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Úvodník 
     Tak vstupujeme s Osmínkem do dalšího roku, roku 2016. Přeji tedy 
všem, ať je tento rok  úspěšný. Pro nás skončil starý rok dobrou zprávou, 
náš web www.osminek.cekuj.net je třetí nejlepší v republice. Ostatně ko-
nec minulého roku byl na naší škole velmi hezký. Den otevřených dveří. 
Mikuláš ve třídách, vánoční jarmark. Myslím, že jsme se hezky naladili a 
věřím, že jste i prožili hezké Vánoce. Radost z dárků, rodinná pohoda, 
pohádky, vycházky, chvíli nemusíte myslet na úkoly. Leden nám nějak 
utekl a už dostáváte pololetní vysvědčení, doufejme, že i toto bude ra-
dostná událost u vás doma. V tomto Osmínku se hodně dočtěte o velkém 
školním putování po Asii a Evropě. Naši učitelé a děti jsou opravdu moc 
šikovní, a proto nám na chodbách a ve třídách visí hodně zajímavých ob-
rázků, výrobků a map. Ještě jednou krásný rok 2016 a ať se vám vyhýbají 
špatné zprávy.        
     Hezké počtení 

Pardub 
 

 

 
I v dalším kole soutěže v chování a aktivitě přesvědčivě vyhrála 9.A s 
náskokem 40 bodů před 8.B, která se udržela vysoko. Skokanem měsíce 
je třída 6.A, se 100 body na 3.místě. Na konci tentokrát 7.A s 8.A, i když 
90 bodů je slušný výsledek. 

http://www.osminek.cekuj.net/
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V hodinách se učíme o celém světě 
 
A mnozí dostáváme potom zasloužené jedničky  
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Naše putování po kontinentech pokračovalo Asií… 

Asijské jídlo 
    Do projektu Asie se naše třída 9.A zapojila vyráběním ‘Bento Boxu’.  

     O matematice jsme si vyrobili krabičku do které jsme o výtvarné vý-

chově vyrobili japonská jídla z různých látek a provázků. Většina vyrobila 

suši, poté nějaké nudle, popřípadě rýži a nějaké omáčky. To vše jsme 

upravili úhledně do krabičky a zadělali fólií. Výrobky si můžete prohléd-

nout vystavené ve škole. 

Karolína Pavlyčuk 

 

Co vím o Asii? 

     Asie je největší světadíl na Zemi. Mezi asijské státy patří Rusko, Čína, 

Indie, Mongolsko, Tibet atd. Rusko je co se týče rozlohy největší stát svě-

ta a Čína zase nejlidnatější stát světa. V Asie se vyskytují všechny pod-

nebné pásy (např.polární, mírný, subtropický a tropický). Jednou z nejvý-

znamnějších plodin je rýže. Nejvíce zde převažuje mongoloidní plemeno. 
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Do tohoto světadílu zasahují všechny podnebné pásy. Žijí zde např. pan-

dy, sloni a tygři.V oblasti arabských zemí se vyskytuje ropa. Odtud je nej-

více vyvážena do celého světa. 

-DANNY-, Tomáš Nosek 9.A, Viktoria Kisselová z 5.A :) 

 

Asie a projekt v 5.A  
     V 5.A jsme s paní učitelko Vávrovou na hodině výtvarné výchovy jsme 

měli projekt Asie.  

Já a moje skupinka (Bára to jsem já, Patrície, Adéla, Erika, Samanta) 

jsme měly za úkol  nalepit či nakreslit obyvatele, zvířata, rostliny a jídlo. 

Nejdříve jsme nakreslily na menší kartón cokoli, co bylo z Asie. Potom, 

když jsme to měly nakreslené a nalepené, tak jsem měla připravenou je-

jich abecedu neboli azbuku. A potom si paní učitelka vybrala několik žá-

ků, kteří vybrali po jednom výkresu ze všech skupin a vybrali ten náš a 

dostaly jsme jedničku. 

 

Šaolinská 

rozcvička 
V rámci asijského 

projektu si kluci ze 

6.A zkusili pravou 

čínskou trochu kung 

– fu rozcvičku. Snažili 

se a hezky se protáh-

li. Děkuji čínskému 

žákovi Jielun Lu, kte-

rý chodil v Praze na 

tréninky za hezké 

předcvičování. (pard) 
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Čínští podzimní draci 
     Asií jsme se zabývali i v hodinách cvičení 

y přírodopisu. Nejprve jsme se nechali naladit 

podzimním tématem a vymýšleli –proč se 

stromům zbarvují na podzim listy a při vycház-

ce do okolí školy jsme i spoustu barevných lis-

tů nasbírali. Ve škole jsme je důkladně pozo-

rovali a na internetu hledali, proč se tedy zbar-

vují, že za to mohou další barviva, která jsou 

skrytá v listu kromě chlorofylu a objevují se 

s chladnými teplotami na podzim, když se ze-

lené barvivo rozkládá. Pak jsme se naučili je 

správně vylisovat a za 14 dnů už byly připravené na projekt Asie. Z listů 

jsme totiž vytvořili čínského draka, protože draci mají v jejich kultuře velký 

význam. A jak jsme pro vás našli ve Wikipedii: Popisy asijského draka 

hovoří o tvoru, který má obrovské tělo, ocas ještěrky a čtyři velké nohy s 

drápy. Drak asijský mívá vyobrazená jen malá zakrnělá křídla, či vůbec 

žádná, ale i tak má disponovat schop-

ností létat, čehož má docilovat používá-

ním záhadné energie. Vyjma schopnosti 

chrlit oheň, kterou využívá jen zřídka, 

umí ovládat déšť a měnit svoji velikost 

od velikosti ještěrky až po rozměry hory. 

Zajímavostí je také schopnost učinit se 

neviditelným, čehož draci údajně využí-

vají pro kontrolu svých teritorií. 

Nebeští draci (天龍, tchien-lung) – střeží 

zemi bohů a slouží jim. 

Draci duchové (神龍, šen-lung) – mají 

schopnost vyvolat déšť a vítr. 

Pozemští draci (地龍, ti-lung) – žijí v mořích a řekách. 

Draci strážci pokladů (伏藏龍, fu-cchang-lung) – hlídají poklady. 

Draci jsou zde hodní a přátelští, dovedou se proměnit v lidi i jiná zvířata… 

A jak vypadají naši draci můžete vidět na chodbě u kabinetu biologie. 
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Naši sedmáci zase zkoumali obyvatelstvo Asie. Protože ale bylo hodně 

dětí nemocných, spojily se všechny tři týmy do jednoho na společné prá-

ci. Zjistili jsme, že jsou tři hlavní vzhledy- jako Číňan, jako Ind a jako my u 

nás v České republice. A obyvatelů Asie je velmi mnoho. 
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EXPEDICE K2 
     Na naši školu zavítal v rámci projektu 

Asie jeden ze špičkových českých horolez-

ců Petr Mašek. Přivezl sebou vyprávění o 

dobrodružné výpravě na hrdou osmitisícov-

ku K2, která se nachází v Asii v pohoří Hi-

maláj. Je to druhá největší osmitisícovka se 

svými 8611m n.m. Část jejího úbočí patří 

Pákistánu a část Tibetu.Samozřejmě, že nejel sám, mezi hlavní členy je-

jich týmu patřili ještě Radek Jaroš, Honza Trávníček, Martin Havlena a 

reportérka Českého rozhlasu Lucie Výborná. A proč sebou vezli filmovou 

techniku? Dotáčel se zde  o našem rekordmanovi Radku Jarošovi film 

Cesta vzhůru. Je totiž prvním Čechem, který zdolal bez kyslíku všechny 

osmitisícovky a 15. na světě. 

     Kvůli aklimatizaci na vyšší nadmořskou výšku celá výprava začala ale 

v peruánských Andách, kde strávili celkem 3 týdny tréninkem. Pečlivá 

příprava je nutná, jinak hrozí otok plic nebo mozku a třeba i smrt. Někteří 

horolezci to řeší podporou kyslíku v lahvích, pak už se jim ale nezapočítá 

hora jako 

osmitisí-

covka. 
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     Přiletěli do Islamabádu a autobusem 

jeli další část cesty. Překvapilo je bezsta-

rostné zacházení s odpadky, které se u 

nás recyklují, tam zamořují krajinu v ze-

mích, jako je Indie, Pákistán, Nepál, Ti-

bet). Po cestě potkávali náklaďáky ozdo-

bené jak cirkusové vozy. Po jízdě auto-

busem šli pěšky 110km. 

     Na simulaci z Google Earth jsme vidě-

li, kudy putovali, krajinou plnou skal a 

horských ledovců. Nacházeli se na místě 

geologického předělu Himaláje, Hindukú-

še a Karakoram. 

Ve výšce 5000metrů se nacházel základní tábor, kde byla pestrá společ-

nost asi 70lezců.Ne všichni ale budou mít sílu zdolat vrchol a K2 si vybírá 

i oběti. Na 6 úspěšných horolezců připadá 1oběť díky drsným klimatickým 

podmínkám. Viděli jsme foto memoriálu na K2 a sousední Broad Peak, 

což je mohyla s kovovými upomínkami na oběti hor. Je to např. ešus s vy-

tepaným jménem. Větší oběti si žádá Anapurna, kde to je v poměru 3:1. 

Není divu, že horolezci se společně s domorodými šerpy modlí za úspěš-

ný návrat všech členů výpravy při budhistickém modlitebním obřadu Puja  

/pudža/. Postaví se mohyla čorten ozdobená pestrobarevnými praporky, 

která se při návratu zase rozebere. 

     Náklad se rozložil tak, že každý nesl asi 25kg. Jídlo měli tentokrát 

velmi dobré, českou i pákistánskou kuchyni. Jedli hovězí, protože si tři 

výpravy dohromady koupily býka. Jeden člen výpravy, Honza Trávníček, 

je však vegetarián, vozí si náhražku masa sebou z domova. Místo pečiva 

se jí placka čapatí. Na fotografiích jsme viděli i horolezeckou sprchu, zá-

chod a lednici. 

     A čím se bavili? Hráli šachy, filosofovali nad knihami, nacvičovali po-

stavení nového stanu. A protože si s sebou nesli přenosnou solární “elek-

trárnu”, měli elektřiny dost i na počítač. Horolezci musí vstávat velmi brzo, 

už za svítání. Jinak nejenom, že při výstupu je teplo a potí se, ale cesta 

se stává nebezpečnější. Měkne sníh, boří se, uvolňují se kameny a pro-

padají se ledovcové mosty či ledopády. 
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     Už první den je čekalo převýšení 1700m, které zdolali za 13 hodin. 

Dostali se na místo, kde je možné postavit asi jen 12 stanů, každá výpra-

va jeden. Byl silný vítr 120-150km/h při -20
o
C. Když je více jak 40km/h, je 

to o zdraví, p.Maškovi omrzly ruce. Dva dny odpočívali, pokud se v tako-

vých podmínkách dá. V noci klesá teplota až pod dvacítku a ve stanu je  -

10
 o

C. U 

vařiče si 

vysoušeli 

boty a 

Radek 

Jaroš tak 

důkladně, 

že si pře-

pálil tka-

ničky. 

Nahradil 

je šňůrou 

od sta-

nu.Pak 

následo-

val výstup 

s 25kg batohem na zádech až k Bottle neck, poslednímu místu odpočinku 

300m před dobytím vrcholu. Horolezci Maškovi se zhoršily zdravotní pro-

blémy, zřejmě špatná aklimatizace, měl poruchy vidění a protože je důle-

žitější život, než fotka na vrcholu, sestoupil zpět. Úplného vrcholu dosáhl 

Honza Trávníček a Radek Jaroš. Díky přebytku lidí v Bottle neck sestou-

pili do stanu až po 22hodinách námahy. Šťastní, ale zcela dehydrovaní a 

vyčerpaní. 

    Díky trvalejší změně počasí se nemohl horolezec Mašek pokusit znovu 

o výstup, takže vrchol K2, pro něj zůstává výzvou. 

 

     Na konci přednášky jsme dostali možnost se ptát a pohlednici jako dá-

rek.Další zajímavosti jsou na www.petrmasek.cz. Děkujeme za zajímavé 

povídání p. Maškovi a přejeme mu další úspěchy.                            (ŠER) 

 

http://www.petrmasek.cz/
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Projekt v naší třídě  (Martička Kočová) 
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Přišel k nám Mikuláš i s doprovodem   

4.prosince na naší škole proběhla mikulášská nadílka. Od rána 

1.stupněm a mateřskou školou procházel vysoký Mikuláš v červeném 

plášti. Doprovázeli ho dva andělé a čtyři čertíci. Děti měli rozřazené podle 

svého chování buď do Andělské nebo do Čertovské knihy (průměrné ne-

byly v žádné). Fungovalo to tak, že když Mikuláš se svými společníky ve-

šel do třídy, řekl něco na úvod a následně anděl chválil  hodné děti, druhý 

anděl vyvolaným dětem dal odměnu (většinou nějaká sladkost). Ten sa-

mý princip šel i u zlobivých, až na to že vyvolaní šli dopředu a pokud ne-

řekli básničku, šli třídní zlobílci v pytli s čerty do pekla. Samozřejmě, že 

nesmělo chybět špinění uhlím nebo hlasité bouchání na dveře. Naše děti 

umí krásně zpívat, recitovat i tančit.  

    Myslím, že nakonec byly snad všechny děti spokojeny a pokud ne, ur-

čitě se polepší ve svém chování do příštího roku.                     (ave) 
 

Nezapomínejte nám nosit řešení soutěží, tajenek a hádanek do kabinetu 

biologie, ať jste ve slosování o sladké odměny Pokaždé losujeme dvě 

čokolády. 
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    Na závěr bych chtěla poděkovat p. uč. Verflo-

vé, která umožnila zrovna nám dělat tuto akci a 

pomáhala nám se vším do samého konce. 

             (Karolína Pavlyčuk)  

 

     Dne 4.prosince jsme šli o českém jazyce do 

učebny informatiky a zrovna po pěti minutách při-

šli čtyři čerti,  Mikuláš a dva andělé. Já jsem ne-

byla ani v Andělské knize ani  v Čertovské knize. 

Bára, Adélka, Erička a KrIstýna dostaly dárek. A 

tři  kluci museli čertům zazpívat. Pak odešli a ti 3 

kluci byli celí začernění, já jsem dostala jen jednu 

čárku na tvář. Když odešli, pokračovali jsme v 

učení. Když hodina skončila , posbírali jsme ze 

země ještě kousíčky uhlí.) 

(Kisselová Tory) 

 

 

 

 

Čerti a Mikuláš 
     Já jsem byla na čertech na Starém městě s mámou, tetou a bratran-

cem. Tam scházeli z veže andělé, po nich jel Mikuláš na kočáře a čerti na 

čtyřkolce. 

 

 

 

 

 

 

 létali  z věže, ale měli provazy. 

  moc se mi tam líbilo. 

                             (Aneta Prokešová 6.A, Karolínka Karlová)  
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Básnička o  čertovi 
 Hajdu Zdenko 

 

Skákal Čert, přes oves, přes de-

set Andělů, 

šel za ním Mikuláš s dobrotami na 

klobouku. 

Čerte náš, co děláš, žes´ tak smu-

ten stále, 

řeknu vám, že tu nejsou 

žádný zlobivý děti.  

 

 

 

Mikulášská ve Vrátně 
Dne 5.12. 2015 jsme šli na Mikulášskou která se konala v obci Vrátno . V 

17 00 hodin  tam přišli  čerti, Mikuláš a anděl a pak se  rozdávaly balíčky, 

zpívali jsme tam koledy  a  rozsvěcoval se tam stromeček  a zapalovali 

jsme prskavky . Moc  jsem si to tam užila a myslím, že  ostatní děti taky.   

Napsala Tereza  Švachová 

 

 

Básnička pro čertíka 
Aneta a Míša Prokešovy 

 

Čertíku, čertíku, 

nesahej nám na kliku, 

jinak si tě Mikuláš 

nechá doma 

a nebudeš nás tu strašit! 
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Den otevřených dveří na Osmičce 
     V úterý 1.prosince 2015 proběhl od 14 do 16 hodin kaž-

doroční Den otevřených dveří na naší škole. Redaktoři 

Osmínku se na dvě hoďky stali rodiči a p.uč. Pardubský nás doprovázel 

„zcela neznámou“ školou. Nejdřív jsme opustili vestibul, kde se nacházel  

kiosek. Dozvěděli jsme se, že kiosek je místo, kde si zdejší žáci kupují 

něco k snědku. Prošli jsme 

druhými třídy, navštívili první 

třídy, a poté tělocvičny, které 

jsou dokonce dvě. Pak jsme 

prošli učebnou přírodopisu, 

cvičnou kuchyňkou, kde žáci 8. 

ročníků dělali (musím říct, že 

dost dobré) palačinky. A nako-

nec jsme shlédli pár velice za-

jímavých pokusů v učebně 

chemie.  

 Jako rodiči se mi líbilo 

všechno, hlavně ta tělocvična, protože je velká, dlouhá, prostorná a 

jsou tam žebřiny, tyče a můžou si tam i hrát . Navštívili jsme i několik 

tříd a mohli si vyzkoušet, jak funguje interaktivní tabule a pero. Kdy-

bych byla nějaká porota tříd, tak by vyhrála 1.A. 

 

 Nejvíce se 

mi líbil pokus 

který se 

jmenoval Fa-

raonovi hadi.  

 Moc se mi 

den otevře-

ných líbil a 

chtěl bych 

ho zažít 

znovu.   
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 Už se těším až budu vyzvedávat bráchu Pepu, mám ho ráda. 1.A 

byla super, chci aby tam brácha šel. 

 Mně se nejvíc líbilo, jak  nám p.uč. Pardubská ukázala, jak vypadá 

hlemýždí jazyk a veš pod mikroskopem.  

 (-DANNY-, To-

rynka Kisselová , 

Zdenko Hajdu, 

Kristýnka Kouto-

vá, Agáta Pavly-

čuk, Diana Bilous) 
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Putování po Evropě 
   Probíhalo v prosinci a pokračuje v různých předmětech i v lednu. 

Naši šesťáci se pustili do soutěžního úkolu Zvířata Evropy. 
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V Evropě jsou i zajímavé stavby. 

 

Zdobení perníčků ve školní družině 
      Ve čtvrtek a v pátek jsme se věnovali ve školní družině zdobení per-
níčků. Paní Kezsiová dětem upekla čerty pro kluky a pro děvčata anděly. 
Ukázala jim, jak perníčky nazdobit. Děti zdobení velmi bavilo a hned po 
zdobení začaly perníčky okusovat. Ještě celé perníčky si můžete pro-
hlédnout ve fotogalerii na webu školy. Děkujeme paní Kezsiové a těšíme 
se na další zdobení.                                                 (Iveta Skramuská) 
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Hádanka od Zuzky 
  
 Šejk měl dva syny. Na smrtelné posteli jim pověděl, že dědictví získá 

ten z nich, jehož velbloud dojde do určeného města z oněch dvou vel-
bloudů jako druhý. A tak se synové vydali z rodné oázy na cestu do 
města. Po třech dnech pomalého poflakování potkali na cestě moud-
rého starce. Když mu vylíčili své trápení, něco jim poradil. Oba oka-
mžitě vyskočili na své velbloudy a uháněli k městu. Co jim stařec po-
radil? 

(Stařec jim poradil, aby si prohodili velbloudy a tím pádem půjde o to, kdo na velbloudu toho druhého dorazí do města jako první, 
protože jeho velbloud tím pádem bude druhý.) 

 

Vtip od Diany 
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Jak jsme se učili psát komiks 
     Jednou jsme se na středeční schůzce učili psát komiksy. Šli jsme do 
počítačové učebny a pan učitel nám předvedl svůj vánoční komiks. Pak 
jsme si ukázali stránku, na které ho vytvořil a zkusili to sami. Bylo to zá-
bavné a ani to netrvalo tak dlouho. 
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Zkuste taky navštívit stránku http://www.storyboardthat.com/. A když se 
vám komiks povede, pošlete nám ho. Pěkné uveřejníme  
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Další hádanka od Zuzky 
 

 Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila 
pravdu, Berta vzdycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy 
lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou 
Anežku. Král jej zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle 
sebe a řekl, že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Při-
tom smi každé z nich položit jedinou otázku. 

Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: "Jak se jmenuje 
princezna, která sedí uprostřed?" 
Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka." 
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta." 
Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie." 
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal. Která z 
princezen je pravdomluvná Anežka? 
 
(Princezna sedící vlevo musela lhát. Kdyby mluvila pravdu, Anežka sedící uprostřed by musela potvrdit, že je Anežka. Proto nesedí 
Anežka ani vlevo ani uprostřed.  
Anežka tedy musí sedět vpravo -- zbývající možnost. (A kdyby vás zajímaly ty další dvě: Pravdomluvná Anežka informovala o tom, 
že uprostřed sedí Cecílie, a první levé místo zbývá pro Bertu.) 

 

Tajenka od Viki 
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  Také jste byli na vánočním jarmarku ?  
     Čas vánoční znamená u nás pravidelný vánoční jarmark. A tak dne 

16. 12. mohli rodiče zamířit na Osmič-

ku, aby se vánočně  naladili  a pokou-

kali po malých stáncích, kde děti z prv-

ního stupně nabízely krásné ozdobičky. 

Letos mě zaujaly veselí sněhuláčci a 

borovicové šišky předělané na stromky 

od mateřské školy. U nás nakonec však 

zvítězily vlašské ořechy s křížalami z 

jablíček, které jsme si koupili u prvňáč-

ků.  

    Atmosféru dokreslovaly koledy zpívané žáky hlavně z 5.B a rodiče si 

mohli hned při vstupu koupit pravý svařák od studentů hotelové školy.  
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     Nechtěl bych zapo-

menout na výstavu v 

Bláhově sálu, kde bylo 

možno vidět tolik krás-

ných vánočních obrázků 

a výrobků, až přecházel 

zrak a já nevěděl, co vy-

fotit dříve. (poděkování 

zaslouží zejména paní 

uč.Petrová a všichni, 

kteří vytvořili vystavená 

dílka). Ostatně na všech 

chodbách viseli roztomilí 

andílci a čerti. Ti starší a zručnější si mohli vyrobit sami svůj vánoční sví-

cen na štědrovečerní stůl pod vedením zkušené paní učitelky Benešové a 

jejich starších pomocnic z 8.A, 8.B a 9.A. Jarmark měl tu pravou atmosfé-

ru, jakou snad může mít právě jen jarmark plný dětí, které si zkouší roli 

prodavačů a zároveň pyšně ukazují světu své výrobky.        (Pardub) 
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Druháci a "Sladké Vánoce" 
      Děti z 2.A, 2.B a 2.C navštívily na boleslavském hradě výstavu "Slad-
ké Vánoce". Všichni vyslechli zajímavé vyprávění o pekařských krám-
kách, homolích cukru, vzniku zmrzliny a čokolády. Viděli tehdejší nástroje 
i přístroje.  

Nejvíc se jim líbilo v dílničce - ze všech se na chvíli stali cukráři a cukrář-
ky. Vlastní výrobky z 
mandlového těsta si vza-
li s sebou domů (a slad-
ké drobečky snědli).                                              
 

(z webu školy) 
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Návštěva předškoláků 
Rádi u nás přivítáme nové žáky. Pozvali jsme si proto předškoláky z ma-
teřské školy Čtyřlístek, aby se podívali na průběh vyučování. Budoucí 
školáci skvěle poznali všechny pohádkové postavy, naučili se krátkou 
básničku a ukázali nám své pohybové dovednosti.  Moc se na ně těšíme! 
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Turnaj ve vybíjené:  bronzová medaile 
       V pondělí 7. 12. 
2015 se družstvo slože-
né z 4. a 5. ročníků 8. 
ZŠ zúčastnilo turnaje ve 
vybíjené v nové sportov-
ní hale u 5. ZŠ. Turnaj 
se jako každoročně koná 
pod vedením p. Fojty a 
soutěží na něm mlado-
boleslavské ZŠ. Letoš-
ního ročníku se zúčast-
nily družstva z 1. ZŠ, 2. 
ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 7. ZŠ, 
8. ZŠ a ZŠ Debř. Po 
společném přivítání ná-
sledovalo rozlosování do 
dvou skupin. Spíše silnější týmy byly ve skupině A, kde jsme měli pouze 
jednu prohru se 7. ZŠ a to 5:3. Ostatní zápasy se 4. ZŠ a 5. ZŠ jsme vy-
hráli. Tím pádem jsme se umístili na 2. místě ve skupině A. Vítězné týmy 
7. ZŠ a 2. ZŠ se utkaly o 1. a 2. místo, které skončilo vítězstvím "sedmič-
ky." Náš tým hrál se ZŠ Debř o 3. a 4. místo. Utkání skončilo naším vítěz-
stvím 4:2 a získáním pěkného 3. místa. Za 8. ZŠ nastoupili hráči: kapitán 
Vojtěch Hadaščok (4.B), Tomáš Dani (4.B), Lukáš Gecse (5.A), Albín Go-
rol (4.A), Matěj Sedláček (5.A), Robin Žigala (5.B), Vanesa Botošová 
(4.A), Patricia Fáberová (5.A), Nicol Konopková (4.A), Erika Kratochvílová 
(5.A) a Michaela Vojtová (5.B). 
 

Třetí místo v republice patří Osmínku 
     Na konci minulého roku proběhlo v Brně 
finále soutěžeo nejlepší školní časopis. A 
Osmínek se rozhodně neztratil. Náš web 
obsadil třetí místo v celé republice. Čas, 
který trávím s úpravou našeho webu, abyste 
viděli nejnovější fotografie a byli informováni 
o práci našeho časopisu, se tak vypla-
til.Chtěl bych poděkovat Martinu Boškovi za 
spravování webu po technické stránce a 

grafickou úpravu.                                                                (pardub) 
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Kdo dává dětem dárky v Evropě? 
Česko  - Ježíšek – malé jezulátko, kterému dávali dary k jeho naroze-

ní, a ono teď nosí dárky všem hodným dětem. Přichází na Štědrý den  24. 

prosince a naděluje nepozorovaně dárky otevřeným oknem. 

Rusko  - až 7. ledna. Dárečky jim přiveze Děda Mráz. 

Anglie  -  Father Chrismas dárečky schovává do punčoch na krbu  

Itálie   - Babbo Natale nebo čarodějnice Befata, a to až 7. ledna. 

Německo - Weinachstmann, na jihu Christkind. 

Dánsko  - Julemand 

Polsko  - svatý Mikuláš, ale až na Štědrý den. 

Norsko  - koza krále Olafa                                                       (Aneta) 

 

Silvestrovská zábava 
      Dne 13. 1. 2016 se jako každou středu odpoledne sešli redaktoři 
Osmínku na 8. ZŠ, aby spolu strávili příjemné odpoledne.Jak se dá bavit 

na Silvestra? Na 
Silvestra se nemu-
sí jen koukat na 
ohňostroj a tele-
vizní zábavu, ale 
také je možné si 
něco zahrát. Tak 
jsme si to s kama-
rády z Osmínku 
vyzkoušeli. 
    Hráli jsme Do-
stihy a sázky, po-
ker, karetní  hru 
Blafuj  a hru od 
Zdendy, úplně  
neznámou, ale 
hezkou. Pan učitel 

přinesl také zajímavou hru Trans Evropa, kde. jsme stavěli koleje mezi 
evropskými městy.  Užili  jsme si to. 
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     Já jsem přinesl 
hru zvanou Po-
ker.Poker je karetní 
hra pro 2 až 10 
hráčů, která vznikla 
ve Spojených stá-
tech amerických. 
Konečnou podobu 
získala ve 20. sto-
letí. Dnes je nej-
hranější variantou 
Texas Hold'em No 
Limit. Aby měla hra 
nějaký smysl, hraje 
se v ní o žetony, 
které zastupují pe-
níze. Vsazené žetony do hry již nelze stáhnout. Hráč, který již nechce při-
hazovat, má možnost odhodit svoje karty a čekat, až skončí kolo. Vítěz 
bere všechny vsazené žetony. Psychickou manipulaci ostatních hráčů 
může využít  ten, kdo nemá dobré karty a přihazuje hodně žetonů. Věří, 
že ostatní to vzdají dřív.  Mými spoluhráči v Pokeru byly mladší spolužač-
ky a redaktorky Osmínku. Šanci na výhru jsme měli všichni. Děvčata se 
opravdu snažila, abychom všichni měli co největší požitek ze hry, vsázeli 
jsme žetony jako o 
život.  
     Bylo zde také 
několik dalších sta-
novišť na různé spo-
lečenské hry. Po 
jednotlivých časo-
vých úsecích jsme 
se střídali u různých 
her. Do her se zapo-
jil také i náš šéfre-
daktor Osmínku pan 
učitel Mgr. Ondřej 
Pardubský. Stíhal 
hrát a zároveň neu-
stále někam odbí-
hat. Pan učitel je 
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prostě taková rychlonožka stonožka, která ještě u toho všeho stihne dělat 
fotografie pro Osmínek. Já osobně jsem se pobavil, odreagoval jsem se a 
stálo to za to. 
(Napsal Tomáš Nosek 9. A, xy)  

Vánoční básnička 

-DANNY- 

Už zase po roce 

Jsou tu další Vánoce 

Vánoce jsou dárků čas 

Dostanem je zase včas 

Vánoce jsou  

můj nejoblíbenější čas 

Protože můj dárek je nový plaz! 

 

 

Básnička pro Ježíška 

 Tomáš Nosek  

 

Přichází Vánoce, 

již zase po roce, 

nevidím již žádné kvítí, 

všude je jen sníh bílý, 

až přijde 24. prosinec, 

rozbalím si dárek na konec, 

a to, co rozveselí Ježíška, 

bude moje básnička. 

 
 

NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: Tomáš Nosek, Karolína a Agátka Pavly-

čuk, Dan Kučava, Tereza Švachová, Adrian Bittman, 

Diana Bilous, Aneta Prokešová, Kristýna Koutová,  Vik-

torie Kisselová, Zdeněk Hajdu, Kateřina Demeterová, 

Karolínka Karlová, Patrície Fáberová, Andrea Zjanová,  

Alena Verflová, Iveta Skramuská a samozřejmě naši 

šéfredaktoři Simona a Ondřej Pardubských. Pěkné ob-

rázky, výtvarná dílka, soutěže  a fotky jsou od dětí 

z naší škol, kromě fotografií z K2 od p.Maška. 


