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Úvodník 
      Jaro je v plném proudu, příroda se pomalu probouzí a  naše škola má 
asi jaro neustále, protože se pořád něco děje. Dokončili jsme cestování 
Evropou zajímavou přednáškou, projeli Antarktidou a tak jste mohli na 
škole potkat i tučňáky. My jsem dokonce vymysleli pohádky o polárních 
medvědech. Proběhla tradiční akce Rallye Osmínek, kde tentokrát kluci 
předváděli opravdu fantastické výkony. Malé děti se loučily s ledem 
tradičním karnevalem, ten proběhl i v družině. Poznávali jsme sami sebe 
při setkání se Semiramis, podávali výborné výkony nejen ve sportu (holky 
v basketbalu) ale i v matematických  soutěžích, olympiádách, či 
konverzační soutěži. A to možná ani nevíte, že video našeho redaktora 
bylo v televizi Prima. Turisté turistovali o víkendu a poznávali jsme i život 
těch, co nevidí. Měli jsme jarní prázdniny a proběhl velký velikonoční 
projekt. A proto se k Vám dostávají vlastně dva Osmínky v jednom. 
Protože právě o Velikonocích naši externí redaktoři připravili velikonoční 
speciál. 
Hezké dvojité počtení 

přeje Pardub 
 

 
 

Školní parlament 
     Na konci ledna proběhlo opět zasedání školního parlamentu. Nejlepší 
třídy i jednotlivci převzali odměny.  Žáci byli informováni o chystaných 
akcích a seznámeni s novinkami ve školním řádu. 
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Do minulého Osmínku se pro samá vánočně laděná témata nevešla 
sportovní reportáž, o kterou jsme poprosili Elišku z 6.A, jejíž tatínek je 
hlavním trenérem mladoboleslavského oddílu. Tak si přečtěte zajímavé 
čtení o sportovních úspěších. 

Mistrovství ČR v Taekwon-Do 
      V sobotu 13.11.2015 se konaly dvoudenní závody Taekwon-Do 
v Nymburce. Náš oddíl reprezentovalo 10 závodníků. První den závodili 
žáci a dospělí, v neděli junioři. V hale jsme byli od rána do večera, 

protože v našem 
bojovém umění se 
závodí ve čtyřech 
disciplínách: 
v sestavách, ve volném 
boji, v silovém přerážení 
a v kopech a výskoku. 
Nedávno byla přidaná 
pátá disciplína, týmová 
sebeobrana. Ze závodů 
jsem měla dobrý pocit. 
Líbilo se mi, jak cvičili 
kamarádi z našeho 
oddílu a mně se cvičilo 
také moc dobře a měla 
jsem z toho dobrý pocit. 
V sestavách jsem sice 
porazila dvě soupeřky, 
ale třetí zase mě. Tak 
jsem získala třetí místo. 

Volný boj cvičíme v chráničích, abychom 
nezranili soupeře nebo sebe.Používáme 
chrániče rukou, které vypadají skoro 
jako boxerky, potom suspenzor,  
chrániče nohou, zubů, hlavy a holeně. 
V téhle disciplíně jsem porazila všechny 
soupeřky a vyhrála jsem . Celkově jsme 
s kamarády získali tři zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile  
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Druhý výlet turistického kroužku po Českém ráji a do Turnova 
 

     Nejdříve to 
vypadalo, že 
bude hezky, ale 
to se rychle 
změnilo po 
vystoupení z 
vlaku v Hrubé 
Skále. U 
Kopicova statku 
nás zastihla 
malá přeháňka 
a u Valdštejnu i 
déšť. Naštěstí 
to rychle přešlo. 
Dorazilo celkem 
30 lidí a zvládlo se to i s výlukou a cestou MB - TV autobusem.       (jt)  
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V hodinách se učíme o celém světě 
Evropa 

 
V hodině zeměpisu jsme pro vás připravili mapu s vlajkami států Evropy. 

 
 

Přednáška o Evropě 
     Dne 1. 2. 2016 se na naší škole 8. ZŠ konala 

beseda o Evropě. Třídy 9. a 8. B se zúčastnily 

této školní akce během 5. a 6. vyučovací 

hodiny. Tím končí vše o světadílu Evropa, který 

je součástí našeho školního projektu s názvem 

,,Putování po světadílech´´. Příští částí tohoto 

projektu budou Arktida a Antarktida. 

     Tuto přednášku nám prezentoval v učebně 

přírodopisu pan Tomáš Kubeš, jenž je jedním z 

velkých cestovatelů světa. Navštívil snad 

všechny státy Evropy, s výjimkou Běloruska a 
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Islandu, na který se prý v blízké době chystá. Mezi zeměmi, o kterých 

nám vyprávěl, se objevily různé státy, například Norsko, Itálie, Španělsko, 

Belgie, Litva a Slovensko. O těchto evropských státech jsme se dozvěděli 

nejrůznější zajímavosti, jako je například prostý život jejich obyvatel. 

Abychom se o této přednášce nenudili, zabrousil tento velký cestovatel 

také do svých vlastních zážitků i zážitků svých příbuzných z cest po 

Evropě. Ty nás velice pobavily. Nechybělo zde ani porovnání České 

republiky s některými ostatními zeměmi. 

 
     Musím říci, že toto byla jedna z nejlepších zeměpisných přednášek 

vůbec, kterou jsem  absolvoval. Jsem rád, že jsem měl možnost se této 

akce zúčastnit a velice děkuji panu učiteli Mgr. Ondřeji Parduskému za 

organizaci této přednášky o Evropě. My všichni víme, jak moc pan učitel 

Pardubský miluje zeměpis a snaží se nám všem usnadnit jeho výuku, 

abychom měli co nejlepší známky. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 

Postřehy z přednášky o Evropě 

Norsko  
     Letenka může stát jen 600 Kč. Hlavní město je Oslo. Má 4.5 milionu 

obyvatel.Turisti obdivují úzké a hluboké zálivy moře až 2km daleko do  

pevniny - fjordy. 

      Místní jsou hrdí na to, že jsou Norové. Každý den ráno zpívají hymnu 

a vztyčí vlajku na stožár, než jdou do práce a školy. Jsou skromní, mají 

malé byty 20m
2
. Alkohol je na severu zakázán, aby jím lidé neřešili 
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deprese z tmy. Dostávají se na něj lístky, víc vám neprodají. Povolen až 

od 21let. 

Další zajímavosti 

● V přístavu Bergen – 300 dní v roce prší 

● Milují k jídlu krevety – musí se ulomit hlavička, utrhnout nožičky, 

vyloupnout maso z ocásku a pokropit citronem. 

● Trolí jazyk (Trolltunga)  – vyhlídka patří v Norsku k nejúchvatnějším, 

není zde zábradlí. Není třeba, děti se umí chovat.Vyhlídka vybíhá ve 

výšce 700 metrů nad fjordem v pohoří Skjeggedal na jihu země. Od 

půlky září do  června je zde sníh. 

● Trol – skřítek, který dělá všelijakou neplechu. Udobřují si ho 

drobnými obětinami, třeba kouskem jídla. 

● Preikestelon – nejnavštěvovanější vyhlídka 750 m kolmo dolů. Lidé 

skákají s padákem, 

● Pro nás je v Norsku draho:, Coca cola 150 korun, bochník  chleba 

300 – 500 Kč 

● Na severu vozí učitele k dětem. 

● V zimě slunce vychází 13:14 hodin 14:30 zapadá. 

O dalších zemích vás budeme informovat v příštím Osmínku. (pardub) 

 

Karneval na ledě  
1.A a 1.B spolu s  2.A a 2.B 

     Naše sportovní třídy 1.A,1.B , 2.A a 2.B se ve čtvrtek 3.března 
rozloučily s ledem. Na poslední hodinu tak vyjeli čertíci, rytíři, princezny, 
ježibaby, piráti .... Karneval zahájila žákyně ze třídy 2.B Anička Strnadová 
se svojí volnou jízdou. Dále si děti zasoutěžily, pak si pořádně 
zatancovaly. Také dostaly diplom a sladkou odměnu. V bruslení budou 
zase pokračovat v květnu a červnu na kolečkových bruslích, na ledě pak 
v dalším ročníku.                                                                     (web školy) 
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Polární básnička 
 

 

Na Arktidě po setmění, 

pro medvědy vše se mění. 

Usínají na dlouhý spánek, 

medvíďatům konec hrátek. 

Tuleni si spolu hrají, 

vodou po sobě cákají. 

V Antarktidě 

o tučňácích není pochyb, 

užívají si též pohyb. 

Takhle to tam prostě chodí, 

nikomu to neuškodí. 

                                   (kp) 

 

 

 

Polární pohádka 

Jednoho rána se vylíhnul malý        jménem Riko. Byl odvážný, všem 

pomáhal, ale bál se hluboké vody v oceánu. Když Riko povyrostl, napadli 

jejich       stádo lachtani  a všichni             utekli do vody, ale Riko neuměl 

plavat, tak se ve vodě nemohl schovat . Pak Riko uviděl malou jeskyni a 

schoval se tam. Lachtani  si ho nevšimli a změnili směr na mladou      . 

Riko sebral svůj strach a vyběhnul z úkrytu. Strčil do tučňačky, ona 

spadla do oceánu a tím jí zachránil život. Riko překonal svůj strach a taky 

skočil do oceánu. Když lachtani šli pryč, tak hejno vyplulo z vody a 

rozhlíželi se, jestli tam je ještě nebezpečí.   Tučňačka,  kterou zachránil 
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Riko, šla k němu a poděkovala za záchranu.  Ta        se jmenovala Eris.       

Riko byl celý den s Eris, až se do ní zamiloval a měli postupně               

tučňátka : Koli, Meri , Skypr a Medi .  A to je konec          pohádky.        

 (Diana) 

Polární kraje v družině 

 
Ve školní družině jsme během února "cestovali" po jižním a severním 

pólu. Vyráběli jsme Eskymáky, iglú a lední medvědy. 

  

(z webu školy) 

 

 

 

Antarktická pohádka o tuleni 
     Byl v Antarktidě jednou jeden tuleň a ten tuleň byl sám. A tak se 

rozhlížel, jestli najde nějaké kamarády a najednou uviděl dva tučňáky, 

kteří skákali do vody . A pak se rozhodl, že se s nimi zkusí skamarádit . A 

přišel k nim a zeptal se jich jestli se s ním budou kamarádit. A oni se ho 

báli a začli utíkat, protože si mysleli, že je chce sníst. 

      Utekly dva dny a přišel k nim a začal jim vyprávět vtipy a oni se 

strašně smáli a uvědomili si, že je hodný a tak se s ním začali kamarádit. 

Tuleň byl šťastný, že má konečně nějaké kamarády.    (Tereza Švachová) 



 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 

Byli jsme na chvíli lidmi z doby kamenné 
      
        V úterý 2. února opět žáci 
naší školy navštívili Městský 
palác Templ, kde se seznámili 
se životem pravěkých lidí v době 
kamenné. Poznali jsme hlavní 
nástroj těchto lidí - pazourek a z 
něj další nástroje. V hodinách 
přírodovědy jsme poznali naše 
obilniny a při dílničce jsme mleli 
mouku na zrnotěrce. Poznali 
jsme, jak je to náročná práce a 
kolik zrna je potřeba na výrobu 
placek a kaše. Vyrobili jsme si 
náhrdelník z kostí a hliněných 
korálků. Posledním zastavením 
byla dílnička, kde jsme si 
vyzkoušeli provrtat kámen na sekeromlat. Všichni žáci byli nadšeni a už 
se těší na další návštěvu, která bude tentokrát zaměřena na život starých 
Slovanů.                                                                                                (jt) 
Soutěžní otázka: Jak se nazývá kámen, na kterém kluci melou mouku a 
co dělá za činnost dívka na fotce? 
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Druháci v IQ PARKU 
     Dne 1. 2. dostali všichni druháci krásný dárek za vysvědčení - jeli do 

Liberce do IQ Parku. Nejprve viděli 

Balónkovou show, potom se vyřádili v IQ Parku a nakonec nakoupili 

suvenýry. Velký dík patří rodičům Kopeckým, kteří financovali dopravu.                                  

(z webu školy) 

Najdi rozdíly na obrázku od Veroniky 
     Najdeš sedm rozdílů mezi zimními obrázky koně? Další soutěžní 
otázka je pro prvňáčky: Kolik stop zanechal pták na jednom z obrázků? 
Správná řešení zašli na 8redakce@centrum.cz nebo přines osobně do 
kabinetu biologie. 

 

mailto:8redakce@centrum.cz
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Umíte hledat odbornou literaturu v knihovně? 
     Naše 6.A už ano. Byli jsme totiž na přednášce v knihovně na Pastelce, 

kde nám paní 
knihovnice 

vše 
vysvětlila. 

Potom každý 
z nás dostal 
za úkol najít 

jak na 
internetových 

stránkách 
knížku 

k nějakému 
problému, 

třeba chovu 
zvířat, zjistit, 

jestli ji mají 
v této 

 pobočce, a pak ji najít a přinést. Nakonec všechny skupinky uspěly. A 
protože nás paní knihovnice pochválila, že jsme byli hodní, ještě nám 
přečetla kousek legrační knížky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perli
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Perličky z Osmičky 
Co sis zapamatoval o rosničce? Rosnička je masožravá rostlina.  

Želva má ostré zuby a drápy. 

Naši plazi: úhoř 
                  slepiš 
                  slimák 
                  šnek 
Další plazi: gabiál, krokodíl, gvoron pomocí a želva žabohubá 
 

Omalovánka s úkolem od Viki 
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Dan v diváckých zprávách 
     Redaktor Dan byl v diváckých zprávách s legračním videem. Udělali 
jsme s ním rozhovor. 
Proč ses rozhodl poslat video do televize? Jak si to poslal do televize? 

 Nudil jsem se,tak jsem si řekl - proč ne? Poslal jsem to přes 
webovky :) 

Jak takové video točíš? Naučíš nás natáčet ?  

 Tohle-to video jsem natočil na svůj mobil Samsung Galaxy Young 2 
:)  Možná :D 

 Baví tě to? 

 Jo,baví :) 
Opravdu ses naučil text písničky?  

 Ano. Je to moje nejoblíbenější,naučit se to nazpaměť nebyl problém 
:) 

Co to bylo za voňavku? 

 Popravdě to nebyla voňavka,ale sprej :) 
Voní ten sprej ? Dal se ten sprej smýt?  

 Mňam,anti-tabákový :D To bych si asi na sebe 
 nenastříkal,kdyby ne :D 

Ty ses nestyděl? 

 Ne. Zatím ne. :D  
Dáš to na YouTube nebo na Facebook?  

 Už to na Facebooku je :) 
Budeš pokračovat ve videích? Baví tě to? 

 Ano,budu :) Jj :) 
Co bude další video?  

 No, zatím to ještě nevím 
Pošleš to taky do televize ty další videa?  

 Možná 
Jak mám natočit video a co na to mám použít 
 jaké prostředky?  

 Tak pro začátek stačí kvalitnější mobil  
s foťákem a editorem, 
 který si můžeš stáhnout. 
 
Děkujeme za rozhovor. Ostatně jsme  
se nainspirovali a zahráli jsme si humornou 
 scénku „Ve vlaku“. 

 (ostatní redaktoři)   …………………………….. 
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Už víte, čím chcete být? 

      Mé jméno je Bára a chci se stát návrhářkou a tohle je deset typů jak 
se jí stát. 
1. Mít styl. 
2. Umět kreslit a mít představivost. 
3. Mít pevné nervy =) 
4. Přečíst si několik knih a naučit se víc. 
5. Naučit se matematiku a geometrie (abyste uměli vyměřovat ) 
6. Poproste maminku nebo tatínka, aby vám dali nějaké staré oblečení a 
zkuste z toho něco ušít (jen když umíte šít) 
7. Kouknout se na nějaká videa o návrhářkách. 
8.Kupte si sešit bez linek a k tomu ještě tužku a gumu a zkuste  nakreslit 
své první návrhy. 
9. Ale ne, že budete kašlat na školu, protože když uděláte vysokou školu, 
tak budete mít větší štěstí, že návrhářkou  budete! 
10. A moc se tím nevychloubejte spolužákům a tak vám ochotně budou 
vzorem. 
     A to je všechno, když budete chtít další návrhy jak se jí stát a nebo 
někým jiným tak o přestávce do 5.A. Řeknete mi, čím se chcete stát a já k 
tomu napíšu pro koho to je, tak to bude všechno děkuji za to, že jste si to 
přečetli a ahoj.                                                                             (Bára) 

 

Semiramis v 9.A 
      Dne 8. 1. 2016 navštívily naší třídu 9. A lektorky Semiramisu Kamila a 
Eliška. Tématem tohoto Semiramisu bylo ,,Já a ty‘‘. Z tohoto tématu 
vyplývají vztahy mezi chlapcem a dívkou v období tzv. randění. Tentokrát 
se našeho Semiramisu nezúčastnila naše třídní učitelka Mgr. Jana 
Petrová, ale zastoupila ji paní učitelka, kterou máme na OEV, Mgr. Alena 
Verflová. 
Jako první se nás Kamila a Eliška zeptaly, jak si představujeme ideální a 
nejhorší rande. Co se týkalo ideálního rande, nejvíce se moji spolužáci 
přikláněli, že by rande mělo proběhnout v restauraci, kde je příjemné 
prostředí a dobré jídlo a pití tomu dodávají ten správný šmrnc. 
Samozřejmě, že padly také jiné názory, například kino. Co se týkalo 
nejhoršího rande, padl názor Jana Fialy, že by rande nemělo proběhnout 
u Kauflandu. 
Po této debatě jsme hráli čtyři hry. Při první hře jsme seděli v kruhu na 
židlích a uprostřed kruhu stál ten, na koho nezbyla židle. Ten nám položil 
otázku. Ti, kteří odpověděli ano, si stoupli a museli si i s ním přesednout 
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na jiné židle, než na kterých seděli. Ten, který zůstal poslední v kruhu a 
nestihl si sednout, pokládal další otázku. Pravidlem hry bylo, že nikdo 
nesměl přesednout na židli, která byla hned vedle něho. Pokud nikdo 
nesouhlasil se zadanou otázkou a nestoupl si, musel ten, co byl v kruhu, 
položit další otázku. Otázky, na které se odpovídalo v této hře, byly 
například ohledně svatby, zda pro nás existuje láska na první pohled či by 
měli muži ženám pomáhat s domácími pracemi. 
     Druhá hra spočívala v tom, že jsme si vylosovali vždy nějaké 
zastoupení v rodině, o kterém jsme nesměli ostatním říkat. Když hra 
začala, museli jsme si nějakým způsobem najít jednotlivé rodiny. Byl to 
docela zmatek, protože jména rodin zněla příliš podobně, například 
Polákovi a Novákovi. Nakonec jsme se nějakým způsobem seskupili do 
několika rodin. V této hře šlo o komunikaci mezi sebou. 
     Třetí hrou byl příběh, který se týkal partnerských vztahů. Smyslem této 
hry bylo, že když je někdo zamilovaný, udělá je schopen udělat pro svoji 
lásku cokoliv. Nakonec jsme měli zhodnotit číslem 1 až 5, které postavy 
z příběhu se nám zdály dobré a které špatné. Každý z nás měl možnost 
obhájit svůj názor, proč zrovna srovnal osoby dle svého vlastního pořadí. 
     Poslední hrou byla hra na Romea a Julii. Romeo měl zavázené oči a 
Julie měla svázané nohy. Romeo volal na Julii a Julie volala na Romea. 
Byla to vlastně honička, protože mezitím Romeo měl chytit Julii, která mu 
utíkala. Když jsem jako jeden z mála dobrovolníků vstoupil do této hry 
v roli Romea a dohonil Julii, zjistil jsem, že v roli Julie hrál Peter. Takže 
jsme se u toho také pěkně nasmáli. Lektorky se nás také ptaly na naše 
pocity z této hry. 
     Na konci třetí hodiny Semiramisu, tedy předtím, než skončilo 
vyučování, přišly na řadu anonymní dotazy. Velmi jsme se u nich pobavili. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 
 

Semiramis v 7.A 
Setkání bylo o vzájemné komunikaci a pomoci a bylo také hravé, jak 
vidíte z obrázků. 
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V 6.A vyplouváme 
     Navštívili nás  zástupci Semiramis (jako prevenci rizikového chování) 
Marika Loskotová a Jindra Smejkal. Nejprve jsme se seznámili - nalepili si 
na sebe jmenovky, jak chceme, aby nás oslovovali a řekli něco o sobě. 
Nejvíce se nám líbila hra na zpestření Evoluce, kde jsme chvíli byli 
vajíčka říkající “ovo-ovo”, pak jsme se vyvinuli na 
kuře “píp-píp”, opici “hu-hu” a komu se podařilo se 
vyvinout na člověka si mohl sednout. 
     Snažili jsme si vymyslet pravidla chování ve 
třídě, aby se nám tam hezky pobývalo. Posuďte, 
jak se nám povedla a jestli jsme na nějaké 
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nezapomněli.  
● Chováme se k sobě slušně a ohleduplně 
● Neublížím sobě, neublížím tobě, nic nezničím 
● Neposmívám se, když je někdo jiný 
● Nenarušuji hodinu 

Příští sezení s názvem Na jedné lodi bude mít téma prevence šikany. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jako každoročně jsme změřili svoji bystrost a znalosti v mezinárodní 
soutěži Matematický klokan. Gratulujeme vítězům ! V kategorii Benjamín 
zvítězil Petr Jirásko ze 7.B a o druhé místo se dělili hned tři 
soutěžící:Veronika Seglová ze 6.A, Tomáš Kenkuš ze 7.B a Daniel 
Mastej ze 7.A. Kadeti byli všichni z 9.A: Tomáš Nosek, Filip Skramuský a 
Kristián Kočí. Výsledky za první stupeň zveřejníme jinde.            (ŠER)  
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Vyškrtej  všechna slova z osmisměrky a vylušti tajenku. S řešením se 
přijď pochlubit do kabinetu bioplogie nebo pošli na 8redakce@centrum.cz 
jako vždy. Třeba vyhraješ sladkou odměnu zrovna ty. 
 
Hledaná slova: 
ARKTIDA, ANTARKTIDA, TUČŇÁCI, INUITI, KANADA, 
 KRA, PES,VELRYBA, KANADA, LEDOVEC, ALJAŠSKÁ  
TRESKA, SIBIŘ, LUMÍCI, IGLÚ, RYPOUŠ, SNÍH, MROŽ, 
 MOŘE, CHLAD, ANORAK, TULEŇ, ROPA, ZÁŘE, 
 KOSATKA, SOBI 

Tajenka: ….. ……. …. .. …… 

mailto:8redakce@centrum.cz
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I naši menší spolužáci ve svých kategoriích Matematického klokana 
srdnatě bojovali a výkony soutěžících v uvedené tabulce vítězů jsou 
vynikající! Gratulujeme!  

Chemická olympiáda 
Opět jsme se zúčastnili chemické olympiády . Ve školním kole zvítězil a 
v okresním kole reprezentoval Roman Kynčl z 9.A. Gratulujeme! 
 

Konverzační soutěž 
Paní učitelky opět zorganizovaly soutěž v anglickém jazyce, takže jsme 
mohli změřit své síly. Zvítězili  ve svých kategoriích Jiří Hrynčuk, Tadeáš 
Kiesl, Vít Lacko a Tereza Demeterová. 
 

Exkurze do sklárny a muzea skla 
     V Harrachově jsme šli do sklárny. Byli jsme přímo u pecí. Paní 
průvodkyně nám vysvětlovala, jak se pomocí sklářské píšťaly a speciální 
formy z dubového dřeva vyfukují skleničky. A že chladnou dva dny až na 
teplotu 30stupňů, protože jinak by popraskaly.Dozvěděl jsem se, že tato  
sklárna je nejstarší funkční sklárna na světě. V roce 2012 měli třísté 
výročí od začátku výroby. Poté jsme se byli podívat v muzeu skla, kde 
byly všechny typy skleniček, které vyrábí a různé sošky a mohli jsme si i 
něco koupit. Po prohlídce jsme se naobědvali a jeli do Albrechtic do 
výrobny dřevěných hraček, kde jsme sledovali výrobní proces.Vyrábí zde 
i pro Ravensburger.                                                  (Hadaščok, Šťastná) 



 

 

22 

 

Život s bílou holí 
     Dne 3.3. jsme 6.A a 7.A šli do DDM. Tam jsme 
si mohli během hodiny a půl vyzkoušet, jaké to je 
být nevidomým. Převlékli jsme se a šli dolů do 

herny, kam si mládež 
a děti mohou chodit 

pohrát za desetikorunu 
každé odpoledne po škole. I 
vy. Přednáška o životě 
nevidomých byla velmi 
zajímavá. Hodně mě 
zaujalo, jakým životem si 
takový nevidomý musí 
procházet.Vyzkoušeli jsme 
se se zavřenýma očima 
podepsat. Aby se trefili, mají 
na to takovou destičku s otvorem. Učili jsme 

se 

rozpoznat mince i papírové 
peníze. Věděli jste, že 
stokoruna má na sobě proužek 
pro nevidomé a dvousetkoruna 
dva? Říkali jsme si, že to 
šestibodové písmo se jmenuje 
Braillovo a předtím sloužilo 
armádě. Jsou tam vytlačené takové tečky pro každé písmeno a číslo. A 
obrázky jsou plastické. Zkoušeli jsme hádat, na co slouží některé 
pomůcky. Uhádli jsme funkci přístroje, který říká barvy a toho, který pípá, 
když je hrnek plný. Zajímavý byl párovač ponožek. Zkoušeli jsme hádat 
různá koření, kakao apod. 
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     A pak jsme si dali 
překážkovou dráhu. Je to divný 
pocit, když nevidíme a nevíme, 
co na nás čeká. Když mluvíme 
s nevidomým, máme se dotknout 
jeho paže, aby věděl, že mluvíme 
na něj. A nabídnout mu pomoc 
v podobě našeho lokte, do 
kterého se on zavěsí. Nikam ho 

nesmíme vláčet. Bílou holí si 
oťukává svět jako tykadlem. 
Každý z nás si zkusil jít 
s maskou na oči a bílou holí, ale 
také dělat průvodce. Šlo to jen 
některým, ale bavilo to všechny. 
Někteří jsme šli i dvakrát. 
     Pak jsme šli do místnosti, 
kde nám ukazovali, jak to 
vypadá, když má člověk 
poruchu zraku a jak o něj 

pečovat a zdravě jíst, abychom neměli cukrovku. A mrkev a borůvky jsou 
moc zdravé na oči. A  
říkali jsme si, proč 
můžeme oslepnout. A 
unavené oči spraví 
pohled do dálky do 
zeleně. 
Hodně nás bavilo 
stanoviště, kde byly hry 
pro nevidomé, třeba 
zvukové pexeso. Tam se 
třáslo kostkami a po 
zvuku se braly stejné 
dvojice.  „Člověče nezlob se“ mělo kostku s vypouklými tečkami a figurky 
s kolíčky a hrací desku s dírkami. Nebo nastrkávání obrazců na kolíčky. 
My jsme měli na očích masky. Takže jsme opravdu nic neviděli. 
Naše dojmy 

 Od teďka si budu líp chránit oči. 

 Cítil jsem se hrozně, je to divný pocit být slepý… 

 Moc se mi to líbilo, chtěla bych si to zopakovat. (napsali žáci 6.A) 
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Jarní prázdniny 
 Jarních prázdnin jsem využil především jako přípravu na přijímací 

zkoušky z českého jazyka a z matematiky, které se kvapem blíží. 
Byla to pro mě taková příležitost si zopakovat některé věci, které 
jsem si potřeboval připomenout. Samozřejmě, že jsem si našel čas 
na zhlédnutí pěkného akčního filmu, nevynechal jsem ani svůj 
oblíbený počítač a na závěr jarních prázdnin jsem si se svým 
bratrem Lukášem, který byl v tu dobu zrovna doma, protože měl 
zkouškové období na vysoké škole, tak jsme si trochu vyrazili z 
kopýtka a navštívili jsme oblíbenou restauraci, kde jsme si dali k 
večeři kebab s hranolkami, česnekovou omáčkou a zeleninový salát. 
Zároveň jsme si spolu pěkně popovídali, probrali jsme spolu 
středoškolský život, abych věděl, co mě do budoucna čeká, takže to 
byla taková pánská jízda. S mým bratrem si hodně rozumím. Hodně 
dám na jeho rady. Je to pro mě takový bůh. Jarní prázdniny byly 
super, oba dva jsme znovu zapadli do školních lavic a teď si spolu 
užijeme až letní prázdniny. 

(Napsal Tomáš Nosek 9.A) 

 Jarní prázdniny jsem si ‘užila’ tím že jsem se doma léčila v posteli z 
chřipky.                                 ( Karolína Pavlyčuk) 

 Jarňáky - doba plná spaní,dobrého jídla a lenošení. Teda alespoň 
pro mne. Přes den většinou spím a v noci jsem vzhůru (jako pravý 
upír :D). Jarňáky jsem trávil na internetu a v pátek a v sobotu jsem 
byl také v televizi :D. Mnozí z vás jeli na hory, někdo strávil týden v 
posteli a někdo zase byl vzhůru až do rána.                            (xy) 

 Jarní prázdniny mi začaly u babičky, pak přijel bratranec, potom 
jsme si zalezli do kouta a začali hrát minecraft a různé hry, pak nás 
babička vyhnala ven, potom jsme zase hráli v rohu hráli hry pak 

jsme zase hráli.  
(Aneta Prokešová) 

A jak jste trávili jarní 
prázdniny vy? Namalujte 
nám obrázek 
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Dívčí basketbal  
     Tak se přeci je holky po roce dočkaly. Opět basketbalový turnaj. 
Minulý se holkám povedl, byly druhé, ale konkurence mezitím zesílila a 
holky moc netrénovaly, takže šlo opravdu do tuhého. Již od začátku však 
měly holky výbornou náladu, byly usměvavé ale zároveň zoodpovědné. 
Hezky se rozvičily a zaházely si na koš.  

 
     První zápas byl však zdrcující. Hráli jsme proti Devítce, což jsou 
všechno profesionálky. No dostali jsme 50 bodů, je sice pravda, že jsme 
vstřelili pouze dva koše, ale vloni jsme dostali 80. Další zápas byl 
optimističtější. Proti Dobrovici to bylo vyrovnané, ale nakonec rozhodla 
výšková převaha soupeřek. Kromě Terezy, se trefila i Sabina a Denisa. 
Pak přišlo na řadu derby se Sedmičkou. Tady to bylo zajímavé, útočili 
jsme měli více šancí, ale koš byl nějaký začarovaný a pak přiběhla 
superhráčka, co nám tam vždy nějaký ten koš vždycky šoupla. Takže 
poslední šance na vítězství bylo porazit Pětku, která však hrála hodně 
dobře. Hrálo se v malé tělocvičně, kde to bylo zahuštěnější , tak jsme 
mohli lépe bránit. Tereza z posledních sil podala famózní výkon, koš dala 
i bojovnice Martina, ale prostě holky už nemohly a tak se radoval soupeř. 
I když ony se radovaly i naše holky, protože si turnaj opravdu užily a při 
předávání rozhodně měly největší potlesk. Sice  zatleskaly hlavně samy 
sobě, ale byly prostě nejfajnovější družstvo. 



 

 

26 

 

Karneval  v družině 
Dne 24.2.2016 probíhal na naši škole každoroční karneval v družině. 
     Byly zde děti které na sobě měly různé masky např. Kylo Ren z 
nového filmu Star Wars: Síla se probouzí, potom zde byli Steve z 
Minecraftu, kapitán Jack Sparow z filmu Piráti z Karibiku. Moc se mi tam 
líbilo, já tam musel nafukovat a vázat balónky, potom mně z toho bolel 
prst a měl jsem ho celý červený 

Napsal Zdenko 
Hajdu z 8.B    

  

 
 
 
 

Bleskový sběr 
Děkujeme všem, kteří přinesli sběrový 

papír pro svoji třídu. V této době už třídy 
dostaly za něj peníze a přemýšlejí, za co 

je spolu utratí  
 

V následujícím článku jsme zpovídali 
budoucí prvňáčky. 
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Zápis na Osmičce 
   Dne 5.6. a 6.6. se na naší škole konal zápis. V pátek od 14.00 hodin a v 

sobotu od 9:00 hodin děti 
ze tříd si mohly donést 
nějaký kostým a jít za 
nějaké zvířátko. Byli tam 
například: kočky, psi, 
králíčci, pandy, gepardi, 
opičky a tygři. A na začátku 
pan učitel Trávnický rodiče i 
děti pěkně přivítal a dal jim 
knížečku s Krtečkem na 
razítka. Pak si budoucí 
prvňáček vybral zvířátko-
průvodce a vzal si klíček a 
tím klíčkem si budoucí 
prvňáček odemkl zápis. A 
pak zvířátko, které si vybral 

budoucí prvňáček, ho odvedlo na autíčko a pak do knihovny a tam rodiče 
vyplnili papíry. A pak si děti povídaly s paními učitelkami a ukazovaly, co 
už umí. Bylo to strašně zábavné. Chtěla bych to zažít znovu, protože ty 
děti byly fakt milé. 
 
Rozhovor se Sárou 

 Jak se jmenuješ a jaké sis 
vybrala zvířátko? 

Jsem Sára. Vybrala jsem si kočku. 

 Těšíš se do školy, nebo bys 
raději zůstali ve školce? 

Sára: Ano. 

 Na co se ve škole těšíš 
nejvíce? 

Sára: Těším se na výtvarnou 
výchovu. 

 Co se Ti na této škole líbí 
nejvíc? 

Sára: Obrazy  

 Myslíš že tě do školy bude 
bavit chodit 

Sára:Ano bude. 

 Máš již připravenou školní 
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tašku? 
Sára: Ano.  

 Co ses dosud naučila? 
Sára: Počítat. 

 Umíš abecedu? Ne. 

 Máš doma nějaké zvířátko? Ano-morče. 

 Jak se ti líbila školka? Moc. 

 Jak jste se dozvěděli o naší škole? 
Maminka Sáry: Mám tu další děti.  

(Tereza Švachová, Kristýnka Koutová, -
Bittman-) 
 

Rozhovor s dalšími dětmi:  
 Těšíte se do školy, nebo byste raději 
zůstali ve školce? 
Alexandra: Ano, do školy se moc těším. 
Alexandra: Těším se na to, až se 
naučím číst a psát, netěším se na 
matematiku. 
 Petra: Na této škole se mi nejvíce líbí 
třídy. 
Emička : Líbí se mi tato školaAno, těším 
se na učení. Nejvíce se těším na čtení a 
psaní. 

 Máš už připravenou tašku do školy? 
Jakub: Prozatím ne, ale už ji mám, dostal jsem ji na Vánoce od Ježíška. 

 Co už umíš? 
Jakub: Naučil jsem 
se psát, počítat, 
podepsat se, značky 
aut, dopravní 
značky, barvy. 
Emička:Umím 
abecedu. 

 Jak jste se 
dozvěděli o 
naší škole? 

Sára: Mám zde 
sourozence. 

(Aneta, Tory 
Kisselová) 
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Naše práce: 
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Naše práce 
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Polární pátrání 
     Polární pátrání jsme podnikli také na cvičení z přírodopisu, kde jsme 
pro vás připravili na chodbu zajímavosti o severu a jihu naší zeměkoule. 
 

     Také jsme 
vymysleli 
zábavně 
poučné  hry 
s polární 
tématikou. 
Jmenují se 
Tučňáku 
nezlob se, 
Milionář a 
Ledopoly. 
Udělali jsme 
hrací pole, 
kartičky 
s otázkami, 
figurky, 
kostky, 
prostě to, co 
bylo potřeba. 

A nezapomněli jsme ani na pravidla. Hraní jsme si potom moc užili a 
vyzkoušeli je rádi i naši redaktoři.  
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Rallye Osmínek 

 

     Píše se úterý 9.února 2016, 10:55 a ve velké tělocvičně právě začíná 
další, v pořadí 6.ročník Rallye Osmínek, závod s autíčky na dálkové 
ovládání. Rallye probíhala 4. a 5.hodinu A soutěžilo opravdu hodně dětí 
(hlavně z druhé třídy). Mezi nimi se objevil i můj spoluredaktor a spolužák 
Zdenko, který  měl speciální kategorii se Zoltánem Lányi  (6.třída). A i 
když byli dva, Zdenko byl stejně poslední :D , vlastně stříbrný.  
     Výsledky psaly naše milé slečny Alena a Terka z devítky, za což 

děkujeme :). Kromě nich jsem tam byl já (Já jsem 
zahajoval start píšťalou a dával diplomy) a Adrian 
(kuželky)  a samozřejmě organizátor závodu pan 
učitel Pardubský.  
Dvacet minut před koncem 
 se na nás přišla podívat 4.A 
 s p. uč. Kolocovou. 
 Ti můžou dosvědčit, že jeden ze řidičů na mě 
udělal atentát :D. Rallye mělo 3 disciplíny: 
rychlost,slalom a parkování. Vítězům gratulujeme! 
Všichni dostali nějaké ty sladkosti (dokonce i my - 
organizátoři). Všichni si to báječně užili a těšíme se 
na další rok :). 
 

Celkoví vítězové: 1.Vojta Eliáš  
     2.-3. Vojta Novák a David Pokovba 

 
DANNY- 

 
NA TOMTO 

ČÍSLE 
SPOLUPR
ACOVALI: 

Tomáš 
Nosek, 

Karolína a 
Agátka 

Pavlyčuk, Dan Kučava, Eliška 
Vavrušková,Tereza Švachová, Adrian 

Bittman, Aneta Prokešová, Kristýna 
Koutová , Vanesa Jandová, Viktorie 

Kisselová, Zdenko Hajdu, Filip 
Skramuský, Diana Bilous, Veronika 
Seglová, Jakub Hadaščok, Karolína 

Šťastná, Andrea Zjanová samozřejmě 
naši šéfredaktoři Simona a Ondřej 

Pardubských. Pěkné obrázky, 
výtvarná dílka, soutěže  a fotky jsou 

dětí z naší školy. 

http://www.osminek.cekuj.net/

