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Úvodník
A máme tu nový rok 2017, je to další rok, do kterého vstupujeme
společně. Protože poslední číslo jste četli v listopadu, událo se toho od té
doby opravdu mnoho. Dokonce se nám i něco nevešlo do minulého čísla,
takže se až teď například dovíte o sportovním klání v ringu. Na 3. místo
navázali naši mladší parádním vítězstvím ve vybíjené. Blahopřejeme!
Máme tu zajímavosti z probíhajícího projektu Toulky českou minulostí a
samozřejmě Mikuláše, jarmark a Vánoce. Osmínek mapoval všechny
školní akce a ještě se sám vydal do předvánoční Boleslavi. Nebojte,
nebude chybět tradiční zábava, kterou pro vás naši redaktoři pilně
připravují a musím je pochválit, že toho již spoustu zvládnou skoro sami.
Nechybí ani kultura, kromě divadelních představení shlédli naši žáci i
parádní koncert dětského sboru Paprsek na Dětské notě. Aby se Vám
naše nové číslo líbilo, můžete v něm najít i spousty obrázků a výrobků od
našich šikovných žáků. Hodně štěstí v novém roce 2017 a ať je Osmínek
nadále vašim spolehlivým kamarádem.
Hezké počteníčko přeje
Pardub

I v druhém kole se opakoval souboj šestých tříd, tentokrát
zvítězila 6.B. Třetí místo uhájila 9.B. Celkově opět třídy nasbíraly
velké množství bodů a tentokráte zdolaly hranici 100 bodů všechny.
Rozdíly mezi třídami jsou opravdu velmi malé.
Nejlepší jednotlivci jsou Hanka Frančíková, Veronika Seglová
a Michaela Vojtová. Gratulujeme!
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Přírodovědný klokan
Naše škola se opět zúčastnila soutěže Přírodovědný klokan.
Zasoutěžilo si celkem 21 žáků z osmých a devátých tříd. Poblahopřát
bychom chtěli Tadeáši Kieslovi za 1.místo, Petrovi Jiráskovi za druhé a
Lukáši Vaňkovi za třetí místo. Na jaře se těšíme na Matematického
klokana, který je i pro nižší ročníky.
(ŠER)

Školská liga -RINGO
Po roce začala zase Školská liga. První turnaj v netradičním sportu
ringo se uskutěčnil v hale u 5.základní školy. Nás reprezentovali žáci
hlavně 9.A a také 9.B . Jak už to bývá, od začátku panovala výborná
nálada, i když žádná očekávání úspěchu nebyla, protože někteří hráči
ringo ještě ani nikdy v životě nehráli.Výsledek však byl překvapující. Ale
popořádku.
Kluci a holky hráli odděleně, takže probíhaly dva oddělené turnaje a
pak došlo k sečtení a vyhlášení celkových výsledků. Bylo to proto, aby si
zúčastnění hráči co nejvíce zahráli.
A jak si vedli kluci?
8.ZŠ : .ZŠ
0:2
Úvodní zápas turnaje. Obě mužstva se rozehřívala. Naši kluci o trochu
déle a i když neprohráli o tolik, přeci jen zbytečně kazili.
Osmička : Debř
0:2
Kluci se zlepšili. Chvílema jsme byli i blízko vítězství ale v rozhodujícím
okamžiku nás poškodil rozhodčí. (jasný aut neuznal)
Osmička : 2. ZŠ
2:0
V posledním utkání se kluci vzepjali k super výkonu. I když soupeř nebyl
špatný, především nadlidský výkon Marka za podpory Patrika, Dana, ale i
ostatních nám zajistil krásnou výhru.
A co holky ?
Osmička : Pětka
0:2
Holky se chytaly jen místy. Ještě je co zlepšovat. Kluci hezky
povzbuzovali.
Osmička : Dvojka
1:2
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Holky získaly aspoň set a jak se
později ukázalo, i to bylo velmi
důležité. Bylo to velmi napínavé,
ale nakonec to nevyšlo.
Osmička : Debř
0:2
I když holky moc chtěly, abychom
měli 3.místo jisté, nepodařilo se.
Celkově v mužstvu zářily nejen
Samina, Anička K., Martina, ale i
Denisa s Aničkou V. podaly
solidní výkon

Vyhl
ášen
í.
Před
vyhlá
šení
m
jsem
si
mysl
el, že
jsme
bohužel poslední. A tak jaké bylo překvapení, když jsme se dozvěděli, že
jsme byli třetí. A tak si každý odnesl i čokoládu. Za sportovního ducha a
výkony si to všichni zasloužili. (Díky Denise za čokoládu, byla dobrá)
Slovo trenéra:
Hodně se mi líbilo, jak naše družstvo trénovalo v kroužku a kdo zkazil,
tak musel za trest dělat kliky, či posilovat břicho nebo dřepy. Někteří tak
měli opravdu zdatné posilování jako přídavek. Líbilo se mi, jak kluci
povzbuzovali, jak si nikdo nenadával a že byla sranda při focení.
Účastníci:
Dan a Anička z 9.B
Marina, Denisa, Anička V., Samina, Karolína, Adam, Tadeáš, Patrik,
Marek, Jakub z 9.A
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Dojmy hráčů a hráček:
Dívky:
 Nejdříve jsme se musely rozehřát, ale byla to skvělá hra.
 Všechny jsme to braly s legrací a i prohry byly s úsměvy.
 Hrály jsme dobře, na to, že jsme tak dlouho nehrály.
 Dobrá nálada, legrace. Bavilo nás to.
Kluci:
 V prvních dvou zápasech jsme nehráli ve velkém tempu,
v posledním zápase jsme se rozjeli a rozdrtili 2.ZŠ.
 Na to, že jsme to nikdy nehráli, podali jsme dobrý výkon.
 Každou pauzu jsme se lepšili a lepšili.
 Atmosféra byla jak na fotbalovém hřišti. Doufám, že příště sem
půjdeme a vyhrajeme.

Najdi rozdíly od Andrey
Najdi rozdíly v obrázku hrdinné zaječice z filmu Zootropolis.
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Divadlo o Karlu IV.
Dne 7.11. jsme šli se třídou do Domu kultury na malé představení o
Karlu IV. Měli jsme získat pojem o tom, jak žil, co postavil. Uváděli tam
příběh o tom, jak se seznámil se svou první manželkou.
Hrály tam postavy: Bára, maminka, tatínek, Karel IV., babička a Blanka.
Divadlo bylo o Báře, která šla jednou na půdu a četla si o Karlu IV. A
najednou byla ve 14.století, kde stál Karel IV. A najednou se probudila a
byla zase ve 21.století. Vše vypravovala nám a tátovi, babičce a dvěma
kamarádkám. Pak dělali referát a tatínek vyprávěl o Karlu IV. pověsti.
o Představení bylo krásné a velmi poučné.
o Říkali tam různé zajímavé věci, např.že Karel IV. se narodil
14.května 1316
o Nebylo to špatné. Bylo to celkem hezké.
o Chtěla bych na nějaké takové představení znovu.
(Vlčková, Hana Frančíková, Dana Jandová, Tereza Baslová 6.B)

Slunce svítí všem
Dne 3.11. jsme byli v divadle na festivalu Slunce svítí všem. Je to festival
souborů lidí s mentálním postižením. Byla tam s námi i paní učitelka
Buršíková se svou třídou 8.B. Vystupovalo tam zhruba šest nebo sedm
souborů. Moc se mi to líbilo. Je úžasné, co dokážou lidi s handicapem.
Nevadí, že jsou jiní, ale hlavně šikovní. Trvalo to tak hodinu, ale stálo to
za to. A nejvíce se mi líbil soubor s lidmi, kteří hráli na bubny a na
tamburíny. Hráli krásně a soubor se jmenoval Rytmy.
Autorka: Hana Frančíková, 6.B,
fotoz mb-netu: Z.Kolín
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Výtvarná soutěž Hra se světlem
Žáci naší školy se zapojili
do výtvarné soutěže Hra se
světlem. Dvě práce byly
vybrány a postoupily do
finálového kola. Jak v něm
tyto práce obstály, rozhodlo
hlasování na facebooku.
Hlasovalo se od 1.11. do
14.11.2016. Každé fotografii
bylo možné z jednoho
profilu dát pouze jeden hlas
(like). Práce jsou velice
zdařilé, dovolili jsme si k nim
přidat text jako přání do
nového roku :-) a připojit i
obrázek od Adély. První i
druhou
soutěžní
práci
zhotovila třída 4.A pod
vedením p.učitelky.
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Bovýsek
u čtvrťáků
V úterý 11. 10.
2016 zavítal do naší
školy Bovýsek maskot projektu
Ovoce do škol. Žáci
1. stupně v rámci
tohoto projektu
dostávají pravidelně
jednou týdně ovoce
nebo zeleninu.
Bovýsek měl pro děti
připravený
vědomostní test s
obrázky a každému
za odměnu rozdal
pitíčko.
(web školy)

8.TK Bozkovké
jeskyně
V sobotu 29.
10.
2016
se
uskutečnil
již
druhý
výlet
turistického
kroužku v tomto školním roce. Tentokrát
směřoval výlet do Libereckého kraje na
Semilsko. Vystoupili jsme na malebném
vesnickém nádražíčku v Jesenném a
8

vypravili se vzhůru od říčky Kamenice směrem k Bozkovským jeskyním.
Unikátní jeskyně byly objeveny zcela náhodou v roce 1947 a původně
byly téměř zatopeny vodou. Všichni jsme se kochali unikátním přírodním
výtvorem. Nejkrásnější zážitek nás čekal až na konci - velké jezírko.
Po prohlídce jeskyně jsme zamířili vzhůru k samotné obci Bozkov,
odtud do Podbozkova a podél potoka Vošmendy jsme došli až k soutoku
s Kamenicí. Pokračovali jsme dále po červené a došli jsme až k nádraží
ve Spálově, kde se Kamenice vlévá do Jizery. Vylezli jsme na železniční
most a sledovali jsme obě řeky z patřičné výšky a se zaujetím i místní
rybáře, kteří na soutoku chytali ryby. Výlet byl zakončen v nedalekém
Železném Brodě.
Průvodci: Jan Trávnický a Soňa Müllerová

Projekt sv. Václav v 5. B
V pondělí 26.9.2016 jsme měli ve
škole
projektový den. Téma projektu byl
kníže sv. Václav. Ve třídě
jsme utvořili skupinky a
plnili úkoly podle paní
učitelky. Dozvěděli jsme se
o životě sv. Václava.
(Lucie Beránková, 5.B)
Někdo si přinesl informace o
sv. Václavovi. Rozdělili jsme se do skupin.
Potom jsme
zjistili, co budeme dělat. Každá skupinka měla jiné téma. Poskládali jsme
dohromady
všechny
informace a
každý se
mohl podívat.
(Milana
Vanovich,
5.B)
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Bubáčkovský den v 1.A,1.B a 1.C
Ráno přišla do školy strašidla. Ve všech třídách si děti vyprávěly

o "Dušičkách" a vyráběly bubáky a strašidla.Také si zacvičily a
zatancovaly
při písničce
Strašidýlko
Emílek.V
matematice
a českém
jazyce
všichni
počítali a
četli se
strašidly.
Nakonec si
děti zařádily
v tělocvičně.
Ve třídě na
ně čekaly
sladkosti
a medaile
na památku
Bubáčkovského dne.
(web školy)
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Veselé třídnické hodiny
Opět se naše třídy scházely s paní Sedláčkovou a žáci hráli hry na
zdokonalení vzájemné spolupráce.

Tchyně
Paní
psycholožka
byla jako
tchyně. A jaká
jsou pravidla
této hry ?
Židličky jsou v
kruhu a
všichni se
hemží. Když
si tchyně
sedne, všichni
si sedají co
nejdále. Kdo
sedí, nejblíže
vypadá, hraje se až do úplného vítězství.

Mluvíme beze slov
Hráči stojí na židlích a mají se srovnat podle data narození. Nesmí ale

mluvit a nesmí spadnout ze židličky.
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Předávání míčků
Všichni sedí v kroužku a co nejrychleji předávají míček. Měříme čas.
Poté mají vymyslet, jak čas zlepšit. Například jsme se dohodli zmenšit
kruh.

Sbírání čísel
Žáci sedí ve velkém kruhu, uprostřed rozsypaná čísla. Musí se
dotknout a přitom jednou nohou zůstat u židle. Opět se hraje na čas. Je to
opět o komunikaci.

Po hodině jsme uklízeli třídu s dobrou náladou.

Básnička o vločkách
Tereza Švachová
Bílé vločky, bílé nebe,
Sotva spadnou,
ruce zebou,
Děti to láká postavit si sněhuláka.
.Zimní básnička
Karolínka Karlová 6. A
Bude zima bude mráz ,
Kam se ptáčku, kam schováš ,
Já se schovám pod břízu .
Až přestane vylezu .
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MŠ Čtyřlístek v naší škole
V pondělí 28. 11. 2016 navštívilo naši školu 8 předškoláků ze třídy 3.
B MŠ Čtyřlístek. Na velkou školu se přišlo podívat i 12 jejich kamarádů.

Páťáci si pro děti a paní učitelky připravili na uvítanou písničku. Poté si
předškoláci mohli
vyzkoušet práci s
interaktivní tabulí,
vypracovávali úkoly na
pracovním listě a všechny
děti z MŠ jsme naučili
básničku.
Nakonec našeho
setkání si předškoláci
vyrobili věnec z papíru,
který si každý vyzdobil
podle své fantazie zimními
motivy.
(web školy)
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9. výlet turistického kroužku - Klokočka,
Maníkovice, Ptýrov, Mn. Hradiště
V sobotu 12. listopadu se uskutečnil 3. letošní turistický kroužek.
Cílem výletu byla Klokočka u Nové Vsi u Bakova nad Jizerou.
Po
vystoupení z
vlaku na
nádraží
Bakov nad
Jizerou město jsme
se vydali do
centra tohoto
městečka a
následně
odtud k
mostu přes
Jizeru a do
Malé Bělé a
Nové Vsi. Po
projití Nové
Vsi
jsme
procházeli přírodní památkou Klokočka, kde se nachází spousta
přírodních dřevěných soch, slatinná louka a unikátní flóra.
Pramen Klokočka vyvěrá pod kapličkou sv. Stapina, kterou nechala
vybudovat hraběnka Markéta z Valdštejna v r. 1724. Vodě byly odjakživa
připisovány léčivé účinky, a proto dodnes pro ni jezdí lidé z okolí. Po
krátké svačině jsme pokračovali kolem valdštejnské obory do Maníkovic.
V Maníkovicích jsme viděli místní myslivnu, která původně byla loveckým
zámečkem rodu Valdštejnů. Následovala cesta do Braňky a Ptýrova, kde
jsme si prohlédli koňskou farmu a pasoucí se koně v okolních ohradách.
Závěrečná cesta byla vedena přes Ptýrovec a kolem vodní elektrárny na
Jizeře do Mnichova Hradiště. Sladkou tečkou za posledním letošním
výletem byla místní cukrárna Za Rohem. Cukrárna vyhrála dvakrát za
sebou cenu "Cukrárna roku". To jsme také všichni ocenili díky svým
chuťovým pohárkům.
Krásné zážitky přejí a na další výlety turistického kroužku v novém
roce 2017 se těší průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Soňa Müllerová
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Minibasketbal
v 1.A,B
Naše sportovní třídy 1.A a
1.B se zapojily do tréninků
minibasketbalu ve spolupráci s
trenéry tohoto pěkného sportu.
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Bruslení se Škodovkou 2016

Po roce jsme si zase zabruslili u muzea na ledové ploše, kterou pro
veřejnost a školy připravila Škodovka. Zablbnuli jsme si na hezky
upraveném ledu třídy 7.A a 8.A. Každý si mohl půjčit brusle a rukavice
zadarmo. Kdo byl unavený, mohl se ohřát ve vyhřívaném stanu.
Děkujeme.
A naše dojmy?
 Lukáš:Moc se mi to líbilo, nejvíce hra na vlka
a ovečky.
 Marek:Hodně mě to
bavilo, nejvíce hra na
babu.
 Jana: Líbilo se mi to.
Asi nejvíce mi přišlo
směšné, když jsem
zakopla o Denisu :-D.
Mám plno modřin. :-)
 Eliška: Bylo to moc hezké.
Hodně mě bavila hra na
hada.
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Koncert Dětská nota

Dětskou notu navštívilo hodně dětí z prvního i druhého stupně naší
školy. Koncert se nám líbil a rádi bychom vám napsali něco o písničkách.
Zpíval nám dětský sbor Paprsek, který nám představil deset písniček. Na
závěr diváci určili nejlepší písničku potleskem a hlukem. Celým
koncertem probíhala soutěž čtyř družstev: Dýně, Žaludy, Jeřabiny a
Šípky. A soutěžilo se např. v pouštění draka, sbírání brambor a chrápání.

Podzim - pomalejší melodie, duhové deštníky
Kočička Kate - roztomilá písnička, kterou si někteří diváci
pobroukávali i doma, vystupovali zde i král s královnou
3. Blecha - moc se nám nelíbila
4. Jezevec - neustále dokola opakovali slovo jezevec,
rychlý rytmus
5. Cestovatelka - zeměpisná píseň o Indii, Číně a Africe, dokonce i o
Tokiu. Zpěvačka měla čínský klobouk.
6. Mobilní mánie - mobilní závislost, slabší píseň,
zajímavé téma
7. Most má zlost - píseň o mostě co odešel,
průměrná melodie
8. Netopýr - bylo dobře rozumět slovům, hezké obrázky
9. Hejno holubí - krásné fialové vějíře, pomalá píseň, v naší skupině
vyhrála
10. Ne - o tom že rodiče zakazují dětem hodně věcí, zaujaly
nás vyrobené paruky soudců
Osmínek hlasoval:
Ne ....................12 hlasů
Kočička Kate ... 6 hlasů
Hejno holubí ... 5 hlasů
1.
2.
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Vánoční bludiště od K.Koutové
Napište, co si které z dětí přeje pod stromeček.

Garfield od Adriana
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Komiks

A na třídní Vánoce jsme se opravdu těšili. V mnohých třídách vonělo
cukroví, zněly koledy, rozbalovaly se dárky a hrály se hry nebo soutěže.
Také byly hezky vyzdobené stromečky. Vyzdobte pro nás také stromeček
na obrázku.
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Mikulášská na 8.ZŠ
Děvčata a chlapci z 9.A tento rok pořádali mikulášskou prvnímu
stupni a šestým třídám
na naší škole.
V pondělí ráno
nás už čerti s anděly a
Mikulášem navštívili
v knihovně. Ještě
jednou se podívali do
Andělské a Čertovské
knihy, aby předem
věděli, koho pochválit
a koho naopak
napomenout.
Připravovali si i
sladkosti, které
rozdávali dětem za
odměnu. Obcházeli celé dopoledne celý první stupeň. Čerti pořádně řádili
ve třídách. Nakonec nám vždycky každá třída zazpívala nebo
zarecitovala básničku. Ve všech třídách se jim hodně líbilo. Doufají, že
příští rok
ti, co
zlobili se
zlepší, a
že budou
moct
příští rok
příjít
zase.
(Denisa
Klacková
9.A)
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HASIČI a 9.A
Dne 4.11. jsme šli s p.uč.Brodskou na exkurzi k hasičům. Odjížděli
jsme autobusem od školy a jeli na zastávku poblíž hasičské stanice,
odtud jsme došli na místo.
Tam nás mile přivítal jeden člen hasičského sboru a prováděl nás po
celé stanici. Na kolegovi nám ukázal i výstroj, která je nezbytná při
zásahu. Výstroj je celkem těžká. Dozvěděli jsme se, že dokonce 3 minuty
vydrží v otevřeném ohni. Poté nám ukázal i všechny jejich připravené
dopravní prostředky na zásahy. Ukázal nám i pokoje, kde spí, herny,
posilovnu a přednáškové sály, kde si opakují všechny pravidla a postupy
při zásahu. Jako dárek jsme jim dali plyšáky, které pomáhají zabavit děti
při zásahu.
Všichni na nás byli velmi milí. Na každý dotaz
nám odpověděli. Prohlídka se nám velmi líbila.
Děkujeme pí.Brodské, že nás tam vzala:-)

Jak se 4.A proměnila v peklo
V pátek 2.12. 2016 se třída doslova a do písmene
proměnila v peklo. Do školy přišli místo dětiček malí čertíci i s vrchní
čerticí - paní učitelkou. Všichni si ve skupinkách vylosovali úkol a začali
vyrábět čerta, anděla, Mikuláše nebo čertovský kotel. Pak přišlo na řadu
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zhotovení malého čertíka. Aby se čertíci líně nepovalovali u pekelného
kotle, tak ve volných chvílích si procvičovali na pracovních listech
matematiku nebo český jazyk. Čert musí mít velmi dobrou paměť, aby si
pamatoval správné hříšníky a neodnesl do pekla jinou dušičku. Naši
čertíci soutěžili v čertovském pexesu a během dopoledne se učili
básničku. Tu se naučili, proto si všichni domů odnášeli nejen svého
čertíka, ale i Výuční čertovský list. Na stupně vítězů v pexesu doskotačili
tito čertíci: první Andriy, druhá Anička a třetí Žanetka. Všem se čertování
moc líbilo, ale nikdo v pekle nezůstal, teď už nám do školy budou chodit
zase jen hodné dětičky.
(web školy)

Kroužek Malý chemik
Od října na naší škole úspěšně funguje nový kroužek s názvem „Malý
chemik“, který navštěvuje do vědeckého bádání nadšených 11 žáků
prvního stupně. Děti své pokusy provádí v chemické laboratoři pod
vedením Mgr. Martiny Brodské. Zkoumají nejen přírodní látky, ale také
bezpečně pozorují pokusy s chemikáliemi. Učí se bezpečnosti práce a
opatrnosti. Zároveň získávají dovednosti pro koordinovaný pohyb,
samostatnou práci, odvahu a používání skutečných pomůcek v laboratoři.
Všechny pokusy i chemikálie jsou pro děti bezpečné a mnohé z nich jsou
proveditelné i v domácích podmínkách.
K Vánocům děti dostaly zkumavky, po kterých hodně toužily. Od ledna

se budeme setkávat vždy v sudou středu od 15:00 do 15:45. Uvítáme i
další zájemce, pro které by kroužek začínal od 16 hodin. Stačí vyplnit
přihlášku. Osmínek by také rád jednou kroužek navštívil. (web školy)
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Vánoční jarmark
V úterý 20. 12. 2016 se škola zaplnila již
tradičním vánočním jarmarkem. Chodby byly
svátečně nazdobeny a
stály v nich stánky s
výrobky našich žáků.
Každá třída měla své
místečko, a že bylo z
čeho vybírat a
nakupovat. Dětičky se
snažily a jejich dárečky
pro rodiče byly
nádherné. Někde se
přičinily i šikovné ruce
rodičů, kteří při přípravě
výrobků pomáhali. Byl
připraven i doprovodný
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program, vystoupení našich žáků. Zpívalo se, tančilo a hrálo na hudební
nástroje. Naše třída měla vánoční taneční vystoupení, které si připravily
dívky a přidal se i jeden
statečný chlapec. Jejich
snaha byla oceněna
krásným potleskem a
poděkováním od rodičů,
kterým se vše moc líbilo. My
děkujeme za návštěvu a
těšíme se na příští rok.

Vánoční besídka
Na poslední školní den
roku 2016 čtvrtek 22. 12.
jsme se moc těšili. Měli jsme projektový den na téma Vánoce. Vyráběli
jsme, tvořili přáníčko, vánoční dárek s přáním pro Ježíška. Povídali jsme
si o tradicích a zvycích, zpívali koledy a dívky nám s velkým nadšením
ukázaly své taneční vystoupení z jarmarku. Také jsme ochutnali cukroví,
které někteří žáci připravovali se svými maminkami. A pak už nás čekalo
rozbalování dárků. Krásná a pohodová atmosféra se linula celým
dopolednem a domů jsme odcházeli s nadšením, že to opravdové
nadělování nás čeká již za dva dny.
(Jana
Tyšerová)
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Loutkové divadlo
Předvánoční čas si některé třídy prvního stupně zpestřily zhlédnutím
loutkového divadla v podání Štěpána Tučka. Pan Tuček si pro nás
připravil divadelní hru Na hradě straší. V pohádce jsme se seznámili s
princeznou, kterou unesl zlý čert. Společně s princem jsme se vydali
princeznu zachránit. Pohádka se nám líbila, protože jsme se mohli také
zapojit do děje a vidět krásné ručně vyřezávané loutky.
(web školy)

Vtipy,které možná znáte,ale pobaví! :)
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“.
„Zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní!“
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro stromeček. Bloudí
po lese hodinu, dvě, tři..
Pak se ozve : „Ivano,máš něco?“
„Ne,a ty?“
„Já taky nic. Hele, co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob?“
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Turnaj smíšených družstev ve vybíjené zasloužené vítězství !
Dvanáctičlenné družstvo 8.
ZŠ, složené ze žáků 5.A (
Kateřina Demeterová, Albín
Gorol, Dominik Jodas, Nicol
Konopková, Veronika Spitzerová
a žáků 5.B - Dominik David,
Adriana Eder, Vojtěch Hadaščok
jako kapitán, Gabriela
Marečková, Tadeáš Mejzlík,
David Tůma a Milana Vanovich)
reprezentovalo naši Osmičku na
turnaji smíšených družstev ve

vybíjené.
Turnaj byl
určen pro
žáky 4. a
5. ročníku
ZŠ a konal
se ve
sportovní
hale
u 5. ZŠ
pod
záštitou p.
Jiřího Fojty
a města
Mladá
Boleslav.
Jmenovaní
po všech
vyhraných
zápasech
vybojovali
1. místo.
Turnaji předcházela dvouměsíční příprava během hodin tělesné
výchovy. Abychom ukázali své možnosti, sehráli jsme i 3 zápasy se žáky
našeho 6., 8. a 9. ročníku. Porazilo nás pouze smíšené družstvo 9.A a
9.B.
(Mgr. Jan Trávnický)
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Osmínek na procházce vánoční Boleslaví
Před Vánocemi se Osmínek vydal na procházku prozkoumat, jak
slavnostně předvánoční Boleslav působí. Od školy se vycházelo ve
14:00, cestou na Staroměstské náměstí jsme si povídali, kam všude
půjdeme a co tam budeme dělat.
První vánoční výzdoba byla v Havlíčkově ulici, na
sloupech osvětlení byly například světelné hvězdy,
komety a zvony. Šli jsme okolo minizoo Ekocentra
zahrada, pak okolo vysokých škol. Vyfotili jsme se u
stromečku a pak zahráli šachy, protože tam byla
vyznačena šachovnice. Když jsme docházeli na
Staroměstské náměstí, koukali jsme, kde jsou svítíčka,
ale nikde nebyla.
Na Staroměstském náměstí jsme
se podívali do podzemí. Byla tam
zima. Museli jsme jít dolů po
schodech, kde se to klouzalo, pak
jsme svezli skluzavkou. Mohli jsme
si to tam prohlédnout. Byly tam
lasery, mnoho míčů a s panem
učitelem jsme hráli bum-bác-bal a
ještě tam byly projekty. Když jsme
vylezli z podzemí, šli jsme
k betlému. Moc se nám nelíbil, protože je každý rok stejný. Obdivovali
jsme lední medvědy.
Pak jsme šli na sníh,
který byl moc tvrdý,
Adélka si ušpinila
rukavice, Terka si odřela
ruce a Agáta si namočila
zadek :-D. Radnice měla
okna jako adventní
kalendář. U Sboru
českých bratří byla
kašna pěkně ozdobená
jako svícen. Vycházku
jsme ukončili
pochutnáním na bílé
čokoládě.
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Nejmladší účastnice našeho výletu byly Eliška a Petra. Zde jsou jejich
dojmy.
 Líbila se mi hora sněhu, kde jsme se vydováděli a v podzemí, kde
bylo hodně zajímavých věcí.
A chutnala mi bílá čokoláda v kavárně Zahrada.

(Tereza Švachová, Eli)

Zveme předškoláky s rodiči a další zájemce k návštěvě naší školy v
rámci Dne otevřených dveří, který se koná ve středu 22.2.2017.
Dopoledne od 8 do 10 hodin můžete nahlédnout do výuky, odpoledne je
připravena prohlídka školy s doprovodem učitele. Prohlídka začíná ve
14.00, 14.30, 15.00 a 15.30 hod.
NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: NAŠE REDAKCE: Petra Toračová,
Eliška Ludvíková, Adéla Pavlyčuk, Adéla Tišlerová, Kristýna Koutová, Tereza
Švachová, Diana Bilous, Aneta Prokešová, Viktorie
Kisselová, Karolína Karlová, Bára Hamšíková, Adrian
Bittman, Andrea Zjanová, Eliška Bišická, Daniel Kučava,
Zdeněk Hajdu, Łukasz Turek, Jan Trávnický, Jana Tyšerová,
a NAŠI ŠÉFREDAKTOŘI Simona a Ondřej Pardubských.
Pěkné obrázky, výtvarná dílka, soutěže a fotky jsou dětí
z naší školy.
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Dárek od Osmínku
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