se počítalo 
s čarodějnicí, v českém jazyce se četlo o nejjedovatějších pavoucích 
Austrálie. Děti se naučily písničku od P. Skoumala „Pět ježibab“ a 
nakonec si jednoho pavouka i vyrobily. Všichni odcházeli domů nadšeni a 
těší se na další kouzlení.                                                   (Jana Tyšerová) 

      
Děti z 2.A a 2.B si pátek 29. 
dubna pořádně užily. Už ráno byly 
třídy plné čarodějnic a čarodějů. 
Hodina matematiky se změnila v 
čarodějné počítání, místo češtiny 
se děti slétly na čarodějnický slet, 
vymýšlely si originální jména. 
Malovaly a vyrobily čarodějnice, 
zařádily si v tělocvičně. A mnozí 
pokračovali v reji ještě v družině.  

    Žáci 5. B si pekli čarodějnické 
prsty podle Ládi Hrušky.                                                         

(web školy) 
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Projekt "Mlsej s orangutanem" - 5.A 
     Jako každoročně jsme se i letos zapojili do projektu Ekocentra 

Zahrada DDM ke Dni Země.  V tomto roce má projekt název „Mlsej s 

orangutanem“ a zabývá se kácením pralesů na Borneu a ničením 

životního prostředí orangutanů. Plochy vykáceného pralesa se využívají k 

pěstování palmy olejné. 

Nejdřív jsme se seznámili s příběhem orangutaního kluka Ponga. Na 

DVD jsme také sledovali dokumentární pořad o životě orangutaní rodiny 

na Borneu. Ve výtvarné výchově jsme sami vymýšleli a kreslili příběh o 

orangutanech. 

     Samostatně jsme pátrali po tom, které výrobky obsahují palmový tuk a 

které ne. Nosili jsme do školy obaly různých výrobků a společně vytvořili 

dva plakáty. Měli jsme docela problém najít aspoň několik cukrovinek, 

kde se palmový olej nepoužil. Pátrali jsme doma, v obchodech i na 

internetu. V hodině informatiky jsme shrnuli všechny naše poznatky a 

každý z nás vytvořil tabulku výrobků. Při pracovních činnostech jsme z 

fotografií vytvořili obrázkový seriál o proměně pralesa na plantáž palem a 

jejím dopadu na život původních obyvatel pralesa. 

Nejlepší práce jsme společně vybrali a poslali do soutěže. Z ostatních 
jsme udělali nástěnku před naší třídou. Přijďte se podívat.(Dana Vávrová) 
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Tonda Obal na cestách 
          V úterý 5. dubna se žáci nejen 3.A těšili na besedu o recyklaci 

odpadu. Protože v jejich třídě byla dopoledne beseda, tak výuka 
probíhala v družině. Na přestávky tedy využili krásné prostory na hraní, 
různé stavebnice, hry a další hračky. Pátou hodiny na ně čekala beseda s 
názvem Tonda Obal na cestách. Dozvěděli se, jak správně třídit odpad a 
co se děje s tímto odpadem dál. V našem státě máme tři spalovny, shlédli 
video, jak vypadá třídící linka. Celý den se všem moc líbil. 
Naše postřehy z besedy 

 Dříve nebyly barevné popelnice a skládky, dělal se kompost z 
přírodních odpadů např:vajíčko.Ve městě se to vyhazovalo na ulici, 
protože nebylo kam. Začaly se  používat parfémy proti zápachu a 
bylo kvůli tomu bylo hodně nemocí. 

 velká tichomořská odpadková skvrna je plná plastových odpadků = 
tzv. sedmý kontinent světa. Nikdo se nemá k úklidu, kvůli nákladům 

 víš, jak dlouho se rozkládá?  
Polystyren - tisíc let. Polystyren patří do plastů. 
Cigareta - 15let Poproste rodiče, ať vyhazují nedopalky do koše, ne do 
přírody. 
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 Jaké jsou barvy popelnic? 
Žlutá – plast, modrá – papír, zelená – sklo, hnědá - BIO odpad, červená – 
elektronika, černá - směsný odpad. 

 Směsný odpad = nedá se z něj nic dál vytvořit jede to na SKLÁDKU 
kde jeho objem zmenší KOMPAKTOR. 

 (Aneta Prokešová 6.A, Diana,) 
 

Úspěch v krajském kole OVOV 
    Naše škola organizovala pod vedením p.uč.Benešové okresní kolo 
atletického 
víceboje Odznak 
všestrannosti 
olympijských 
vítězů. I přes 
velké množství 
účastníků se náš 
žák Vojta 
Hadaščok ze 4.B 
probojoval do 
krajského kola 

OVOV. Ve své kategorii zvítězil a postoupil 
do republikového finále. Vojtovi moc 
blahopřejeme. 

Hravě žij zdravě  
     Naše třída 5. A  se zúčastnila 9. ročníku 

celostátní soutěže Hravě žij zdravě. Jak 
název napovídá, dozvěděli jsme se ve 4 

internetových lekcích mnoho nového o 
zdravém životním stylu. Po každé lekci 

jsme plnili různé úkoly a vypracovali test. 
Hned jsme vždy věděli, kolik jsme získali pro třídu bodů. Pracovali jsme 

na počítači doma i ve škole. Získali jsme také cenné zkušenosti s 
internetovým kurzem. Podobným kurzem se budeme třeba jednou 

připravovat na přijímací zkoušky. Soutěž se nám líbila.                                                                                        
(web školy) 
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V Belantisu 
     

 Po třech letech žáci naší školy 

opět navštívili zábavní park 

Belantis blízko německého 

města Leipzig. 

9.A kluci – Rozhodně nejlepší 

výlet za celých devět let. Čas v 

parku jsme si velice užili, 

atrakce byly -vynikající, některé 

byly hodně adrenalinové a při některých jsme si spíše odpočinuli. Horské 

dráhy bychom zařadili mezi první místa tohoto výletu s pořadím: První 

(Nejlepší) červená, druhá hrad a na třetím místě bílá. Na červené dráze 

jsme si vyřvali hlasivky, takže v úterý nejspíše nebudeme moc aktivní. 

Ostatní atrakce byly ale také super, například velké kladivo, kam se 

většina bála, ale nakonec svůj strach překonala a tuto atrakci zdolala 

úspěšně. Byly tam i lodě s pádly, ve kterých jsme se s kluky předháněli, 

dělali závody a barikádovali jsme se. Na velké pyramidě, kde jsme byli 

jako první, a vůbec jsme nečekali, jak dopadneme. Byli jsme nahoře, kam 

jsme vyjeli pomocí výtahu a potom už jsme jen čekali, až spadneme. I 

když jsme věděli, že budeme strašně mokří, chodili jsme sem pořád a 

pořád. U této velké pyramidy jsme to i zakončili, jako poslední atrakci, kde 

jsme strávili asi 20minut. Nakonec jsme se vrátili do autobusu, a všichni 

jsme byli velmi zklamaní, že už to končí…. 

 Snad největší adrenalin měla červená horská dráha, která měla 

velmi strmý sjezd. Nejvíce se nám líbila vodní atrakce pyramida. 

Nejdříve jsme se strašně báli, ale poté to bylo super a šli jsme ještě 

několikrát. 

 S 8.A jsme jeli asi pětkrát na „červené dráze“, protože jsme chtěli 

pěknou fotku a tak jsme se jich pořád ptali „Can we go again?“. 

 Mezi atrakce, které se mi nejvíce líbily, patřila střelnice, kolotoč s 

loděmi, toboganové sjezdy pomocí člunů a veslování na kánoích. 

Byl to velmi povedený výlet. #8.A FOREVER. 

 

(účastníci akce v Belantisu) 
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Noc s Andersenem 

 
  Strávili jsme noc ve 

škole. Touto akcí se 

připomíná dánský 

spisovatel Hans 

Christian Andersen. 

Byli jsme tam 1. a 2. 

dubna.  

V tento den se 

narodil. 

 

Pohádková noc ve 2.B a 2.C 

Konečně jsme se dočkali! Slavnostní znělka a Noc je tady. Nejprve hra - 

skládáme z písmen Andersenovy pohádky. Pak se dozvídáme něco o 

životě H. Ch. Andersena, poslechneme si o něm písničku. Malá mořská 

víla je nejznámější pohádka. Lepíme ryby, mořského koníka, medúzy, 

mušle a mořskou vílu z kartonu a čajových sáčků. Soutěžíme v tělocvičně 

v "chůzi po hladině", hrajeme pantomimu a tančíme tanec víl. Večeře. 

Konečně 

stezka 

odvahy! 

Všichni jsme ji 

zvládli a 

potvrdili 

statečnost 

podpisem. 

Umýt, vyčistit 

zuby a honem 

do spacáků. 

Posloucháme 

pohádku Malá 

mořská víla. 

Většina z nás usíná. A pak ještě další pohádky... 
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Paní učitelky děkují všem rodičům za dobroty, které dětem nakoupili a 

připravili. (web školy) 

O : Proč jste se přihlásili? 

Tomáš : Protože tam byl i můj kamarád Michal a chtěli jsme spolu strávit 

čas. 

Monika : Kvůli mým kámoškám a taky jsem tam byla poprvé. Byl to pro 

mě skvělý zážitek. 

Agáta : Chtěla jsem strávit noc ve škole s kamarádkami.. 

O : Co bylo součástí tohoto projektu? 

Tomáš : Hráli jsme různé hry, mezi nimiž byla například běhačka. Je to o 

tom, že poběžíš, dozvíš se informaci a vrátíš se. Poté řekneš tu informaci 

a další udělá to samé. Hráli jsme i poznávačku pohádek podle obrázků, 

která spočívala v tom, že jsme museli uhodnout názvy pohádek. 

O : V kolik jste šli spát? A co jste dělali předtím? 

Monika : Dívali jsme se na Arabelu. Hodně se nám to líbilo. Já jsem 

usnula až o půlnoci. A po půlnoci mi vypadl zub. 

Tomáš : Já šel spát asi v 1 hodinu ráno a před spaním jsem hrál s 

kamarádem slovní fotbal. Jinak jsme mohli jít spát, kdykoliv jsme chtěli J.  

Michal : Šel jsem spát kolem druhé hodiny ranní. 
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O : V kolik jste vstávali? 

Tomáš : Já jsem se probudil v 6 hodin ráno. A ostatní v 7:00. 

O : Líbilo se vám to? A co se vám líbilo nejvíce? 

Tomáš : Jo, líbilo se mi to. A nejvíc se mi líbilo povídaní před spaním. A 

taky jsme spali v spacáku na zemi. 

Agátka: Jo, nejvíce se mi líbilo to, jak jsme museli hádat z jaké pohádky 

je písnička.  

Michal : Ano, líbilo se mi tam tak, že se mi nechtělo odejít domů. Líbil se 

mi nejvíce seriál Arabela.                                                         

     I žáci čtvrté třídy se v pátek z 1.dubna na 

2.dubna zúčastnili Noci s Andersenem. Jako 

jediná třída si za své téma zvolila Karla IV. 

Dne 1.4.2016 přesně 17:00 jsme se žáci 4.B 

sešli u šaten kvůli přespáním s názvem “Noc s 

Andersenem”. V tomto dnu jsme hráli různé hry, 

třeba jsme na chodbě museli hledat papíry, 

které byly přilepeny na zdi a museli jsme to napsat do tabulky. Večer 

jsme se dívali na Andersenovy pohádky, všichni přinesli hodně dobrot a 

sladkostí. Tento celý den byl pro nás ale hlavně o Karlu IV., byl to císař 

římský, král český, hrabě lucemburský a markrabě moravský. Když měli 

poddaní hlad a byli 

chudí, Karel IV. jim 

dal práci, aby 

postavili zeď, která 

se nazývá Hladová 

zeď. Konec vlády 

Karla IV. byl v roce 

1378. Nejvíc se mi 

líbilo, když nám 

pouštěli  úryvky z 

pohádek např. 

Mrazík, Pat a Mat, 

O princezně, která 

ráčkovala atd. 

Tento den se mi velice líbil a hlavně za to děkuji panu učiteli 

Trávnickému.                                                       (xy, Agátka Pavlyčuk 4.B) 
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Na soutěži školních časopisů 

 
     V pátek 15.dubna jsme já, 

Aneta a p.uč. Pardubský coby 

zástupci Osmínku si zajeli do 

Vyšší odborné školy 

publicistiky v Praze, kde 

probíhalo vyhlášení výsledků 

krajského kola soutěže 

školních časopisů. Cesta 

uběhla krátce (na mé poměry). 

Vždycky mě uchvátí pražské 

metro.  Ty krásné stanice, 

eskalátory,vestibuly… Když 

jsme dorazili na místo, zapsali 

jsme se do dvou workshopů, 

kde jsme se naučili pracovat s 

hlasem a poučili nás o tom, jak 

správně napsat novinářskou 

zprávu. Pak konečně nastalo 

vyhlášení výsledků. Když 

 přišlo na Středočeský kraj, jásali jsme nadšením, jelikož jsme získali 

zvláštní cenu poroty. Pak jsme získali 3.místo v kategorii webových 

magazínů. Dostali jsme úžasné ceny (většinou časopisy a ohýbací tužky). 

Potom jsme se spokojení 

dostali domů...  (-DANNY-) 
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Mladé fórum aneb Desatero problémů města 

Mladé Boleslavi očima žáků a studentů  

v principech Udržitelného rozvoje 
     Po roce jsme se sešli na akci Mladé fórum. Sestava byla osvědčená. 

Diskutéři z 9.A se osvědčili už vloni, a na dnešek se těšili (asi především 

na občerstvení:-)).  Hned na začátku jsme byli trochu zklamaní, že se 

setkání nekonalo jako vloni na vysoké škole Na Karmeli, ale v jídelně na 

5.ZŠ. První dojem z této jídelny nebyl moc dobrý, jelikož byla celkem 

malá. Na začátku jsme si dali malé pohybové cvičení, kterým  jsme se 

míchali s ostatními. 

    Prvním bodem programu byl tzv. časová osa 2016 až 2060.  

Měli jsme napsat, jak bude vypadat život v Boleslavi v budoucnosti. 

Trochu jsme si zahráli tak na Julesa Verna a stali se tak trochu  proroky. 

Zde jsou nějaké nápady, nejdříve naší skupiny. 

Většina obyvatel bude obézní. Ale bude méně kriminality, žádné psí 

exkrementy na ulicích a injekční stříkačky. 

Optimistické návrhy ostatních: 

 Tramvaje v MB, rozšíření bazénu, Škodovka expanduje, ale je tu 

problém cizinců. 

 Mezinárodní letiště, Škodovka postaví mrakodrap, metro, nové 

obchodní centrum, nové opravené nádraží, elektromobily,  

 V MB bude 300 000 lidí, 

Některé názory ostatních byly i méně optimistické 

Škoda krachuje (začíná vyrábět létající koberce), islám bude 

nejrozšířenější náboženství.  

 

2. Následuje hra na udržitelný rozvoj 

Byli jsme vlastníky plantáže na banány, dělníky, přepravci a obchodníky a 

snažili se prosadit své zájmy. A jak to dopadlo? Závěr je alarmující dělníci 

mají tedy nejméně a nejvíce obchodníci, což je velice nespravedlivé. 

Proto existuje hnutí  Fair trade – dělník dostává více. Nesmí pracovat 

děti. 
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3. nápady pro lepší budoucnost v Mladé 

Boleslavi 

Velké skupiny sedí u stolu a 

vytipovávají největší 

problémy. Poté každý stůl 

prezentuje své nápady před 

ostatními s tím, že se snaží 

zakroužkovat dva největší 

problémy. Některé uvádíme 

níže. K těmto problémům se poté 

vyjadřoval náměstek primátora 

pan Marek. Jeho komentáře uvádíme 

v závorce. 

 Zvětšení bazénu (Bazén – zvětšení nelze. 

Ale rekonstrukce bazénu v Sokolovně (25 mil. )) 

 Veřejná fotbalová hřiště. (Proč více hřišť – prý už je hodně) 

 Bezpečnost   

 (Je málo strážníků, mohlo by být 8 nových strážníků, ale zájemci 

nesplní podmínky a město nabízí 20000 Kč, což prý město nemůže 

ovlivnit, jen částečně.) 

 Jak to bude s knihovnou? Knihovna – prý budou nové lepší 

prostory v kulturním domě do 1. Patra. 

Pozor: Jak funguje Dům kultury - agentura si pronajme dům a pak si 

tam agentura dělá co, chce 

 Odstranit rezavé vrby ze Staroměstského nádraží. (Vrby nelze 

odstranit, protože byly použity peníze EU) 

 Rekontrukce skateparku atd. (věc  peněz) 

 Bezdomovci  (co se dá dělat?) 

 Horolezecká stěna (prý bude) 

.Pocity účastníků 

 Pan Marek se vyjadřoval velmi rychle, málo věcí přiznal, měl 

jsem zvláštní pocit, že věci víceméně nechce řešit 

 Filip – Bylo to pěkné a myslím si, že se nějaké problémy budou 

řešit. 

 Tereza- Bylo to zajímavé jako minulé rok. 
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Nejpalčivější problém 

 Rekonstrukce nádraží  – nejpalčivější problém, prý 

město nemůže ovlivnit, 48 hlasů 

 U Kauflandu – něco prý město vymyslí, 15 hlasů, 

(situace se zlepšila, protože se odstěhovalo 43 osob, 

obsadí se služebna) 

 Více spojů do vesnic – jde ovlivnit, kam dojíždí MHD 

 Radouč – zachování stavu, prý fotbalová hřiště 

nezasahují do chráněného území 

Ochránci nedovolí postavit ani lavičku 

  Prý fotbalových hřišť dost. Potom bude volné hřiště u 7.ZŠ a 8.ZŠ 

pro veřejnost, to by bylo dobré 

Atmosféra výrazně zhoustla, studenti nesouhlasí s výstavbou hřišť na 

Radouči, ale nemají šanci. Protestují proti problémům s MHD. 

Závěrečné slovo pochválilo akci, a bylo vidět, jak je důležité zapojit 

mladé do života ve městě. Toto fórum probíhá již 6 let a mladí mají svůj 

stůl i na akci Fórum zdravé město pro dospělé. 
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Osmínek hledá supertalent 
     Dne 4. 5. 2016 se redaktoři Osmínku sešli v malé tělocvičně naší 

školy. Letos se konal již třetí ročník soutěže „Osmínek hledá supertalent“. 

Této soutěže se účastnili žáci druhého stupně. Většina 

předvedla své umění ve zpěvu, ale našel se také 

jedinec, který předváděl akrobatické kousky zvané 

„Parkour“, například salta. Po skončení této soutěže 

jsme my, redaktoři Osmínku, udělovali body 1-5 

soutěžícím podle toho, jak nás kdo zaujal svým 

vystoupením. Soutěžící v Parkouru, který se stal mým 

oblíbencem, skončil na druhém místě. Jeho disciplína 

byla velice vysilující, a přesto předvedl moc pěkný 

výkon. Bylo vidět, že do toho dal vše, co mohl.                      

Napsal Tomáš Nosek 9. A  

 Já jsem hlasoval pro Reného. Parkour je sport kde 

se skáčou salta a skoky. René skákal z bedny na 

žíněnku.                           (Tomáš) 

 Já byla mezi jednotlivci. Zpívala jsem písničku od 

Ewy Farna „Boky jako skříň“. Nevěřila jsem tomu, 

ale měla jsem nejvíce bodů. Všem, kteří mi dali 5ku,     moc děkuji. 

(Aneta Prokešová) 

Udělali jsme rozhovor s vítězkou Anetou: 

1) Jak dlouho jsi trénovala?  Jeden den 

2) Co si vyhrála?    Plyšáka Pokémona 

3) Co si zpívala?    Zpívala jsem písničku od Ewy Farny- Mám boky jako 

skříň. 

4) Proč sis vybrala tuhle písničku - Mámě se líbila a umím na ní tancovat. 

5) Proč ses přihlásila do této soutěže?   Chtěla jsem vyzkoušet svůj talent. 

6) Líbili se ti ostatní talenti? Jo, líbili. 

7) Jaký se ti talent nejvíc líbil? Davidův. 

8) Jaký si měla pocit? Nervózní. 

9) Jsi šťastná, že si vyhrála?    Ano. Můj pocit dosažení k vítězství? Jsem na 

sebe pyšná a taky jsem se snažila, ale docela jsem se styděla. 

Děkujeme za rozhovor.     (Kristýna Koutová a Viktoria Kisselová) 
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Přechod Merkuru přes Slunce 
    Psalo se pondělí 9.května 2016, čtvrt na dvě odpoledne. Nebe bylo 

nádherně modré a já s hlavním vedoucím hvězdárny Pavlem Bromem 

jsme za Pastelkou pozorovali středně vzácný úkaz – Přechod Merkuru 

přes Slunce. Tento úkaz nastává, když se Merkur nachází mezi Zemí a 

Sluncem, takže je vidět, jak během dne na Slunci se nachází taková 

malá, přesně kulatá planeta (která by se mohla snadno splést se sluneční 

skvrnou). Tento přechod Merkuru se odehrává přibližně 13x za 100 let 

(ale většinou jednou za 3 až 12 let). Kvůli pozorování, které začalo první 

kontaktem ve 13:12, jsem musel předčasně opustit školu (ale stálo to za 

to). Během dne, kdy se Merkur přesouval přes Slunce, přicházeli a 

odcházeli návštěvníci, se objevili i dva žáci naší školy. Jedním byl žák z 

9.A Roman, který se taky zajímá o astronomii, ale bohužel nemá čas 

chodit v pátek na hvězdárnu. Původně jsme tam měli být od 13:00 do 

18:30, ale já, Pavel a Roman jsme přetáhli nejmíň o hodinu. Nakonec to 

byl nádherně využitý den, sice jsem skoro celý odpoledne bez jídla, ale 

stálo to za to!                                                        (-DANNY-) 

 

Semiramis v 7.A. 
   V dubnu k nám přišly dvě lektorky,  

aby nám řekly něco o šikaně a o tom 

jak se projevuje. Nejprve jsme si 

jako vždy sedli na židle do kroužku a 

představili jsme se. 

     Poté se nás zeptaly, jestli víme, 

co je to šikana. samozřejmě jsme to 

všichni věděli a tak jsme říkali, jak se 

projevuje a jaké to má důsledky pro 

šikanovanou osobu (oběť). Poté co 

jsme probrali toto téma zahráli jsme 

si hru tučňáci, kde jeden byl 

tučňákem a ostatní plameňáci.                  

(xy) 
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Hádanka pro vás: Co je na obrázcích? 

Správné odpovědi na tuto hádanku 

stejně jako se všemi ostatními 

vyluštěnými částmi Osmínku můžete 

jako obvykle donést do kabinetu 

biologie nebo poslat 

 na 8redakce@centrum.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Najdi rozdíly od Míši 

 
 
 

Až najdeš všechny rozdíly, přijď se pochlubit, abys byl ve slosování o 

sladkou odměnu. 
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Finále soutěže Zpěváček Osmáček 

a 

Talent naší školy. 
     Dne 27.4. se na naší škole jako každé 

jaro konal Osmáček Zpěváček, z 52 zpěváků 

a 21 talentů v semifinále postoupilo do finále 

pět sólistů, čtyři skupiny a pět talentů. Všem 

se vystoupení moc povedla. 

Při vstupu do tělocvičny dostal každý 6 

kuliček, nebo kamínků, které byly určeny k 

hlasování.  

    Každá třída se po zavolání zvedla a 

odnesla kamínek ke svému favoritovi.  

Před začátkem soutěže jsme seděli ve velké 

tělocvičně a poslouchali děti, jak se těší až 

soutěž začne. Kluci chvíli z legrace 

skandovali slovo: Sparta !!, ale pak utichli, 

protože soutěž začala. Po přivítání vystoupili sólisti, poté skupiny a 

následně talenti. První soutěžící byl Tadeáš Schovánek, který hezky 

zpíval písničku o myškách, ale byl trochu moc potichu. Jako další zpíval 

Vojta Eliáš, který si vybral písničku: Já už jdu. Špatně taky nezpívala 

Stephanie Daniová která si vybrala písničku: Co s tou touhou. Hezky 

zněla také Beatrice Králová, která také zpívala pěknou písničku Schody 

z nebe. Moc krásný hlas měla Viktorie Kisselová která zpívala píseň: 

Uncover a Klára Šípková Přísahám. Mikrofonu se ujala p.uč. Sklalická a 

začalo hlasování. 

    Když byly všechny třídy hotové, porota si odnesla nádoby pryč k 

spočítání. Mezi tím vystoupila Anička Kutová z 8.B se svou sestavou 

aerobicu.  

Nakonec už jen vyhodnocení a zazpívání poslední písně Príbeh nekončí 

spolu s Nikolou Urbánkovou z 8.B. 

    Až na nefungující mikrofony si myslím, že se to opět vydařilo. Děkuji p. 

uč.  Skalické za umožnění pomáhat při této akci. 

(Karolína Pavlyčuk, Andrea) 
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Výsledky:  

o Sólo:  1.místo- Klára Šípková  ze 3.B 

2.místo - Viktoria Kisselová  z 5.A 

3.místo - Beatrice Králová ze 4.B  

o Skupiny: 

1.místo - Eliška Ludvíková + Petra Toračová ze 3.B 

2.místo - Tiffany Masárová+ Timea Mejzlíková+ Veronika Suchardová ze 

2.B 

3.místo -  Anna Horynová+Katarina Jackaninová+Viktorie Danyiová ze 

3.A 

o Talent:  

1.místo - Bára Hamšíková+ Samanta Bachmatiuk+Patricie Fáberová z 

5.A 

2.místo - Hana Elstnerová   ze 2.A 

3.místo - Petra Toračová z 3.B 

 
 

Cena poroty : 

 Stephanie Daniová  - sólo 

Veronika Suchardová  - talent  
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Rozhovor s Bárou Hamšíkovou  

 Jak jsi zde vystupovala? Tancovala jsem zde na písničku Five More 

Hourse od Chrise Browna. 

 Jak se ti zde líbilo? Líbilo se mi, jak zpívala Viktorie Kisselová. 

 Jsi šťastná, že jsi soutěž vyhrála: Ano moc. 

 Co jsi vyhrála: Plyšáka, skicák, medaili, tužku, šálu, voskovky a ještě 

jednoho menšího plyšáka.           (Zdenko Hajdu) 

  

 

  Rozhovor s Viktorií Kisselovou 

1. Kde a kdy se akce konala? 

      Akce se konala 3. až 4. vyučovací hodinu 27. 4. 2016 ve velké 

tělocvičně. 

      2.  Na jaké jste se rozdělili kategorie? 

      Na 3 kategorie, a to na: sólo, skupinky a talent. 

      3.  Byla jsi nervózní? 

      No trochu ano, ale zvládla jsem to. 
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      4.  Co si zpívala? 

      Zpívala jsem anglickou písničku s názvem „Uncover“. 

      5.  Proč sis ji vybrala? 

      Protože je moje oblíbená a chtěla jsem ji zkusit zazpívat před více 

lidmi. 

      6.  Jak moc jsi byla úspěšná? 

      Získala jsem druhé místo v kategorii jednotlivců. 

      7.  Vyhrála si nějakou trofej? 

      Vyhrála jsem medaili z keramického materiálu se stužkou. 

      Dále jsem dostala komiks s Bobem a Bobkem, ořezávátko a další 

spoustu věcí. 

(Napsal Tomáš Nosek, 9.A) 

Dojmy nakonec 

 Byly tam moje kámošky. Viki zpívala písničku Uncover. A Páťa, Bára 

a Samanta tancovaly.  

 Na konci vystupovala tanečnice a zpěvačka zpívala Príbeh nekončí. 

Byla moc hezká a všichni zpívali a vláli rukama. 
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NA TOMTO ČÍSLE 
SPOLUPRACOVALI: Tomáš 
Nosek, Karolína a Agátka 
Pavlyčuk, Dan Kučava, Tereza 
Švachová, Adrian Bittman, Aneta 
Prokešová, Kristýna Koutová , 
Viktorie Kisselová, Zdenko Hajdu, 
Diana Bilous,,Andrea Zjanová, 
Eliška Bišická, Tomáš Dani,  David 
Dohnal, Jan Trávnický,Dana 
Vávrová,Jana Tyšerová a  . 
samozřejmě naši šéfredaktoři 
Simona a Ondřej Pardubských. 
Pěkné obrázky, výtvarná dílka, 
soutěže  a fotky jsou dětí z naší 
školy. 


