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Úvodník 
      Je to zajímavé, už měsíc se učíme, ale náš zářijový Osmínek  vás 
nechá zavzpomínat na krásné letní prázdniny. V zeměpisu jsem zjistil, že 
někteří byli hodně daleko, dokonce až na Floridě, někteří v bájném Řec-
ku, ale hezky bylo i u nás v Čechách třeba u babičky. Super povídání o 
prázdninách nám dodali druháčci . Radost nám udělal Martin, který se 
pochlubil s medailí z atletiky, blahopřejeme. Osmínek nezahálel a po prv-
ní zahřívací schůzce vyrazil do boleslavských ulic na krásnou akce Bole-
slavské okruhy. Jak píši dále, na žáky čeká tento rok velké putování po 
kontinentech . V říjnu již začnou sportovní akce, čekají na nás turnaje ve 
florbalu a snad i školská liga, takže určitě nebudeme zahálet ani tento 
rok. 
      A úplně na závěr 
bych chtěl přivítat na-
še prvňáčky a popřát 
jim samé hezké dny 
na naší škole 
 
 
 
A copak že  u násvisí 
obrys Afriky? Není to 
žádná náhoda. Pro-
bíhá právě africký 
měsíc. Ve všech 
předmětech se děti 
seznámí aspoň kou-
sek s tímto zajíma-
vým kontinentem. A 
tak u nás zvoní 
s písničkou  „Jedeme 
do Afriky“, o Africe  probíhají každý týden soutěže. Nejlepší žáci dostávají 
odměny, na chodbách visí domorodé masky, a houpají se  opice na liá-
nách. Sami jsme zvědaví, co ještě všechno přijde. Prostě Osmička jede 
v září a říjnu do Afriky 

 
 

Pardub 
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Atletické rekordy padaly 
       Dne  3.9.2015 se konalo na atletickém stadioně 
v Liberci 3.kolo atletických závodů v krajském pře-
boru starších žáků (do 15 let), TĚLESNĚ ZDRA-
VÝCH SOUTĚŽÍCÍCH. 
AC Mladá Boleslav skončila v konečném zisku bo-
dů, 3.místem, bohužel na semifinále to nestačilo a AC Mladá Boleslav B 
skončila sedmá z 9 klubů které se zúčastnily. 
     Já jsem soutěžil ve dvou disciplínách, vrhu koulí a hodu diskem. 
Ve vrhu koulí nás bylo 23 soutěžících, nejlepší vrh byl 13,22 metrů. 
Náš nejlepší reprezentant z AC Mladá Bolesla  skončil na druhém místě s 
vrhem 11,87 metrů. 
      Já jsem skončil 21. s vrhem 
6,70 metrů, můj druhý nejlepší vý-
sledek v sezóně. 
     V hodu diskem, nás bylo 19 
soutěžících, nejlepší hod byl 34,68 
metrů. 
Náš nejlepší reprezentant z AC 
Mladá Boleslav skončil na třetím 
místě s hodem 32,43 metrů. 
      Já jsem nečekaně postoupil do 
finále, svým třetím nejlepším ho-
dem v sezóně jsem skončil osmý s 
hodem 23,00 metrů. 
BONUS: V neděli 6.9 jsem byl na 
atletických závodech handicapova-
ných soutěžících v Bílině. 
Soutěžil jsem ve třech disciplínách, 
hodem míčkem, vrhem koulí a ho-
dem diskem. 
     V hodu míčkem jsem dokázal ze 
6 soutěžících, hodit nejvíce 34,92 metrů, který byl národním rekordem ve 
starších žácích, v mé kategorii. 
     Ve vrhu koulí jsem byl druhý ze tří. Vrhnul jsem můj třetí nejlepší vrh 
v sezóně: 6,28 metrů. 
     V hodu diskem jsem byl jediný,dokázal jsem hodit 24,81 metrů, který 
nejen byl mým osobním rekordem, ale dokonce i národním rekordem ve 
starších žácích v mé kategorii.                        (Martin Adamčík, 8.B) 
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Prázdniny… 
     Toto téma se objevilo jak v hodinách českého jazyka, tak zeměpisu a 
výtvarné výchově, tak se s vámi o některé pěkné zážitky podělíme. 
 

Na rybách 
      Tyto prázdniny byly opravdu slunečné a velmi suché a od toho se od-
víjel i program. Díky tomu jsem strávil hodně času venku a na cestách. 
Asi nejraději bych popsal to, jak jsme s dědou byli chytat ryby na řece Ji-
zeře.Vyrazili jsme na sever od města Mladá Boleslav do Bakova nad Ji-
zerou. Když jsme dorazili do cílové destinace, tak jsme rozložili stany a 
deky, připravili pruty, nachystali návnadu a nahodili. Ze začátku se nám 
příliš nedařilo, ale pak se na nás konečně usmálo štěstí coby odměna za 
dobu strávenou na pražícím slunci. Byli jsme spokojeni, že jsme alespoň 
něco chytili – malého kapříka, kterého jsme ale zase pustili zpět do vody. 
Poté jsme zalehli do stanů a prospali se do dalšího dne. Ráno jsme ještě 
tak hodinu chytali, ale pak už nastal čas a museli jsme sbalit náčiní a za-
se odjet. 
     Jsem rád, že jsem takto strávil čas s jedním ze svých prarodičů a už 
se těším, až se zase někdy někam vypravíme a doufám, že si to budeme 
užívat stejně dobře. 

(K. Kočí, 9.A) 
 

Stanování na Branžeži 
     Letos o prázdninách jsem se vydal s mamkou a s babičkou navštívit 
hrad Valečov a jeho okolí v Českém ráji. 
      Zřícenina hradu Valečov leží v Českém ráji, severovýchodně od 
Mladé Boleslavi v oblasti, která se nazývá Boseň. O tomto hradu jsem si 
zjistil, že byl postaven ze dřeva po roce 1300 ve skalách Valečovskými 
z Valečova. Protože rod Valečovských patřil později k přívržencům Jana 
Žižky z Trocnova, byl hrad po husitských válkách dobyt a roku 1439 vypá-
len Jindřichem z Vartenberka.  
     Hrad tvořilo velké jádro na třech pískovcových žebrech se dvěma 
předhradími a rozsáhlým opevněným prostorem s velkými skalními svět-
ničkami, které původně sloužily jako zimoviště husitských polních vojsk. 
V této oblasti převažují listnaté a jehličnaté lesy. Pod hradem se nachází 
rozlehlé parkoviště pro návštěvníky. 
     V okolí Valečova žijí chataři, chalupáři a několik místních osadníků ve 
vesnici, která se jmenuje Zásadka. My jsme měli z Valečova předem ur-
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čenou trasu, jejímž cílem byl kemp zvaný Branžež. Jsou zde pískovcové 
skály, turistické trasy a nádherné koupání v přírodě. Strávili jsme zde tři 
týdny pod stanem, vyzkoušel jsem si, jak se spí ve spacím pytli a jak si na 
ohni v kotlíku uvařit bramborový guláš. Také jsme si opékali na ohni buř-
ty. V noci nám kolem stanu běhal a funěl ježek. Celou dobu jsme měli 
nádherné počasí, hodně jsem se koupal a pořádně jsem se najedl. Také 
jsem si našel trochu času na sportování a zahrál jsem si kopanou a bad-
minton.  
Našel jsem si čas i na přečtení knih ,,Študáci a kantoři´´ a ,,Cesta do hlu-
bin študákovy duše´´ od českého spisovatele Jaroslava Žáka, které mi 
věnovala na konci předešlého školního roku moje třídní učitelka. Obě 
knížky se mi líbily a velice jsem se nad některými výroky zasmál. 
     V době stanování jsem ovšem nezapomněl na svůj počítač, který mi 
doma zahálel. Okamžitě po příjezdu domů jsem musel zjistit, zda je ještě 
stále v provozu . Jinak jsem si léto užíval s rodiči na zahradě 
v příměstské části Podchlumí, kde jsem se hodně koupal. 
     Prázdniny jsem si opravdu užil a teď se dám s chutí do práce, protože 
mě čeká nejdůležitější závěrečný školní rok na Osmičce.  

 (Tomáš Nosek, 9.A) 
 

Mé zeměpisné prázdniny na Floridě 

      O prázdninách jsem navštívil Floridu. Florida je 27. státem Spojených 
států Ameriky (U.S.A - celkem 50 států), leží na jihu Severní Ameriky na 
západ od Evropy. 
      Hlavním městem Floridy je Tallahassee, nejznámějším městem je Mi-
ami. Florida je velmi nížinatá a má vlhké klima, nejvyšší místo na Floridě 
je Britton Hill, které je 105m vysoké. Břehy Floridy omývá 
Atlantický oceán. Podle mě jsou nejhezčí plá-
že na straně Mexického záli-
vu - pláž v Sarasotě a 
Sunibel (delfíni se odvážili 
na mělčinu, ale pohladit 
se nedali). 
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     Na Floridě se nachází mnoho zvířat a rostlin,  které u nás nežijí. Ale 
většina lidí se sem jezdí dívat na aligátory a kro-
kodýly do ná- rodního parku 

Everglades. Prů-
vodce nám říkal, 
že je zde až mili-
on aligátorů. 
Je tu okolo 3000 
druhů rostlin a 
stromů, nej-
známější ze 
všech zdejších 
je strom 
mangrovník. 
 
Žije zde sko-
ro 20 milio-
nů obyvatel, 

většina mluví 
anglickým jazy-
kem. Mnoho 
obyvatel pra-
cuje v země-

děl-
ství a turistickém ru-
chu. 
V oblasti Floridy se pěstují citrusy, nejvíce 
pomeranče, dále cukrová třtina, kukuřice, raj-
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čata, fazole, také jahody.  
 
Vyrábí se zde hlavně lodě.   
Nejvíce turistů jezdí na Floridu kvůli plážím, kterých má opravdu hodně. 
Dále zde navštěvují zábavní parky v okolí města Orlando, například Walt 
Disney World a SeaWorld. 

 
 
Navštívili jsme také Miami a jeho pláže. V USA jsem byl podruhé. Je to 
tam pěkné a zajímavé. 
Doufám, že se tam zase brzy podívám, protože moje sestra studuje v 
Tennessee.                                                                    (Pavel Šašek, 7.B) 
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Mé řecké zeměpisné prázdniny 
      Strávila jsem sedm dní na řeckém ostrově Zakynthos (anglicky Zan-
te).Ostrov Zakynthos leží v Jónském moři. Hlavním městem je též Za-
kynthos. Nej-
vyšší  hora je 
Vrachionas 
(765m) 
     Dne 28.8 
jsme jeli au-
tem na letiště 
Václava Hav-

la, odkud jsem odlétali  z terminálu 2 
v 5:00 na Řecký ostrov Zakynthos. Letě-

li jsme společností SmartWings.  
Na letišti se nacházela i 

zmenšenina všech ter- minálů. Na ven-
kovní terase jsme 
.viděli další letadla, 
která byla připravená 
k odletu. 
     Na Zakynthosu 
jsme byli v 8:15,kde 
na nás čekal auto-
bus a rozvážel 
cestující do hotelu. 
My jsme byli uby-
továni v hotelu Mon-
treal v Alikanas. Na Zakyntho-
su se nachází celkem sedm letovisek. 
Amoudi, Alikanas, Alykes Tsilivi, Agios, Nikola-
os, Agios, Sostis 
      Co je Banana Beach ?Desítky metrů dlouhá písečná pláž s mělkou 
vodou, z písku zde vyrůstají křehounké mořské bílé lilie. 
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      V pondělí jsme jely se sestrou  pirátskou lodí na plavbu podél celého 
ostrova, pobřeží je dlouhé 124 km. 
Zavěšovali nahoru na stěžeň pirátskou vlajku Měli 
jsme zastávku v Navaju na koupání, 
nachází se zde vrak pašerácké lodi 
která pašovala alkohol a cigarety. 
       Ve středu jsme byli na Kalama-
ki-,,Rybářská loď“ , přímo v přístavu 
jsme viděli želvu karetu (Caretta 
Caretta), která sem chodí klást va-
jíčka.  
      Zajímavé je, že Řekové pracují 
od 9:00-14:00 a poté mají do 18:00 
siestu, pracují od 18:00-21:00,a v neděli 
mají zavřeno. 

                      (Nikola Dědková 8.B) 
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Náš redaktor Tomáš na vás nezapomněl ani se zábavou. Na co se mů-
žeme těšit na podzim? To je skryto v jeho tajenkách. Správné odpovědi 
noste do kabinetu biologie nebo na známou adresu  
8redakce@centrum.cz   
 
 
 
h 
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Usměvavé Španělsko 
      8. července jsem letěla spolu s rodiči a 
bratrem na dovolenou do Španělska. Dalo 
by se říct, že jsem se celou dobu netěšila a 
nijak zvlášť nadšená jsem také nebyla. Ale 
to, co jsem si právě ve Španělsku uvědomi-
la, mi změnilo pohled na okolí. 
      Před dovolenou jsem si myslela, že je 
každá země jako Itálie, Španělsko, Francie, 
Řecko nebo Chorvatsko stejná. Ano, vyjdete 
do ulic, kolem vás hotely, paneláky připomí-
nající spíše garsonky postavené na sobě, 
kousek od města pláž a všude malé krámky. 
A ta ,,vůně‘‘ ryb, které právě ráno přivezli na 

tržnici? Ta opravdu stejná je.  
      Ale především šlo o lidi kolem vás. Španělsko, to je opravdu něčím 
výjimečná země. Všichni se na sebe navzájem usmívali. Procházela jsem 
kolem jednoho z obchodů, zakopla jsem a slečně shodila vystavenou fi-
gurínu – jen se na mne jen usmála a odpověděla, že je vše v pořádku. 
Další den jsme šli do restaurace, kde mámě číšnice pochválila šaty a vla-
sy. Při cestě do hotelu zase parta kluků chválila bratrova tetování. Na re-
cepci se se mnou vyfotila malá holčička. Proč? Prý jen tak, byla jsem jí 
sympatická.  
      Jeden z večerů jsem strávila s koktejlem na lehátku u hotelového ba-
zénu. Nedalo by se říct, že bych byla smutná, jen jsem prostě přemýšlela 
nad věcmi, co budou. Viděl mě jeden 
z animátorů, Giovanny, který odcházel 
na svůj pokoj, sedl si ke mně a začal si 
se mnou anglicky povídat. Dvě hodiny 
v kuse jsme se bavili snad o všem, co 
nás napadlo. Rozhodně mi to zvedlo ná-
ladu. Každý den měl na hotelu u bazénu 
nějaký program, tudíž jsme se denně ví-
dali a kdykoli jsem mu přišla smutná, byl 
schopen přes půlku areálu na mě zařvat 
,,Hey Denisa, keep smiling!‘‘.Tohle mi 
přišlo právě na Španělsku krásné. Každý 
pomáhal každému. Všichni se usmívali. 
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Všichni byli pozitivní a šťastní.  
     Upřímně – když půjdete po Praze, zamotá se vám hlava a upadnete, 
kdo z kolemjdoucích vám pomůže vstát? Jeden z deseti? Když půjdete 
po ulici a na někoho se usmějete, kdo vám ten úsměv vrátí? Malé dítě 
v kočárku, maximálně? Kolik řidičů vám na přechodu zastaví? Nikdo? 
Tohle prostě ve Španělsku neexistuje. Tady by prostě každý udělal první 
poslední i pro člověka, kterého viděli jedinkrát v životě, kdyby to bylo nut-
né.  
(Denisa Hujová 9.A) 
 
(Pozn.red.) Podobné zkušenosti máme z některých oblastí Německa a 
Rakouska – lidé se zdraví, usmějou se na sebe, i když se neznají. A po-
kud si myslí, že potřebujete pomoci, hned se ptají. Ať je den vždy hezčí. 
Zkusme to alespoň v naší škole. Říkat si v duchu: 

Keep smiling ! 
Usměj se 

 

 
Aneta: „Koník“ 
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Věda v ulicích 
 

    Dne 11. 9. 2015 navštívila třída 9. A spolu s vybranými žáky z nižších 
ročníků, kteří se zajímali o tuto výstavu. Dozorem naší skupiny byla paní 
učitelka Mgr. Blaženka Benešová. Akce se konala v parku na Výstavišti 
kolem pomníku Jana Amose Komenského. Letošním tématem byla věda 
a umění. Formou stánků se zde prezentovaly základní přírodní vědy, jako 
jsou: matematika, fyzika, chemie, biologie  a astronomie.  
     Z oboru astronomie jsme viděli nádherný dalekohled na pozorování 
hvězdné oblohy. Něco podobného můžeme vidět ve hvězdárně na škole 
9. ZŠ Pastelka. A další zajímavostí byl černý trychtýř, po jehož obvodu se 
spustila kulička a celý tento pokus měl předvést simulaci černé díry. Z 
oboru biologie jsme si mohli vyzkoušet, jak pevný může být stisk člověka 
nebo jak silný může mít člověk hlas, který je slyšet v mikrofonu. Součástí 
tohoto stánku byl model průřezu lidským tělem, kde jsme si mohli zkusit 
poskládat vnitřní orgány člověka v lidském těle. Z oboru chemie jsme si 
mohli prohlédnout vystavené modely molekul, jako jsou například (C) uh-
lík-grafit. Z oboru matematiky se zde objevily hlavolamy, jako například 
skládání Rubikovy kostky, který se stal hitem na přelomu 70. a 80. let 20. 
století. Tato kostka se stala v této době nejprodávanějším hlavolamem. 
Dalším hitem byl hlavolam zvaný had, jehož hranoly lze otáčet do růz-
ných geometrických tvarů, napodobujících například kouli, psa, kočku ne-
bo obdélník. Na nástěnce jsme si mohli prohlédnout obrazy z několika 
pohledů, například zda vidíme dva čtvercové nebo tři kulaté sloupy.  Nad 
řešením tohoto hlavolamu jsem se zamyslel a nakonec ho rozluštil. Dva 
sloupy byly v dolní polovině kulaté a v horní polovině čtvercové a třetí 
sloup byl celý kulatý. Ve fyzikálním stánku se zabývali zkoumáním těžišť 
jednotlivých předmětů, například tyče. Pro zajímavost jsem se pokusil vy-
světlit Danielu Kučavovi, jak by to vypadalo s propiskou. Spolu jsme tento 
fyzikální příklad konzultovali a dospěl jsem k závěru, že u propisky lze na-
jít těžiště pouze v jedné rovině, v trojrozměrné skutečnosti se předmět 
vždy skutálí některým jiným směrem. Také jsme zde mohli vidět model 
3D tiskárny. Tato tiskárna dokáže tisknout různé předměty ve 3D modelu, 
například šperky, zuby a další různé věci, které dokáží udělat radost. Ce-
lá výstava byla opravdu velice zajímavá a všem se nám líbila.  

Napsal Tomáš Nosek 9.A 
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Vtipy od Adriana Bittmana 
Problém s vodou 
     Přijde Tomáš k sousedovi Vaškovi a ptá se: „Vašku máš vodu?“ 
 Vašek mu dá sklenici vody a Tomáš jde, po pěti minutách přijde zase 
Tomáš a ptá se: „Vašku ,máš vodu?“,tak mu Vašek dá vodu. Takhle se to 
opakuje, než se Tomáš zeptá: „Vašku, zavoláš hasiče? Já ten oheň ne-
mohu uhasit.“  
 
Kůzlátka 
     Maminka kůzlátek jde na pastinu a říká: „Vlk může přijít a chtít vás 
sníst, tak vám dám heslo. Heslo je TRAVIČKA.“ Tak jde pryč, ale vlk to 
slyšel. Řekne „TRAVIČKA“. Kůzlátka odpoví:  „My máme kukátko :D“ 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hádanky od Zuzky Matějkové 
 Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku? 
 Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 
 

……………………………………………… 
 Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají 
mokré vlasy. Jak je to možné? 

(třetí muž ……………………………………………) 
 

Zatímco odpověď na první hádanku si můžete přečíst na poslední stránce 
Osmínku, druhé dvě jsou pro vás soutěžní. Správné odpovědi noste do 
kabinetu biologie nebo na známou adresu  8redakce@centrum.cz 
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Nejhezčí třída 

     Dne 9. 9. 2015 se opět sešel v 
budově 8. ZŠ redaktorský tým na-
šeho školního časopisu Osmínek. 
Na našem prvním sezení jsme při-
vítali nového člena naší redakce 
Zdeňka Hajdu z 8. ročníku. Náš 
šéfredaktor Mgr. Ondřej Pardubský 
nás přivítal do nového školního 
roku a kladl nám na srdce, aby-
chom nastartovali všechny motory 
a náš časopis se opět umístil mezi 
nejlepšími. 

    První schůzka Osmínku začala na počítacích a pokračovala procháze-
ním tříd 1.A atd.….. Naše první kroky vedly po chodbách naší školy, kde 



 

 

17 

jsme si prohlédli třídy prvního stupně a zvláště moji kmenovou třídu 9. A 
na druhém stupni. Zadáním bylo prohlédnout si a ohodnotit třídy bodová-
ním 1-10 podle toho, jak se nám líbí. Kdybych opravdu měl napsat, co si 
myslím, vyhrála by to moje třída 9. A, protože je na této škole poslední 
školní rok a proto bychom ji měli trochu vyzvednout. Nechci tímto urazit 
své mladší kolegy z redakce, ale letos jsem se rozhodl, že budu prefero-
vat svoji třídu. Vyhrála  2.C . Gratulujeme! Také ostatní třídy byly krásně 
nazdobené, takže bylo velmi těžké rozhodnout, která třída je nejhezčí. A 
určitě se bude obměňovat, až nakreslíte další krásné obrázky. 
(Tomáš Nosek, xy) 

 
    Letos začínám svůj poslední redaktorský rok na této škole a chtěl bych 
si ho svým psaním přeci jenom trochu užít. Samozřejmě, že dám prostor i 
mladším redaktorům a přeji jim hodně úspěchů v jejich psaní. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 

Co je ČOV? 
      Exkurze do ČOV Dne 18. 6. 2015 se třída 8. A s paní učitelkou Ing. 
Jaroslavou Wojnarovou zúčastnila exkurze do čističek odpadních vod na 
Podlázkách v Mladé Boleslavi. Jde o stavbu čistírny odpadních vod. Cí-
lem stavby bylo zajistit vysokou účinnost odbourávání organického zne-
čištění, dusíku a fosforu. Čistírna odpadních vod pracuje na principu me-
chanicko - biologického čištění. Na místě se nás ujal zaměstnanec, který 
v čistírně odpadních vod pracuje. V budově nám vysvětloval princip čiště-
ní vody v našem městě. Poté nám pustil dva krátké filmy, z kterých jsme 
se dozvěděli o historii čističek, jejich významu pro nás a pro životní pro-
středí a o kvalitě vody v našem městě. Následně nás prováděl po jednot-
livých sekcích, kde se zpracovává voda, aby ve výsledku dosáhla té nej-
vyšší kvality. Paní učitelka Ing. Jaroslava Wojnarová nám chtěla ukázat, 
že i prvky a sloučeniny, které s ní probíráme v hodinách chemie, úzce 
souvisí s tím nejdražším, co na planetě zemi je, a to je voda. V naší zemi 
bereme vodu jako samozřejmost, bohužel v některých zemích je jí stále 
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velký nedostatek, nebo je tak špatné kvality, že si ji lidé musí koupit pou-
ze balenou. Exkurze byla velice zajímavá a všem se nám líbila. Třída 8.A 
děkuje paní učitelce Ing. Jaroslavě Wojnarové za hezký den.  

(Tomáš Nosek) 

 
Na dopravním hřišti 
     Byli jsme na dopravním hřišti.  Jezdili jsme na kole, a bavilo nás 
to,Bylitam různé překážky. Např. slalom … 
     Jezdili jsme na kole a byli tam neopravdický silnice  a značky 
např.výjezd. Slalom nikomu nešel. Hodně dětem to nešlo a padaly, mě 
dali největší  kolo a to jsem nejmenší ze třídy :D. 

(Tomáš a Kristýna ,4.třída) 

 
 

Mlíčka 
     Máme radost, že se nám na druhém stupni 
hezky plní koš na krabičky od mlíček. A víte proč ji 
máme? Znamená to totiž dvě věci . Za prvé: i zdra-
vé mlsky vám můžou chutnat (mléko je dobré na 
kosti, zuby a růst vůbec). A za druhé víte, že patří 
do zvláštního koše, aby mohly jít k recyklaci Gra-
tulujeme.  
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Obrázek „ Prázdniny na cestách s mojím kmotrem“ od Patricie z 5.A 

Na obrázku nám chybí mráčky 
a v moři živočichové. 
Dokresli a přines ukázat. 
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Na Karmeli 

 
      Dne 17. 9. 2015 se vydali redaktoři 
Osmínku spolu s panem učitelem Mgr. On-
dřejem Pardubským do Vzdělávacího cent-
ra Na Karmeli, kde se konaly tradiční Bole-
slavské okruhy. 
     Nejdříve jsme navštívili uvítací stánek, 
kde jsme si vzali papír a na jeho vyplnění 
tužku. Na jedné stránce papíru byla zná-
zorněna mapa s vyznačenými úseky. Na 
prvním stanovišti, kterým bylo Komenského 
náměstí, jsme se setkali s postavou, jejíž 
jméno jsme měli uhodnout. Zprvu se nám 
to zdálo těžké, ale ve chvíli, kdy jsme si 
přečetli název díla, které tato osoba držela 
v ruce, nám bylo jasné, že jde o spisovatelku Boženu Němcovou a její li-
terární dílo Babička. 
     Jedno z dalších stanovišť nás zavedlo k Templu, kde jsme se setkali 
s českým králem a římským císařem Karlem IV., zvaným ,,Otec vlasti´´. 
Byl jsem zvědavý, kolik informací má tato osoba o skutečném českém 

králi Karlu IV., a tak 
jsem si ho z dějepisu 
trochu vyzkoušel. Ze-
ptal jsem se ho, kam 
byl Karel IV. odvezen 
jako dítě předtím, než 
přijal nové jméno Ka-
rel. Jeho odpověď byla 
naprosto správná, pro-
tože ho odvezli do 
Francie. Chtěl jsem si 
hlavně ověřit, zda tam 
stojí někdo, kdo o Kar-
lu IV. skutečně něco 
věděl. Nadarmo se ne-
říká: ,,Důvěřuj, ale pro-
věřuj!´´ Pan učitel Par-
dubský se smál tomu, 
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že zkouším, samotného českého krále Karla IV. 
     S další velmi významnou osobou, s kterou jsme se setkali, byla vý-
znamná panovnice Habsburské monarchie císařovna Marie Terezie, zva-
ná ,,Tchyně Evropy´´. Postupně jsme procházeli dějinami a další naše 
zastavení skončilo před budovou Sboru českých bratří, kde nás očekával 
český kazatel a reformátor mistr Jan Hus, který kázal zejména 
v Betlémské kapli. Byl jedním z rektorů Karlovy univerzity v Praze. Jeho 
významným činem z hlediska českého jazyka bylo to, že zjednodušil čes-
ký pravopis tím, že odstranil příslovečné spřežky. 

 
     Myslím si, že panu učiteli Vojtěchu Hájkovi, který vyučuje moji třídu 9. 
A hodiny dějepisu, by se tento výlet určitě líbil. 
     V druhé části akce jsme si prošli dopravně bezpečnostní trasu a vy-
zkoušeli si testy BESIPu. Také zde byli pracovníci Červeného kříže, kde 
si každý mohl vyzkoušet kurz první pomoci a třeba si nechat na horní 
končetinu namalovat falešné zranění. Jeden z našich nových redaktorů 
Zdenko Hajdu si nechal v obličejové části napodobit pohmoždění oka. U 
velkého nádvoří byl k dispozici simulátor nárazu vozu, který byl nastaven 
na rychlost 30 km/h a také dvě zásahová vozidla policie České republiky. 
Na velkém nádvoří také policie zjišťovala připravenost dětí na malém do-
pravním hřišti, kde si děti mohly vyzkoušet své dovednosti na šlapacích 
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autech a koloběžkách. Škoda Auto v budově cen-
tra vystavovala speciálně upravovaný vůz v řezu, 
na němž jsme si měli příležitost prohlédnout bez-
pečnostní prvky, jakými jsou například airbagy a 
bezpečnostní pásy v autech. Na tuto velkou akci 
se přišel podívat i náměstek primátora Mladé Bo-
leslavi Daniel Marek a při té příležitosti si také tro-
chu zasportoval a vyzkoušel si střelbu florbalovou 
hokejkou na bránu. 
     Bylo to nádherné odpoledne. Moc se nám tato 
akce líbila. Navštívila ji spousta dětí se svými ro-
diči. Redaktoři Osmínku děkují panu učiteli Mgr. 
Ondřeji Pardubskému za hezky strávené odpo-
ledne a příjemnou zábavu. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 
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Výsledky soutěže Moje prázdniny 
 
     Sešla se nám sbírka moc pěkných prací, ať už obrázky nebo popis 
prázdninových aktivit. Všem účastníkům děkujeme, že se s námi o pěkné 
zážitky podělili. Bylo opravdu těžké vybrat vítěze a ceny udělil Osmínek 
nakonec tři: 
 
Za knižní úpravu……. Dominika a Deniska Rozbrojová 
Za grafickou úpravu…………………... Votrubcová Dominika 
Za výtvarné zpracování………………. Patricie Fáberová 
   
Vítězkám gratulujeme! 
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Najdi rozdíly 
 
  Najdi šest rozdílů u auta, které nakreslil váš spolužák Boris z 8.B. Sou-
těžit můžeš i tak, že pěkně vybarvíš obrázek horního auta. 
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 Tajenka od Zdendy a Viki 
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Osmisměrka 
 
Najdi všechna slova z naší osmisměrky a vylušti tajenku. 

 
 
LEV, GEPARD, ŠIMPANZ, GORILA, ANTILOPA, 
 ZMIJE, NIL,EGYPT. 
PUTOVÁNÍ, PO, 
 KONTINENTECH,  
PRÁVĚ, ZAČÍNÁ, 
 PRVNÍM, 
 SVĚTADÍLEM, 
 JE, AFRIKA 
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Návrhy titulky z hodiny školního časopisu 
 
     Učíme se nejenom psát reportáže a dělat rozhovory, ale také zpraco-
vávat např.titulní stránku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na první hádanku Zuzky :(ve slovníku)           
    Všechna řešení soutěží, omalovánek, tajenek apod.noste do kabinetu 
biologie, pokud chcete být ve slosování nebo pište na známou adresu  
8redakce@centrum.cz 
NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: Tomáš Nosek, Dan Kučava, á, 
Adrian Bittman, Aneta Prokešová,  Viktorie Kisselová, Kristýna Bittmano-
vá, Tomáš Dani samozřejmě naši šéfredaktoři Simona a Ondřej Pardub-
ských. Pěkné obrázky, výtvarná dílka, soutěže  a fotky jsou od dětí z naší 
školy. 

mailto:8redakce@centrum.cz
http://www.osminek.cekuj.net/

