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Co na vás čeká? 

 ze života školy 
 omalovánka, najdi rozdíly 
 křížovky, bludiště 
 minisudoku 
 reportáže nejen z Rallye Osmínek 
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Úvodník 
 
     Pokaždé mě to překvapí, jak ten 
čas letí, když pro vás píši úvodník, 
ale je tomu tak. Pomalu nám končí 
druhý měsíc, nejenom, že Vánoce 
jsou již dávno za námi, ale dokonce 
i jarní prázdniny jsou minulostí. Vy 
si můžete přečíst o zápisu, hodně 
zajímavých exkurzích našich 
 osmáků a deváťáků, již 5.ročníku Rallye Osmínek, super výletu prvňáčků 
do České televize, ale i sportovní reportáž ze Švédska od Patrika. Chtěl 
bych znovu zdůraznit, že kdokoliv z vás prožije něco zajímavého, nebo je 
v něčem dobrý, napište nám nebo dejte vědět a my dáme o vás vědět 
našim čtenářům. Už teď je moc milé, když mi dáváte obrázky pro náš 
Osmínek. Opravdu hodně z vás kreslí moc krásně a tak váš obrázek pak 
šéfredaktorka použije pro ilustraci časopisu nebo nějakou tu zábavičku, 
která přece nesmí chybět.  

Hezkou zábavu při čtení přeje Ondřej Pardubský 
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Osmička v muzeu 
     Ve čtvrtek 4.12.2014 
navštívily třídy 8.A, 9.A a 
9.B Národní  technické 
muzeum v Praze.  
      Tuto exkurzi vedly paní 
učitelky Mgr. Jana Petrová, 
Mgr. Vlasta Buršíková a 
Mgr. Simona Pardubská. V 
8:00 hodin jsme se všichni 
sešli před školou 8. ZŠ. 
Autobus na nás čekal před 
školní jídelnou.  

     Cesta do Prahy trvala 

zhruba hodinu. V 
autobuse jsme si povídali, 

aby nám cesta rychleji 
utekla. Zaujalo mě, že 

každá sedačka v 
autobuse měla svůj 

bezpečnostní pás, který si 
každý cestující zapne pro 

svoji bezpečnost.  Řidič 
autobusu nás zavezl 

přímo k budově 
Národního technického 

muzea. Protože jsme měli 
ještě čas, šli jsme se projít 

k metronomu, který 
bohužel nefungoval. 

Výhled byl ale zajímavý i 
přes posprejování 

kamenných zdí a „ozdob“ 
z tenisek. 

     Při příchodu do budovy 
muzea jsme si v šatně 
odložili oblečení.  

V přízemních prostorách byla hala, kde byly vystaveny exponáty 
automobilů, kol a letadel z dřívější doby. 
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       V hale nás uvítal průvodce Národního technického muzea. Odložili 
jsme si věci a rozdělili se na dvě skupiny - osmáci a deváťáci. Rozdělili do 
dvojic a každá dvojice dostala tablet. Já jsem byl ve dvojici s Peterem 

Dužďou. Na tabletu 
byly otázky a my 
jsme je postupně 
měli všechny vyřešit. 
Pokud jsme otázku 
splnili, tablet nás 
pustil k další otázce. 
První otázka zněla: 
„Vyber z nabídky, co 
bylo nutné použít k 
obsluze parního 
stroje.‘‘ Vybírat jsme 
mohli ze šesti 
možností. S Peterem 
jsme se prokousali 
zelenou částí otázek 
až k otázkám ve 
zlaté části. I tam 
jsme splnili, co bylo 

potřeba. 
Vyhodnocení našeho testu bylo úspěšné a dostali jsme „výuční list”.  
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   Poté jsme 
se přesunuli do prvního patra, kde jsme si každý vybrali jedno ze tří 
povolání. Mohli jsme si vybrat, jestli chceme být vyučený elektrikář, 
instalatér nebo zámečník. Já jsem si vybral elektrikáře. Opět se na mě 
nahromadila spousta otázek, které jsem také splnil. Když jsme tento 
program ukončili, tak jsme vyráběli malou knížku ve dvojicích. Vzali jsme 
si pár papírů a do nich jsme udělali čtyři řezy, do každého řezu dali 
provázek a přilepili jsme ho. Pak jsme pomocí plátna, kartonu a ručně 
zdobeného  
papíru dali 
dohromady malou 
knížečku. Když 
jsme měli hotovo, 
vyměnili jsme se s 
první skupinou 
 Nakonec jsme měli 
možnost 
prohlídnout si celé 
muzeum.     Tímto 
naše prohlídka v 
Národním 
technickém muzeu 
skončila. 
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     Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí, která 
se specializuje na muzejní exponáty technického rázu. Muzeum bylo 
založeno 5. 7. 1908. Budova byla pro muzejní účely využita až po válce. 
První výstavy byly zpřístupněny v roce 1947. Rozsáhlé muzejní sbírky 
obsahují v současné době na sedmdesát tisíc předmětů, 135 tisíc 
archiválií a čtvrtmilión knih a dokumentují vývoj vědy a techniky na území 
českých zemí. Od 11. 9. 2006 do 16. 2. 2011 bylo muzeum zavřeno z 
důvodu rozsáhlé rekonstrukce. 
     Z exkurze nás autobus odvezl zpět ke škole. Z výletu jsme se vrátili 
kolem 14. hodiny. Paní učitelce Petrové, Buršíkové a Pardubské 
děkujeme za zpestření celého dne a hlavně za to, že všechno proběhlo v 
pořádku. Z výletu jsme se vrátili všichni a nikomu se nic nestalo. Tímto 
děkují třídy 8. A, 9. A a 9. B. 

 Myslela jsem si, že mě technické muzeum nezaujme, protože 
technika není moje silná stránka, ale byla jsem zcela okouzlena 

 Výstava všech exponátů byla velice zajímavá a všem se nám moc 
líbila 
(Napsali Tomáš Nosek 8. A, Hanka Kryšpínová, 9.B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

Osmínek doporučuje  … 

Karetní hra UNO 
     Dne 7. 1. 2015 jsme měli s Osmínkem poprvé naše redaktorské 
sezení v Novém roce 2015. Začali jsme pozvolna hraním karetní hry, 
která se jmenuje Uno. Tuto hru jsme si zvolili ze tří možností, které nám 
dal pan učitel Mgr. Ondřej Pardubský na výběr. Při hře se sešlo sedm 
hráčů, kterým se rozdalo po pěti hracích kartách. 

 Co to vlastně Uno je a jak se hraje? 
      Uno je americká karetní hra pro 2 - 10 hráčů, kterou vymyslel v roce 
1971 holič Merle Robbins z Readingu v americkém Ohiu. Hra je velmi 
podobná české hře Prší. Balíček obsahuje 108 karet. 100 karet je 
rozdělených do 4 barev (červená, zelená, modrá a žlutá). V každé barvě 
je 25 karet, z toho 19 číselných (označených číslicemi 0 až 9), 2 akční 
karty „táhni 2“, 2 akční karty „obrácení“ a 2 akční karty „skok“. Mezi 
zbývajícími 8 kartami jsou 4 „divoké karty“ a 4 „divoké karty: táhni 4“. 
Zbytek karet představuje tahací balíček, z něhož budou hráči tahat karty v 
průběhu hry. Jestliže hráč zahrál svou předposlední kartu, musí říci slovo 
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„Uno“ (italsky „jedna“). Tím upozorní ostatní, že mu na ruce zbývá 
poslední karta. Pokud na to zapomene, někdo jiný si toho všimne a řekne 
„Uno“ dříve, než další hráč začne svůj tah. Vítězem hry se stává hráč, 
který se jako první zbaví všech karet. 
     Naše skupinová hra byla jedna velká legrace. Když si někdo z nás 
myslel, že má vítězství na dosah, přišel nečekaný zvrat a ten dotyčný si 
musel vzít další kartu z hromádky. Když už jsme skoro viděli vítěze, tak 
se to nějak zvrtlo a dotyčný byl opět ve hře. V tomto matchi to bylo 
všechno o náhodě a o tom, kdo jak dobré karty dostal. Hra byla uvolněná, 
pan učitel Pardubský nám dělal rozhodčího, všichni jsme se dobře bavili. 
Vítěz byl od pana učitele odměněn sladkostí v podobě bonbónů. Je moc 
dobře, že jsme taková parta a že si užijeme.  (Napsal Tomáš Nosek 8. A) 
 

Den pro dívky      

Dne 26.listopadu se konal  v ŠKODA AUTO  den jen pro dívky. Program 

začínal v 8:00, ale ještě před tím jsme se zapsaly do jedné z několika 

skupin. Když jsme se usadily, začala nám paní ředitelka něco říkat o 

učilišti na Škodovce atd.. Když paní ředitelka dokončila svou řeč, 

předvedlo nám tam pár herců představení, které se týkalo Škodovky. 

Potom se sešla naše skupina a na rozvrhu bylo napsáno, že máme odjet 

autobusem na pracoviště a tam nám řekli docela dost zajímavých věcí. 

Zbytek dne probíhal docela stejně. Taky jsme si tam vyrobily hlavolam a 

dali nám tam k svačině toast s nějakým nápojem. Zapůjčili port, sluchátko 

a ochranné brýle, jelikož když jsme byly někde, kde byl strašný hluk, 

neslyšely bychom výklad. Ten den byl docela dobrý a líbil se mi, ale 

rozhodnutá jsem byla už dávno, že na Škodovku nechci :) 

                                ►Kája◄ 

 
Minisudoku pro vás 

Doplň, aby v každém řádku, 
sloupci i čtvrtině byly všechny 
čtyři obrázky. Správná řešení 
noste do kabinetu biologie  
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Talentovky 
    V úterý 6.1. jsem jela do dílny Střední školy oděvního a grafického 
designu Lysá nad Labem, což je umělecká škola, na talentové zkoušky. 
Šlo tam o to ukázat, jestli máte talent. Neměli jsme za úkol žádné 
vědomostní zkoušky, ale museli jsme přinést nějaké výkresy z domova. 
Málem jsme s tátou přišli pozdě, protože navigace neměla v databázi tuto 
ulici. Každý si měl poshánět věci ke splnění zkoušek, které nám poslali v 
dopisu. Když jsme tam přišli, p.učitelka udělala něco jako docházku. Pak 
nám rozdali obálky, kde byla různobarevná čísla. Já jsem byla v červené 
skupině s číslem 15 :33. Jako první jsme šli na malbu, kde jsme měli jako 
téma "Tajemství". Stačilo namalovat nějaké abstraktní tvary, nebo např. 

různé barvy. Měli jsme na to jednu 
a třičtvrtě hodiny. Pak jsme měli 
"přestávku" a šli jsme do jiné třídy 
a tam jsme kreslili zátiší, kde byl 
na stolku zmačkaný ubrus a pod 
ubrusem krabice. Vedle ubrusu 
byla postavená láhev od vína a 
vedle ní kvádrová krabice 
přelepená páskou a na ní 
položená polystyrénová koule. Na 
tuto kresbu jsme měli dvě hodiny a 
kreslili jsme na formát A1. Tyto 
čtvrtky byly přilepené na dřevěném 
stojanu lepicí páskou. Zátiší jsem 
celé nestihla, ale to nejdůležitější 
mám. Na třetí kresbu jsme se 
přemístili ještě do jiné místnosti. 
Tam jsem se dala do řeči s 
Kačkou :) Měli jsme za úkol 
nakreslit jednu postavu, dle 

našeho výběru, která byla ze sádry a jen do půlky těla. Já jsem kreslila 
muže s vráskami, který byl v údivu. Tuto kresbu jsme znovu kreslili na 
formát A1. Kačka měla z domova uhel na kreslení a vypadalo to luxusně. 
Po čtyřech hodinách jsem si konečně sedla a nasvačila se. Celé 
talentovky trvaly od 7.30 do 14.00 hod. V úterý přišla první skupina a ve 
středu druhá. Škola má tři obory a všichni dělali talentovky na jiný obor. 
Takže nevím, kolik se jich, kam hlásilo. Myslím že to nebylo tak těžké, jak 
jsem předpokládala. Teď už jen čekat, kdy se ozvou jestli mě přijali, nebo 
ne.                                                                                                    -B- 
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Naše děti v České televizi 
     V pondělí 12.1.2015 navštívila 1.C Českou televizi. Ráno vyjeli v půl 
osmé a po deváté byli v Praze v  Kavčích horách. K výletu se dostaly děti 
díky rodičům M.Kopeckého jejich třídy. Po svačině začala prohlídka pěti 
studií ČT. Prohlídka začínala v deset a skončila v půl dvanácté. V 
Boleslavi byly děti už v jednu hodinu.  Udělaly jsme s nimi rozhovor o 
jejich úžasném výletu a tohle jsme zjistily. 

 
Co tam všechno viděly? 

Natáčení Kouzelné školky. 
Různá studia, kde se všechny filmy natáčí. 

Co se jim nejvíce líbilo? 
Všem se hodně líbila Kouzelná školka. 
Kostýmy. 
Hezké sedačky. 
Pohled z výšky modelů budov České televize. 
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 Jaké herce viděly? 
Majdu a maňáska Františka z Kouzelné školky. 
  Co si všechno vyzkoušely? 
Natáčely. 
Vyzkoušely si různé čepice, závoj pro nevěstu a korunku pro princeznu. 
I když neuměly moc číst, vyzkoušely si čtecí zařízení. 
  Jak se jim to líbilo? 
Bylo to hezké, nádherné, krásné a úžasné! Všechny děti byly hrozně 
nadšené. 
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 Co všechno dostaly? 
Dostaly časopis Kouzelná školka, náramek Česká televize a maňáska 
Fanynky na památku. 
Mimo jiné děti viděly i chystání kulis New Yorku a chystání natáčení v 
kajutě.Děti byly velmi hodné a děkujeme paní učitelce Dufkové a dětem  za 
jejich spolupráci. 

Adéla Švédová 9.A a Hanka Kryšpínová 9.B 
 
 

Omalovánka od Míši B. z 8.A 
Indiána si nakreslila do zeměpisného sešitu. Vybarvěte ho a namalujte 

mu na týpí nějakou výzdobu. Hezké obrázky zase přineste ukázat 
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Florbalový GOTHIA INNEBANDY CUP 2015 
 ve Švédsku 
(Patrik Rozkovec) 

      Této soutěže jsme se zúčastnili i my! Už od začátku turnaje jsme 
budili veliký rozruch, naší hrou i dresy a hlavně touhou po vítěztví. 
Náš tým byl tvořen z hráčů, kteří se buď  znali od vidění- byli maximalně 3 
hráči z jednoho týmu, nebo  hráči kteří se neznali vůbec. Já jsem měl 
štěstí a měl jsem ze svého mateřského týmu dva spoluhráče. Tým byl 
tvořen z hráčů,  kteří pocházeli z týmů jako jsou: Technology Mladá 
Boleslav, Bohemians Praha, 
Sparta Praha, Vítkovice, 
Buldogs Brno, Hatrick Brno, 
Ústí nad Labem, Plzeň.  
     Naše hra v prvním zápase  
byla troufalá a téměř 
dokonalá, doslova jsme 
rozdrtili finský M-team  9:0 a 
naše dresy byly dokonalé a 
hodně se podobaly 
nejlepšímu švédskému týmu 
zvaném Falun. Naše 
sebevědomí rostlo. Možná i 
kvůli těmto elementům jsme 
se dostali do několika 
českých ale i švédských 
florbalových časopisů. 
Nechtěli jsme být ale jen tým, 
který byl „vycházející hvězda“ 
a hned po startu zhasnul a 
proto jsme pokračovali dále.  
      Další den jsme odehráli 
zápasy se švédskými týmy, nad Orlogsstadnes IBK jsme zvítězili 7:0 a 
proti IK Sodrala jsme vyhráli  2:0. Tím naše první etapa končila, postup z 
1. místa jsme měli jistý.  
     Čekal nás asi nejhorší psychický test a to bylo hrát proti českému 
týmu, nikdo z nás nechtěl vypadnout a už vůbec ne s českým týmem, na 
který jsme narazili v osmifinále a tím byl Sokol Brno. Na naší hře byla 
velmi znát nervozita a to se také projevilo na trestných minutách a na 
stavu, po první třetině jsme prohrávali 3:1 a byli jsme 4x vyloučeni. Ale 
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jakoby nás někdo do druhé třetiny polil živou vodou, hráli jsme přesně 
jako v zápasech základní skupiny a to se odrazilo na stavu. Zápas skočil 
5:4  a jeli jsme dále. 1/4 jsme hráli proti švédskému celku Skondals IK, už 
po 5 minutách jsme vedli 3:1, ale opět jsme byli několikrát vyloučeni a to 
nás přišlo velmi draho. Do druhé třetiny jsme šli za stavu 3:3, ale soupeř 
nás velmi tlačil a přišla další rána a tou byl nájezd.  5 minut před koncem 
z nájezdu proměnil na 3:4 obtloustlý Švéd, který to ale  s hokejkou velmi 
uměl(bohužel pro nás).  Brzy jsme byli ale v zápase zpět 4:4. Poté to byla 
spíše přestřelka. Během půl minuty palby 2 rychlé góly, nejdříve na 4:5 a 
poté na 5:5. Švédský celek stále ohrožoval naší bránu, ale vyčkávali jsme 
na tu správnou chvíli a ta přišla minutu před koncem. Zasadili jsme tvrdou 
ránu na 6:5 a byla to rána vítězná. Už jsme měli medaile jisté, ale chtěli 
jsme samozřejmě tu  ,,nejsladší´ a to tu zlatou. 

       Když jsme každý den koukali na 
florbalové stránky a viděli jsme články, 
dokázalo nás to neskutečně vybudit k těm 
nejlepším výsledkům. Je to tu!  řekli jsme si 
před zápasem, jsme jen krok od vysněného 
finále. Jenže jsme narazili na další švédský 
celek Jonkopings a ten nám přichystal 
velmi tvrdý vstup do 1. třetiny. Nejspíš jsme 
se zalekli šance si zahrát finále a po první 
minutě jsme prohrávali 0:1. Zápas byl úplně 
něco jiného, než s čím jsme se dosud 
setkávali. Tento tým byl podle mého 
chloubou švédské hry, ač to bylo kvalitou 
nebo postavou. Jejich průměrný hráč měl 
něco kolem 180 cm a 80 
kg, oproti tomu náš neměl 

ani 3/4 podobných hráčů. Nejmenším hráčem jsem byl 
samozřejmně, já jak už to vetšinou bývá a moje 
parametry jsou 162 cm a něco pod 60 kg, zkuste s tím  
hrát. Někdo si řekne, na velikosti nezáleží, rád bych s 
ním souhlasil ale přece jenom malinko na tom záleží. 
Bohužel jsme nedokázali vyhrát, prohráli jsme 4:1 a 
zavřela se nám brána vysněného finále.  
     Bylo to velmi smutné, ale řekněte mi, kolik týmů dokázalo uhrát na 
tomto turnaji takový výsledek s hráči, kteří se skoro neznali a nikdy spolu 
nehráli? Řekl bych, že moc týmům ne. Ale ať si myslí kdo chce, co chce, 
to nám se na krku hýbala ta bronzová „placka“ :-)  
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Fanfiction 

 
5.kapitola - Aneb nechce se mi už vymýšlet názvy :-D  
 
     Zjistilo se, že tam byl 10.Doktor.Taky hodně oblíbený.Tak jsme si mezi 
sebou povídali, když v tom Jedenáctka řekla „Mám hlad. Nezajdem si na 
rybí prsty s pudingem?“. „Rybí prsty s pudingem? Zbláznil ses? Jestli tady 
budem o něco déle, může to udělat díru do vesmíru!“ řekla Desítka. 
„Teda! Vždycky jsem chtěl vidět Doktora. A ještě víc jsem chtěl vidět víc 
Doktorů,“ řekl jsem. „No, teda, nevím co k tomu mám říct.“ řekla Šárka. 
„Já vím!“ řekl jsem. „Koukám, že tady Desítka cestuje sama, tak co 
kdybys mu dělala společnici?“ „No to je docela dobrý nápad, už se mi 
nechce cestovat sám,“ řekla Desítka. „Tak fajn. Snad se někdy setkáme“ 
řekla Šárka .Byl jsem smutný, ale usmíval jsem se na ni. „Tak do toho. 
Allons-y, Šárko!“ řekla Desítka. Nastoupili do své TARDIS a za chvilku 
jsem viděl, jak mizí. „No, tak co, Čtyřko, s kým teď cestuješ?“ řekl jsem. 
„Ále, se Sarah Jane Smithovou, která se mnou cestovala i po 
regeneraci*“. „Stará dobrá Sarah Jane,“ řekli jsme já s Jedenáctkou 
zároveň.Taky jsme se tomu zasmáli, když v tom jsem se podíval na 
Doktora. „Nebudu si to pamatovat, že Doktore?“. „Časové proudy jsou 
vykolejené. Ne.“ řekl mi Doktor. „Nejúžasnější zážitek mého života a já to 
musím zapomenout. Doufám, že nedopadnu jako.....“ zaseknul jsem se. 
Vím že pro „mého Doktora“ je to minulost, ale pro „Doktora s barevnou 
šálou“ je to teprve budoucnost. „Jako kdo?“ řekla Jedenáctka  i Čtyřka 
zároveň. „Ále,to je zamotaný“ řekl jsem a obrátil se na Doktora „Už 
půjdem?“ zeptal jsem se. „Ano,a připomeň mi, že si do TARDIS musím 
naprogramovat sklad rybích prstů s pudingem. Jak říkají Němci, 
wunderbar!“ řekl a pak  chvilku byl zticha. Pak řekl „To je ale ošklivé 
slovo. Připomeň mi si ho zapsat do seznamu slov, která už nikdy nesmím 
vyslovit. Jako tabu. Jo a tabu bude hned druhé.“ řekl, nastoupili jsme do 
TARDIS a letěli někam do neznáma.....Pokračování příště 
 

Bílá kronika 
Zase se můžeme těšit na 
každoroční soutěž našich 
dětí z prvního stupně:  
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Návštěva ŠKODA Muzea 
       Ve středu 21. 1. 2015 se třída 8. A s paní učitelkou Mgr. Janou 
Petrovou vydala do Škoda Auto Muzea na komentovanou prohlídku 
výstavy výtvarníka Davida Černého. Přišli jsme k recepci a tam na nás 
čekala velice milá paní mluvčí Marcela, která nám rozdala elektronické 
krabičky, do kterých se zapojila sluchátka, abychom výklad všichni dobře 
slyšeli. Mluvčí mluvila do mikrofonu a každý z nás mohl výklad poslouchat 
jednotlivě.     A jaké témata a zajímavosti nám říkala? Takže něco o Jiřím 
Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, opeře Brundibár, posledním 
představení, Emilu Zátopkovi, Pražském jaru 1968, září 1989 v Praze a 
ještě o Rolling Stones u Václava Havla. Na krabičce si každý mohl 
nastavit hlasitost, která mu vyhovovala. Paní mluvčí nám také rozdala 

desky s formuláři, na kterých byl kvíz s otázkami. Otázky se týkaly 
různých exponátů, které byly v muzeu k vidění. 

      Zhlédli jsme zde výstavu bronzových objektů výtvarníka Davida 
Černého, které představují scénické obrazy českých dějin a kultury. Tento 
soubor obsahoval 12 objektů, které byly vytvořeny při příležitosti výstavy 
Expo 2000. Z těchto děl se mi nejvíce líbila bronzová socha, která 
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představovala židovský koncentrační tábor v Terezíně založeného v roce 
1941. Mohli jsme si udělat představu, jaké hrůzy za 2. světové války lidé 
prožívali. Další zajímavostí byla socha, která znázorňovala atletický běh 
Emila Zátopka na stadionu. Pro jeho tempařské schopnosti se mu 
přezdívalo Česká lokomotiva. Emil Zátopek měl i speciální tréninkovou 
pomůcku. Běžel se svojí manželkou na zádech. Také jsme se pozastavili 
u exponátu, který znázorňoval ambasádu a Berlínskou zeď, ke které byly 
přistavěny žebříky, po kterých lidé přelézali do bývalého západního 
Německa. Dozvěděli jsme se, že zeď přelezlo asi 4000 lidí, kterým se to 
podařilo. Lidé tam přebývali ve stanech, protože tam, kde žili, byl 
komunistický režim, který nechtěli, takže si vzali jen nejnutnější osobní 
věci a vrhli se za pověstnou Berlínskou zeď. David Černý je znám jako 
tvůrce různých kontroverzních a provokativních plastik. Vystudoval 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.  

     Další část expozice ukazuje všudypřítomnost značky ŠKODA v České 
republice. ŠKODA se tradičně staví k novým úkolům čelem, od vývoje 
nových vozů, přes extrémní jízdy, až po motoristický sport. Výroba a 
restaurování vozů je hlavní náplní expoziční části. Expozice názorně 
přibližuje restaurování historických automobilů až po perfektního 
veterána. Výroba naproti tomu ukazuje historickou a dnešní výrobu 
automobilů – a to přímo v historické tovární hale zakladatelů firmy Laurin 
& Klement. Celou délku sálu tvoří prosklená stěna směrem do ulice, 
kterou vyplňuje takzvaná galerie techniky. Galerie nabízí především 
technické exponáty např. automobilové součásti. Mnoho vylepšení bylo 
zavedeno inženýry ŠKODA. Jsou  zde vozidla, která značku ovlivnila od 
jízdního kola až po moderní studii VisionD.  

      Viděli jsme závodní auta, auta prezidenta (ta nejdražší v jejich době 
stála okolo 350 000 Kč) např. auto, které měl T. G. Masaryk. Potom jsme 
se podívali na motory a různé součástky. Patrikovi se na konci hodně 
zalíbil dotykový stůl, který byl pro mateřskou školku. No a pak jsme 
pokračovali,viděli ta nejstarší auta a šli do „kina“. Když jsme dokoukali asi 
tří minutový dokument o výrobě aut, šli jsme na recepci odevzdat 
sluchátka a krabičky, vzali jsme si bundy a šli zpátky do školy na 
zeměpis. 

 Výstava se nám líbila, vyprávění bylo zajímavé, někteří z nás však 
jásali i proto, že jsme zameškali 3 vyučovací hodiny.  

Třída 8. A děkuje paní učitelce Mgr. Janě Petrové za tuto akci.  

(Tomáš Nosek, Michaela Baslová 8.A) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_v_Praze
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Zápis prvňáčků na Osmičce 

     V pátek 23. 1. 2015 se uskutečnil na naší škole zápis nových 

prvňáčků, kteří v září poprvé usednou do školních 

lavic naší školy 8. ZŠ. Tentokrát to již budou 

zapsaní žáci pro školní rok 2015/2016. Spolu s 

mnoha dětskými pomocníčky i redaktoři Osmínku 

přišli v tento den malým špuntům, kteří doposud o 

škole pouze slyšeli, podat pomocnou ruku, aby 

jejich vstup přes práh školní budovy byl pro ně co 

nejpříjemnější, děti jim s paními učitelkami 

připravili i dárečky. Byl to pro ně první školní 

zážitek, tak jsme chtěli, aby se ničeho nebáli a 

škola se pro ně stala příjemným prostředím. Na 

začátku své cesty získalo každé dítě keramický 

klíč, kterým si odemklo pomyslnou magickou 

bránu, a za ní si každý budoucí prvňáček mohl 

projet školní chodbu na šlapací formuli. Ve třídách 

čekaly paní učitelky. Děti ukazovaly paní učitelce 

své dovednosti, které by mělo každé dítě před 

vstupem do školy ovládat. Poprvé ve škole je 

každé dítě ustrašené a stává se, že i rodiče jsou 

nervózní a plni obav, zda jejich dítě tento krok 

zvládne, nebo či bude nutné školní docházku o rok oddálit. Není to ale 

vůbec žádná tragédie. Děti naopak o rok dospějí a jejich pohled na školu 

je úplně jiný. Za rok mohou udělat 

veliký pokrok. Jeden z návštěvníků a 

uchazečů o zapsání do první třídy byl 

chlapec jménem Justin s maminkou. 

Ještě, než Justin došel k magické 

bráně, kterou měl otevřít keramickým 

klíčem, poprosil jsem ho a jeho 

maminku o rozhovor. 
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Otázky pro prvňáčka Justina 

·        Těšíš se do školy? 

Ano, těším, ale jsem velký spáč a mám strach, že zaspím. 

·        Znáš už někoho ve škole? 

Vůbec nikoho neznám. Všichni pro mě budou noví kamarádi. 

·        Máš už školní tašku? 

Ano, mám, přinesl mi ji Ježíšek k Vánocům a je moc pěkná. Měl jsem z ní 

velikou radost. 

Otázky pro jeho maminku 

·        Těšíte se na zápis? 

Jsem dost nervózní. Mám strach, jak to Justin zvládne. Od září to pro nás 

bude naprosto nová situace. Hlavně se musí naučit školní režim. Je 

zvyklý si hodně hrát. 

·        Proč jste si vybrali zrovna naši školu? 

Škola je blízko našeho domova. Nemusí ráno nikde přecházet velkou 

křižovatku a tuto školu navštěvovaly i 

jeho sestřenice. 

·        Co zajímavého o naší škole víte? 

     Něco málo jsem se dozvěděla. Prý 

tu máte hodné paní učitelky a slyšela 

jsem, že na druhém stupni vyučuje 

spousta mužů. Vůbec se tomu v 

dnešní době nedivím, protože v 

okamžiku, kdy se dostanou do puberty, 

je zapotřebí mužské ruky. Můžu ti říct, 

že obdivuji učitele v dnešní době tyto 

děti zvládat. 
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      Poté jsem poděkoval oběma za vyčerpávající rozhovor a Justin s 

maminkou se 

vydali otevřít 

bránu a plnit 

první zadané 

úkoly.  

     Učitelé z naší 

školy žáky 

hodně motivují, 

rozvíjí jejich 

talent a velice 

dobře umí 

odhadnout, 

kterým směrem 

se jejich dítě 

ubírá. Navíc 

naše škola má i 

tu výhodu, že 

dětem, které 

mají špatnou 

výslovnost, 

špatně píší a 

projeví se u nich 

dyslexie, může pomoci s těmito vadami zkušený pedagog, těmto 

případům se na naší škole 8. ZŠ věnuje PaedDr. Dana Vávrová, která je 

specializovanou doktorkou v tomto oboru s letitou praxí. Takže rodiče 

mohou požádat školu o pomoc, nebo v případě, že tento nedostatek 

objeví u žáka již paní učitelky v prvních třídách, ihned samy dají 

doporučení, aby se zjednala náprava. Mnozí z rodičů vůbec neví, že tato 

možnost existuje. Někdy je to pouhá neinformovanost, ale může se stát, 

že i nezájem. Rodiče by měli škole vycházet vstříc a více se zajímat o své 

děti. Kontakt učitel a rodina může podpořit kvalitní výuku a připravenost 

dítěte do školy. Žádný rodič si nesmí myslet, že dá své dítě do školy a oni 

ho zde vše naučí. Na startu toho všeho je především rodina, z které si 

dítě přináší své návyky.                                      Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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• Lidové pranostiky 
ÚNOR 

 Nechce-li severák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.  

 Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.  

 Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

 

 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.  

 Únorová voda - pro pole škoda.  

 Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.  

Asi nejznámější lidovou únorovou pranostikou je 
následující. Umíte ji doplnit?  Přijďte se nám 
pochlubit do kabinetu biologie. 
 

 Únor …. - pole …. 
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Semiramis 7.B 

     U nás v 7.B proběhl další Semiramis. Tento rok nás navštívily Andrea 

a Eliška, Bára nepřijela, protože byla od Osmičky dost vzdálená. 

     Přišly 

asi minutu 

před 

4.hodinou, 

na 

zvonění 

už všichni 

přiběhli. 

Nejdřív 

jsme si 

probírali, 

co jsme 

všechno 

dělali 

minule, 

jaké na  

nás čekalo letos téma, co budeme dělat (hrát) . Bylo to dost dlouhé, ale 

přál jsem si aby to nikdy neskončilo :-) .  Pak jsme dělali jmenovky, 

spolužáci mě znají jako Doktora (rozesmálo mě, když se všichni ptají 

"Doktor kdo?" :-D ). 

    Druhou  hodinu jsme si hráli na protestující a policisty. Hráli jsme 3 

minuty, pak jsme se vyměnili. Museli jsme se držet ve skupinkách nebo 

společně, ale nesměl se nikdo odtrhnout, jinak by vypadnul a musel si 

sednout  na místo. Já jsem byl ve skupince s naším třídním :-D . Drželi 

jsme se pevně, jeden spolužák (oba dva jsme byli protestující) se mě  

držel jednou rukou, ale udržel jsem ho (naštěstí). 

     Poslední, třetí, hodinu jsme zahráli hru "Vinitel", hra se hraje 

následovně : Jeden ze žáků je Vinitel,ostatní byli buď Svědomí (dobří) 

nebo Překazitelé (špatní). No, není divu, že vyhrálo Svědomí :-D .  

                                                                                                   -DANNY- 
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Najdi rozdíly  

Najdeš pět rozdílů na obrázku pejska Kikinky, který pro vás nakreslila 
Andrea Z. z 6.A ? Přijď se pochlubit do kabinetu přírodopisu nebo pošli 
řešení na 8redakce@centrum.cz, abys byl ve slosování o sladkou 
odměnu. Minule čokoládu vyhrála Lily ze 6.A 

mailto:8redakce@centrum.cz
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Kousek vědy s Adrianem 
Jak se tvoří sníh? 

 
     Děti si to představí takto: Nahoře je zima a jak je tam zima, když 
začne pršet, tak to zamrzne a je sníh. 
   
     A pravda: Pára ve vzduchu stoupá vzhůru, postupně dochází k jejímu 
ochlazování a srážení. Zhruba ve výšce šesti kilometrů nad zemí začínají 
vznikat ledové krystalky. Sražení páry je ale jen jednou z podmínek 
vzniku sněhové vločky. Aby mohla vločka, nebo i dešťová kapka 
vzniknout, musí dojít ke sražení páry okolo pevné částice. Tou může být 
prach, nebo pylové zrnko. Pak vločka roste. Vločky spadlé na zem běžně 
dosahují velikosti dvou až pěti milimetrů. K tomu dojde spojováním 
ledových krystalků. První spojování je ještě v samotném oblaku. V něm 
jsou krystalky v neustálém pohybu, při kterém do sebe narážejí a shlukují 
se. Tím narůstají jednotlivá ramena vločky, je jich šest a každé dvě se od 
sebe liší. V okamžiku, kdy je vločka těžká tak, že ji v oblaku neudrží 
vzdušné proudy, začne sněžit. 
     Úkol pro vás: Vystřihnete z papíru hezkou vločku, která má šest 
ramen, a přijďte se nám pochlubit do kabinetu biologie. Stejně jako u 
ostatních soutěží budete ve slosování o sladkou odměnu Papír musíš 
složit na třetiny a pak ještě napůl. Naznačenou část si tužkou načrtneš a 
můžeš stříhat. Nebo nakresli obrázek jak jsi venku ty nebo zvířátko a 
sněží… 
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Proč létala nad Boleslaví vzducholoď ? 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Když už jsme nemohli jet na dovolenou do Německa kvůli zlomené 
noze naší šéfredaktorky, zúčastnil jsem se alespoň  zajímavé akce 
přistání a startu vzducholodi na městském stadionu. Ano, přilétla pravá 
vzducholoď, sice jen malá, na dálku řízená, ale zato s velmi užitečným 
posláním změřit co nejpřesněji znečištění vzduchu v Mladé Boleslavi. 
Měly by se tak potvrdit překvapivé výsledky z minulých měření, kdy se 
zjistilo, že nejvíce boleslavský vzduch znečišťují lidé z okolních vesnic, 
kteří topí dřevem a nekvalitním uhlím. Tyto zdroje vytvářejí 50% všech 
nadlimitních částic, 30% 
spalování uhlí z okolních 
vesnic. Teprve zbytek 
znečištění způsobuje 
doprava a průmysl.  V 
Boleslavi bylo měření před 
třemi roky, kdy byly 
překračovány limity, a tak 
magistrát zaplatil přesná 
měření, aby se zjistilo, 
odkud tyto částice 
přicházejí. Ale pěkně od 
začátku. 
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     O akci jsem se dozvěděl z internetu a  také díky tomu, že mi mluvčí 
magistrátu posílá stejná oznámení jako dalšímu tisku, jsem koneckonců 
také od novin. Ale bylo to docela srandovní,  
když na 
stadiónu točila 
televize 
Barrandov, 
Boleslavská 
televize, byli 
tam zástupci 
Boleslavského 
deníku, Práva , 
MB-netu a 
mezi nimi já se 
svým 
foťáčkem. 
Ostatní měli 
totiž velké 
kamery a 
fotoaparáty a 
diktafony Sony 
atd. A tak jsem 
si také nahrával rozhovory, abych si je mohl doma poslechnout a pak 
Vám napsat nějaké zajímavosti.  
     Nápad používat k měření znečištění vzducholoď měl pan Hovorka z 
Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity. Měření pomocí vzducholodi 
mělo zjistit, zda znečištění je ve vyšších vrstvách atmosféry, tedy opravdu 
způsobené okolními vesnicemi a ne sídlištěm či Škodovkou. Magistrát 
města zaplatil 10 letových hodin vzducholodi. Znečištění bude naměřeno 
v 11 různých výškách. Vědecké přístroje váží 15 kg a měří částice od 10 
nanometrů až po 10 mikrometrů, vzducholoď pracuje ve výškách  od 40 
metrů až po 500 metrů  Aby se mohla  dobře ovládat, musí být co 
nejmenší vítr, asi do 10 m/s. Středisko řízení bylo v červené dodávce, 
která stála poblíž a do níž jsem také nakoukl. Vzducholoď je naplněna 
héliem a  má dvě vrtule, může letět i kolmo vzhůru. Létala hlavně nad 
sídlištěm, ale také nad Škodovkou.  
     Samotná vzducholoď je dílem studentů ČVUT, kteří pak sestrojili ještě 
tuto větší pro potřeby tohoto měření (sami používají vzducholoď na 
modelaci krajiny ve 3D modelech a prý se chystají pracovat i v zahraničí). 
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     Celkově jsem opravdu rád, že jsem mohl být u toho, doporučuji se 
Vám kouknout na videa a společně můžeme čekat na výsledky, co nám 
vzducholoď naměřila.  

Pardub 
 

Pojďte příště taky fandit 
 
      Tak jsem se konečně odhodlal navštívit naše špičkové florbalisty a v 
pátek ve 20 hodin jsem vstoupil do sportovní haly (zápas sice začal v 19 
hod, ale já mám ještě pracovní povinnosti, florbal byl však super 
odreagování). První příjemné překvapení bylo, že hala byla prakticky plná 

- podle hlášení hlasatele 423 diváků. Nevím sice, jak to spočítají, když je 
vstup zdarma, ale budiž. Děkuji těm, co umožnili, že mohou chodit diváci 
na prvoligový florbal a nemusí platit. Další věc, co mi udělala radost, byla 
velice příjemná hudba, která hrála o malých pauzičkách, nebo když hráči 
dali gól. V případě našeho vstřeleného gólu byla hudba o poznání živější. 
Ostatně se mi podařilo časem objevit dva chlapíky, co obsluhovali 
hudební aparaturu. Pracovali v rohu u obyčejného stolu. Dále mě potěšilo 
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pár chlapců asi ve věku základky či střední školy, kteří hlasitě 
povzbuzovali a měli dokonce buben. Ostatní opravdu po většinu zápasu 
mlčeli. Jen občas se přidali a používali k fandění taková papírová 
šustítka. Ale když se přidalo více diváků, bylo to docela hezké a hlasité. 
Teď se vlastně teprve dostávám k tomu, kdo hrál. Náš tým se již 
nejmenuje Billy Boys ale Technology Mladá Boleslav. Soupeř přijel až z 
dalekých Otrokovic. Přišel jsem za stavu 3: 3, ale asi jsem našim přinesl 
štěstí, protože nakonec vyhráli 9 : 4. A co se dělo při vstřelených 
brankách? To se mi líbilo, celá střídačka vstala a plácla si s hráči, co byli 
na palubovce v době gólu. Po skončení zápasu jsem asi čekal větší 
potlesk. Diváci zatleskali, obě mužstva si stoupla proti sobě a vyhlásil se 
nejlepší hráč. Pak ještě hráči zatleskali divákům a hlavně klukům, co 
fandili opravdu hlasitě a mohli jsme se rozejít do svých domovů. Ještě 
jsem zapomněl na dva rozhodčí v červených dresech. Ti měli zápas 
pevně v rukou, takže se nikdo ani nehádal, dokonce nebyl ani jeden 
vyloučený.  Já jsem celou dobu hledal někoho s Osmičky a nakonec jsem 
měl štěstí. Narazil jsem na Patrika Rozkovce, našeho velmi dobrého 
hráče, který mi vysvětlil, že by mohl hrát za dospělé až od 18 let, i kdyby 
hrál jak pánbůh, že to prostě dříve nejde. Nevím, jak hraje bůh, ale Patrik 
hraje hezky, tak mu držme palce, ať se dostane časem také mezi elitu. 
Ještě se kolem mne také mihl Korych z 7.A, mimochodem také nadějný 
borec. A tak bych si přál, aby nás tam bylo příště z Osmičky více. On je 
florbal fajn sport, nesmí se moc faulovat a hráči byli docela slušní. Je 
pravda, že ještě raději florbal hraji osobně, takže děkuji všem, co si v 
pátek  také chodí zasportovat.  
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Rallye Osmínek 2015 

 
     Dne 5. 2. 2015 se jako již každoročně konala ve velké tělocvičně naší 
školy 8. ZŠ rallye vodících autíček na dálkové ovládání. Tomuto velkému 
automobilovému klání šéfuje jeho hlavní aktér pan učitel Mgr. Ondřej 
Pardubský a zároveň dohlíží na regulérnost celé soutěže. Bohužel se 
letos nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit naše šéfredaktorka paní 
učitelka Mgr. Simona Pardubská, která nesmí u žádné z těchto akcí 
chybět. Je nám to moc líto, ale zdraví 
je na prvním místě. Proto si paní 
učitelka o klání soutěže Rallye 
Osmínek přečte v našem časopise, 
kterého je sama spolutvořitelkou. 
Soutěžícími byli hlavně naši spolužáci z 
1. stupně. Tohoto klání se jako diváci 
zúčastnili žáci třídy 8. A s paní 
učitelkou Mgr. Blaženkou Benešovou. 
Naše třída zde tvořila obecenstvo. 
     První část soutěže se zaměřila na výběr nejzajímavějšího  autíčka.  
 O vítězi této kategorie rozhodovali redaktoři Osmínku a vítězi přispívali 
svými body. Redaktoři rozhodli o nejhezčím autíčku, které vlastnil 



 

30 

Dominik Paldus, 6.A. Jeho černé sportovní auto nás zaujalo svým 
vzhledem a mohutnou konstrukcí. 
      Druhou částí byla rychlostní soutěž, kde autíčko bleskově vystřelilo ze 
startu, aby se vyhnulo překážkám v podobě kuželek, které byly na druhé 
straně tělocvičny, a poté se vrátilo zpět na start. Vítězem se stal Lukáš 
Gecse ,4.A. Následovalo předání diplomů.  
     Třetí část soutěže zvaná slalom, kde se kličkovalo autíčkem kolem 
rozestavěných kuželů, byla dost náročná. Závodníci se museli snažit, aby 
dráhou prokličkovali rychle a co nejpřesněji. V této disciplíně zvítězil Vojta 
Eliáš,1.A 
     Poslední disciplínou, která se odehrála na automobilovém závodišti, 
bylo správně zaparkovat závodní auto do určeného prostoru, který byl 
vyznačen kužely co nejpřesněji. Nebylo to vůbec lehké, protože tlačítka 
na ovládání se v ruce pletla nalevo, napravo, dopředu, dozadu a člověk 
snadno zazmatkuje. Když závodníci zrovna sledovali autíčko, nemohli 
koukat očima na ovládání, které právě drželi v ruce. Tato disciplína 
vyžaduje naprostou soustředěnost závodníka. Nakonec se to nejlépe 
podařilo Dominiku Jodasovi, 3.A. 
Celkově tedy vyhráli v tomto trojboji po součtu všech bodů vítěz Lukáš 
Gecse, stříbrný Dominik Jodas a bronzový Vojta Eliáš . 

 
V závěru celé soutěže závodníci se svými rychlými auty uspořádali 
závodnický rej, ve kterém se předváděli a honosili, že jejich automobilový 
kamarád je ten pravý. Závodníci předváděli se svými závodními auty 
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ródea, naráželi do sebe, dělali předváděcí okruhy a dávali najevo, že 
právě oni mají to nejlepší závodní auto. 
     Rozhodně se bylo na co dívat. Byl to opravdu vydařený závod. Všichni 
se dobře   bavili. Můžeme si pouze přát, a ať se zase za rok sejdou ti 
nejlepší závodníci se svými automobilovými miláčky a spousta nadšenců 
automobilového sportu. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
 

      Dne 27. 1. 2015 se konalo na 8. 
ZŠ školní kolo soutěže žáků 7., 8. a 
9. ročníků v anglickém jazyce. Žáci 
byli rozděleni do dvou kategorií 
podle náročnosti určených témat. V 
kategorii 8. a 9. ročníků se zúčastnilo 
asi 12 žáků. Této soutěže jsem se 
zúčastnil i já. Ve své kategorii jsem 
obsadil 3. místo a byl jsem velice 
spokojen. Druhou příčku obsadil 
Kristián Kočí a vítězkou se stala 
Tereza Čermáková, která v této 

kategorii obsadila stupínek nejvyšší. 
      V písemné části jsme pracovali s určeným textem. Druhá část byla 
poslechová s doplňovacím cvičením a ve třetí části jsme si vylosovali 
téma, o kterém budeme vyprávět. Já jsem si vylosoval téma oblečení a 
móda. Přesto, že se o módu moc nezajímám, zvládl jsem to docela 
dobře. Člověk v této části může použít svoji fantazii a improvizovat. Navíc 
nám v hodinách anglického jazyka hodně pomáhá naše paní učitelka 
Mgr. Romana Valentová, u které jsem ve skupině, a která rok od roku 
nám náročnost anglického jazyka zvyšuje, abychom se uměli dobře 
dorozumět a anglický jazyk uměli co nejlépe využít v praxi, protože cizí 
jazyky jsou dnes předností i na středních školách, odborných učilištích i v 
pracovním zařazení. Bohužel se stává, že malé dítě umí dříve bez chyb 
anglický jazyk, než ten český. A někdy v českém jazyce začínají vznikat 
problémy a dítě má veliké mezery. Cizí jazyky baví žáky více, než jazyk 
český a tak se kolikrát stane, že známka z českého jazyka je horší, než z 
anglického jazyka, tak se snažte si zlepšit i rodný jazyk. 
     Tereze i ostatním budeme držet palce do dalšího kola. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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Vtipy z internetu o autech a řidičích 
 

 Ptá se devatenáctiletá dcera otce: “Tati, proč mi pořád ještě 

nedovolíš řídit naše auto? Vždyť už jsem na to dost stará!” 

     "Ty ano, ale auto ještě ne. 
 

 Manželé tlačí auto po silnici. "Ten chlap, co nám to prodal." ozve se 

manžel, "měl přece jenom v něčem pravdu!" - "Jak to myslíš, a v 

čem?" - "Přece říkal, že to auto skoro vůbec nepotřebuje benzín…!" 

Na čísle spolupracovali: Tomáš Nosek, Beata a Viktorie Kisselová, 
Hanka Kryšpínová, Michaela Baslová, Natálie Jirásková, Adrian a 
Kristýna Bittmanovi, Daniel Kučava, Kája 
Pavlyčuková, Adéla Švédová, Veronika Seglová, 
Jiří Pinkas, Andrea Zjanová,Tomáš Mareček,  
Ondřej Pardubský, a Simona Pardubská a svými 
výtvarnými díly přispěly děti z naší školy, foto 
archiv Osmínku a školy, kromě článku o Švédsku, 
kde nám foto poskytl autor článku. 


