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Úvodník 
     Máme tu jaro v plném proudu a nám vykvetlo další číslo. Je nabité 
články a zajímavostmi a zábavou jako vždy, řekl bych snad ještě 
nabitější. Čekají na Vás tak zimní radovánky, kdy se nám po delší době 
podařilo postavit pravého sněhuláka, turistický kroužek se také prošel po 
sněhu a sportovalo se v tělocvičně. Bumbácbal, basketbal. Však také 
přibyla další medaile do sbírky. Hodně jsme se věnovali zvířátkům, 
navštívili jsme velkou diashow pana Kolbaby, zajímali se o třídění 
odpadů. Počítali jsme zajímavé příklady. Na škole proběhl projektový den 
o středověku. Rodiče mohli navštívit naši školu při Dni otevřených dveří. 
A aby byly naše reportáže zajímavější, vymýšlí naši mladí redaktoři pro 
Vás zábavné soutěže, s kterými můžete soutěžit o čokolády. A na závěr 
bych chtěl připomenout novou rubriku „Naši úspěšní žáci“. Zde se 
dozvíte, že naší školu navštěvuje opravdu mnoho talentovaných žáků ve 
všech oborech, sportu i kultuře. 
Hezké počteníčko přeje 

 Pardub 

Soutěž v aktivitě a slušném chování 

 

Nové kolo 
soutěže 
přineslo 

výsledkové 
změny. 

Zlepšily se 
deváté třídy 

 a 9.B 
dokonce 

zvítězila. Na 
druhém místě 

máme také 
nováčka a to 

 7.A. Nejvíce poklesla 6.B. 8.A skončila sice poslední, ale i ona dosáhla 
hranici 100 bodů. Soutěž je velice vyrovnaná. Gratulujeme vítězům.  
Jednotlivci celkem: 
1.      Veronika Seglová 89 
2.-3.  Patrície Fáberová  81 
         Michal Beran         81 
Mohu Vám slíbit, že až 30 nejlepších a nejaktivnějších žáků bude moci jet 
5.června na exkurzi do moderního planetária v Hradci Králové, kde se 
kromě zajímavostí o Vesmíru dozvíme i o vzniku zemětřesení. 
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7.A na kosmické lodi 
     Stejně jako vloni nás navštívili zástupci Semiramis, která se zabývá 
prevencí rizikových jevů u mládeže.  
     Naše setkání bylo zábavné. Seděli jsme v kroužku a seznamovali 
s našimi novými lektorkami. Moc se nám líbily. Zopakovali jsme si 
pravidla u nás ve třídě a spokojeně zjistili, že nás většina má dojem, že 
se od minulého setkání mezi sebou lépe známe, máme se víc rádi a více 
si pomáháme, také se nám líbilo, že při hodinách víc dáváme pozor.  

     Příjemně naladěni 
jsme přistoupili na hru, 
že jsme na vesmírné 
lodi a chceme se 
dostat na cizí planetu. 
Každý měl svůj modul 
(židličku). Bez dotyku 
podlahy se všichni měli 
dostat až na planetu a 
nesměli mluvit, jen 
gestikulovat. Dvě 
příšery číhaly na 
jakýkoliv zvuk a pokud 
něco zaslechly nebo 
uviděly prázdnou 
židličku, sežraly ji a 

přesun byl dál ještě těžší. 
Všichni jsme vyhráli :-) 
     Nakonec jsme psali 
dopisy sami sobě do 
budoucnosti, o našich 
snech, přáních, o tom co 
nás baví teď, s kým 
chceme třeba kamarádit. 
V deváté třídě nám je 
přivezou a my uvidíme, jak 
se naše představy vyplnily. 
Už se těšíme.          (ŠER) 
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Zimní hrátky 
     Ve středu 4.ledna 2017 jsme využili sněhové nadílky a šli se na naše 
dopravní hřiště  chvilku pobavit. Já jsem dělal rozhodčího, takže jsem byl 
jaksi mimo hry. Pan učitel stanovil tři disciplíny: stavění sněhuláka, házení 
koulí na cíl a nakonec klasická „koulovačka”. Rozdělili jsme se do týmů 
podle ročníku (Ne doslova, ale přibližně – čtvrťáci a páťáci, sedmáci a 
osmáci atd.). 

 
I. Stavění sněhuláka  

První disciplínu vyhrály Agáta s 
Adélou, ale i ostatní sněhuláci byli 
pěkní.  
    Jak se staví sněhulák 

1.stavění  těla sněhuláka 
Nejprve si uděláme malou 
kouličku a pak válíme a válíme 
jako sudy piva, koule mohou být 
tři, my měli dvě, ale meze se 
nekladou. Dávají se na sebe. 

    2.dozdobování sněhuláka 

 Oči může udělat z 
kamínků, uhlíků, knoflíků, 
víček od PETlahví a nebo 
je můžete vyhrabat.  

 Nos může být z mrkve, 
kamínku, kornoutku, 
větvičky, ale i tak jako my, 
jen ze sněhu. 

 Pusu můžete vydlabat a 
dát do ní sněhové zuby ze 
sněhu, ale mohou být 
třeba z uhlíků nebo víček. 

 A ještě můžete dodat uši ze sněhu, mašli také ze sněhu  
a hlavně nesmíte zapomenout na šálu a čepici. 
     A pokud hrajete soutěž o nejhezčího sněhuláka, tak když ho uděláte 
podle návodu a dáte si záležet, tak to určitě vyhrajete :-)  jako my.                              
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     II. Od druhé disciplíny, házení sněhových koulí na cíl, jsme se 
rozdělili na mladší (5. - 6.) a starší (7. – 8. + p. uč. Pardubský. Byli jsme 
od sebe 10 metrů a 10krát jsme museli trefit to druhé družstvo, rozhodčí 
byl Dan.  Nakonec se ukázalo, že my starší jsme o něco neschopnější :-
D. Druhou disciplínu i koulovačku jsme prohráli. Nakonec jsme se,  
pěkně promrzlí, 
všichni v 
bezpečí vrátili 
domů s hezkým 
zážitkem. 
Zkuste si taky 
spolu zablbnout 
podle pravidel  
:-) 
 
(-DANNY-, 
Adéla Tišlerová, 
Karolína 
Karlová 6.A, 
Kristýna 
Koutová) 
 
naše dojmy: 

 Házení do 
terče jsme 
vyhráli :-) 

 Potom 
jsme se 
rozdělili do 
dvou týmů 
a stříleli 
jsme na 
sebe. 
Každý, kdo 
dostal 
jednu 
ránu, tak 
se měl 
nahlásit rozhočímu a vrátit se zpět do hry. 

 My jsme se moc snažili a to tak moc, že jsme vyhráli. Bylo to úplně 
super. Stavěli jsme mamku a dítě.  
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Skoky na lyžích 
      Mám rád zimu, protože během zimy jsou skoky na lyžích. 
Skoky na lyžích je sport, ve kterém jde o to, aby skokan skočil co nejdále 
na lyžích, a přitom musí svůj pokus ustát. Je to nebezpečný sport, ale 
naštěstí v XXI. století žádný 
pád nezpůsobil smrt, i když 
v 2007 čtrnáctiletý skokan 
Jermo Ribbers po svém 
pádu umřel, ale důvodem 
bylo jeho srdeční 
onemocnění.  
Ve skocích na lyžích je velmi 
často vítr, např. v 2013 
v Klingenthal vyhrál polský 
závodník Krzysztof Biegun  
[kšištof bjegun], který teprve 
debutoval v oficiálním 
světovém poháru. Jestli jde o Česko, nejlepší skokan je aktuálně Roman 
Koudelka. Minulou sezónu světového poháru vyhrál Peter Prevc. 
  

Hádanka se zvířátky 
      Která zvířata jsou na obrázku? Poznáš to jen podle obrysu? Řešení 
nám stejně jako odpovědi na ostatní hádanky, křížovky apod. můžeš 
přinést do kabinetu přírodopisu nebo poslat na 8redakce@centrum.cz 
Potom budeš ve slosování o sladkou odměnu :-) 
 

 

 

mailto:8redakce@centrum.cz
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Prvňáčci ve Světě kostiček 
 

      Ve středu 8.února naši prvňáčci z 1.A a 1.B navštívili výstavu Svět 
kostiček. Prohlédli si, co všechno jde ze stavebnic Lego sestavit. 
Nakonec si děti mohly hrát a postavit třeba  
domeček, letadlo a jiné věci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 

Turistický kroužek - zimní přechod Chlumu 
 

     V sobotu 7. ledna se konal již čtvrtý výlet turistického kroužku v tomto 
školním roce. Probudili jsme se 
do mrazivého rána -16°C, ale i 
přesto se sešlo 26 lidí, kteří měli 
chuť protáhnout svaly a kosti po 
vánočních prázdninách a 
sledování pohádek v televizi. 
     Vyrazili jsme vlakem do 
Dobrovice, pokochali se 
pohledem na zamrzlý kopec 
Chlum a vydali se cestou k 
městečku. Následně nás čekala 
velmi poutavá a zajímavá 
prohlídka místního Muzea 
řepařství, cukrovarnictví a 
lihovarnictví. Děti nejvíce 
obdivovaly různé druhy cukru a 
muzejní exponáty krystalů 
cukru. Po prohlídce následovala 
velká svačina a promítání filmu 
o výrobě cukru v minulosti a v 
současnosti.  
      Poté jsme prošli městečkem 
Dobrovice, obcí Vinařice kolem 
místního zámku, obcí Chloumek a došli jsme k dalšímu cíli - slovanskému 
hradišti zvanému Švédské šance. Zde všechny děti a několik dospělých 
zdolalo zbytky hradištního valu a vyšplhalo na vrcholek. Cestu dolů jsme 
nezkoušeli,  bylo umrzlo a proto jsme všichni sjeli po zadnici dolů. Cesta 
zpět pokračovala do Nepřevázky, kde jsme unavení a vymrzlí pojedli a 
zahřáli se teplými nápoji. 
     V půl čtvrté jsme nasedli do osobního vlaku od Nymburka a dojeli zpět 
do stanice Mladá Boleslav – město. Cestou jsme již domlouvali další 
možnosti a trasy, kam opět společně vyrazíme. Proto vzkazujeme, 
neseďte doma a vyrazte s námi poznávat krásy naší malé vlasti. 
     Za účast děkují průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Soňa Müllerová. 
(A my účastníci děkujeme za zorganizování dalšího krásného výletu). 
 

                                       (Mgr.Jan Trávnický) 
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Kreslíme zimu 

 
     Právě proto rád maluji a kreslím, 
protože každý z nás může být 
malířem. 
     Jak kreslíme zimu? Nevím, jak 
bych namaloval zimu, ale první, co 
mě napadne jsou obrázky zimy od 
Josefa Lady. Vidím bílé Vánoce, 
koulovačky, andělíčky ve sněhu a 
teplý čaj a pohodu u kamen či 
topení. Zimu, která vám zalézá až 
za nehty, ale přitom je bílá a bez 
čvachtanic. Taky si představím 
lyžování, bruslení, sáňkování, 
bobování a stavění sněhuláka. 

Nebo bych namaloval Mikuláše a 
čerta nebo rozbalování dárků pod 
vánočním stromečkem... a nebo 
bych namaloval sněhovou vločku, 
protože málokdo ví, že sněhové 
vločky mají různé tvary.        A v 
podstatě platí, že nenajdeme dvě 
totožné, vždycky se budou v 
nějaké drobnosti lišit. Stejně jako 
zima, kterou malujeme. 

 (Tadeáš Mejzlík, 5.B) 
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Ekotopfilm festival v Mladé Boleslavi. 
     Dne 8. března jsme navštívili ŠKODA Muzeum. Zúčastnili jsme se 
Ekotopfilm festivalu o trvale udržitelném rozvoji.  V říjnu proběhl v Praze 
úplně poprvé festival Ekotopfilm, na kterém mezinárodní porota vybrala z 
81 dokumentárních filmů z 23 zemí a 6 kontinentů ty nejlepší. Ty teď 
přijely i do Mladé Boleslavi. Tento festival se konal v Mladé Boleslavi 
úplně poprvé a my jsme si objednali účast pro 7.A a 8.A. To jsme ještě 
netušili, že i 
když akce byla 
zdarma, tam 
budeme ze 
2.stupně 
boleslavských 
základních škol 
docela sami.  
Pohodlně jsme 
se usadili a byli 
uvítáni dvěma 
sympatickými 
moderátory. 
Nejprve nám 
promítli film o 
chlapci z Indie, 
který žije ve slumu a celé dětství pracuje na skládce jako sběrač hadrů. 
Špinavý, v sandálech prolézá odpadky a sbírá užitečné věci. Zápach a 
štiplavý kouř 
mu dráždí oči 
a plíce. Občas 
najdou s kluky 
mezi odpadky 
i mrtvé lidi. Až 
bude velký, 
chtěl by být 
mechanikem, 
protože ho 
baví 
sestavovat 
věci. Tenhle 
film na nás 
hodně film na 
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nás hodně zapůsobil. Máme se u nás dobře a nadáváme občas na 
hlouposti. 
      Dozvěděli jsme se, co je to trvale udržitelný rozvoj, že máme myslet i 
na budoucí generace, když využíváme třeba suroviny, a že musíme 
předcházet vzniku odpadu a ten, co vytvoříme, máme třídit. Na naší škole 
třídíme dobře a v naší jídelně, jak Osmínek už loni zjistil, také. Měli jsme 
k tomu i různé soutěžíčky a vyhráli si drobné odměny. 
     Zajímavě pojatý byl i animovaný pořad o jednorožcích, na jejichž 
příkladu nám vysvětlili, že řešení, které zachrání jeden ohrožený druh, 
nemusí být řešením pro jiný. Ještě cestou domů nám vrtalo hlavou, jestli 
jednorožci existovali, když jsou na tolika historických obrazech. Tak jsme 
pro vás na Wikipedii našli, že jednorohý byl jenom sibiřský druh již 
vymřelého nosorožce. Jednorohý je i narval, ale bájný kůň s jedním 
rohem neexistoval. 
     Dozvěděli jsme se, kolik jsme toho my Češi za rok tříděním zachránili 
(viz předchozí fotka) a že máme 310kg odpadu na hlavu, z toho ale jen 
asi 40kg vytříděného, takže máme ještě co vylepšovat.  
    Na rozloučenou jsme 
viděli snímek o mizejících 
korálových útesech a o 
nadšencích, kteří vyrábějí 
umělé ze železných prutů, 
dávají do moře a osazují 
živými korály (viz fotku 
vpravo). Pokud se do nich 
pouští velmi slabý elektrický 
proud, podporuje se růst 
korálů a ryby a jiní tvorové 
zase mají kde se schovat a 
hledat potravu. 
     Zajímavá byla i připojená výstavka společnosti Tonda Obal. Přivezli 
barevné popelnice, ve kterých bylo k vidění nejen, co do nich patří, ale 
také suroviny, které z nich utvoří, třeba plastové granule, vlákna nebo 
vločky a z nich se vyrábí další věci.  
 
     Příští rok rádi půjdeme 
 zase:-)                    (ŠER) 
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Soutěž Ekocentra Zahrada 2017 
     Jako každoročně se účastníme soutěže Ekocentra zahrada ke Dni 
země. Letošní téma je vymyslet hru na téma zvířata ve městě. Sedmáci 
vytvořili takovouto hru, tak nám držte palce:-) a dětem z prvního stupně 
ze 4.B a 3.A  také, jejich hry představíme příště. 
   Naší kostkové hře věnovali sedmáci hodně práce. Společně vymysleli, 
která zvířata žijí ve městě. Další hodinu strávili v počítačové učebně, kde 
o zvířatech vyhledávali informace do nápovědy hry. Zajímalo je, kde žijí, 
čím se živí a koho se bojí. V hodině výtvarné výchovy vyrobili dvakrát 
třicet šest kartiček zvířátek v šesti barvách, dvanáct domečků a barevné 
kostky. Také nakreslili jejich obrázky a vyzdobili pěkně krabice na hru. A 
potom hru otestovali ve svojí i v osmé třídě. Hra byla zábavná i poučná, 
takže máme v soutěži šanci:-) 

KOSTKOVÁ HRA 

ZVÍŘATA VE MĚSTĚ 
hráči:     2-6 hráčů nebo dvojic hráčů od 6-99let 
doba hraní:   30-45minut 
cíl: získat co nejdelší řadu buď stejné barvy pozadí  
         nebo stejných zvířat na různém pozadí 

 
ZVÍŘATA VE MĚSTĚ je kostková hra od žáků 7.A ze základní školy 
Osmička.  Je určená nejen pro zábavu (základní verze), ale také pro 
prohloubení znalostí o vybraných zvířatech ve městě (rozšířená verze). 
Její tvůrci se snažili vybrat ty zástupce zvířat, které můžeme potkat u nás 
v Mladé Boleslavi. 

   (ŠER) 

Sběr papíru 
  Naše škola má nejen v každé třídě barevné koše na upevnění 
základních návyků třídění, ale také sbíráme víčka na charitu pro Nikýska, 
jemuž tím přispíváme na léčbu. Několikrát do roka pořádáme i sběr 
papíru, jehož výtěžek přijde zase zpět do třídních fondů a pro děti. Za to 
vám, rodičům, děkujeme za spolupráci. Sebrali jsme při posledním sběru 
papíru fantastických 9860,9kg! Vítězná 3.B měla 40,73kg na žáka. 
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Turnaj ve hře  bumbácball  
na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé 

Boleslavi 
     Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili turnaje v bumbácballu. Tento 
netradiční sport hrajeme o hodinách tělesné výchovy a je velmi oblíbený 

mezi mladšími žáky 2. stupně.  
Proto jsme se velmi rádi 
zúčastnili. Sestavili jsme dva týmy 
a pečlivě se na turnaj připravili. 
Kluci hráli velmi pěkně a nakonec 
vybojovali 3. a 5. místo. Zároveň 
Matěj Sedláček z 6.A vybojoval i 
3. místo v další disciplíně a to 
opičí dráze. Gratulujeme!  

                                                                 
(Mgr. Jan Trávnický) 



 

 

14 

Meteostanice opět v provozu 
     Pokud máte rádi aktuální informace o počasí, využijte meteostanice 
umístěné na naší škole. Najdete ji na hlavní stránce školy www.8zsmb.cz  

 

 
Hlášky o škole 

Tahák  

 je papír, který nemá rád žádný pan učitel/paní učitelka  

 učení v době nouze 

 je první pomoc při testu 
 
Žák  

 blbeček, který se něco naučí 

 komplic se zločinem  

 někdo, kdo marně chodí do školy  

 je člověk, který se musí něco naučit, i když nechce 
 
Poznámky  

 jsou  červená slova, která se nedají přečíst  

 já za to nemohu, to on! 

http://www.8zsmb.cz/


 

 

15 

 může za to, že máme zaracha  

 červený text. Rodičům můžete se vymluvit, že to červené 
znamená, že žákovská se zranila. 

 
Učitel 

 ten, kdo učí něco, co nepotřebuješ 

 osoba, která se marně snaží ty blbce něco naučit 

 je člověk, který je chytrý  

 osoba, která snaží se tě něco naučit  
 
Mobil  

 Google = správné odpovědi=poznámka!!!  

 náš zachránce a svatý grál  

 záchrana při všem  

 Ježíš Kristus XXI. století  

 nejlepší věc na světě 
 
Žákovská knížka  

 věc, která může za výprask doma 

 je dokument o všem, co jste spáchali, ale i nespáchali 

 to je nejčastější věc, kterou ztratíš, hlavně  při větě: „Ukaž 
žákovskou !“              

 dokument, slouží k zapsání čísla ,,5‘‘ 

 ďáblova knížka 
Přestávka 

 je to nejlepší ve škole   
  
Učebnice 

 skrýš na mobil 

 věc, která nám zabírá čas 

 je věc, ze které se žák učí a mučí 

 velká kniha plná slov 
 
Aktovka 

 činka na záda 
 
Záchody 

 skrýš před naštvanými holkami                          
(Adéla, Agáta Pavlyčuk, Bittman, K.Koutová, Tereza, Zdenko Hajdu, 
Viki, Kristýna, Łukasz Turek) 
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Den otevřených dveří 
     Dne 22.2.2017  se na naší škole konal každoroční Den 
otevřených dveří. Již v průběhu dopoledne mohli rodiče a také 
školka nakouknout do tříd na prvním stupni. I náš Osmínek 
nemohl chybět, a tak jsme vyrazili. 

Jako první jsme navštívili třídu 1.A,  kde nás zaujal malý fotbálek 
a koberec.  Na té samé chodbě jsme si mohli zahrát piškvorky, 
dámu a taky Člověče, nezlob se.  Následovala 2.C,  kde se nám 
taktéž líbil koberec, který slouží k povídání o víkendu, je dobrý na 
hry, rozcvičky před psaním, žebřina s pravidly chování a taky 
čísla se Spongebobem. Potom následovala tělocvična (to je 
taková velká místnost, který slouží všem, kteří se chtějí zpotit 
a zašpinit si své bílé ponožky). Byly tam věci, které používáme 
každý den při tělocviku, však to znáte. Když už jsme tam byli, tak 
jsme si vzali hopík a zahráli jsme si vybíjenou (což bylo 
s takovým mini-míčkem téměř nemožné).  
     Následně jsme zavítali do učebny chemii, kde nám p. uč. 
Brodská ukázala sopky z modelíny (které děti vytvořily v kroužku 
Mladý chemik) Taky nám ukázala chemické pexeso a práci 
deváťáků, kteří se snažili dostat kofein z kávy. Následně jsme šli 
do laboratoře, kde nám p. uč. Brodská ukázala, jak s pomocí 
jedlé sody a octu sopka „vybuchla“.  Viděli jsme i obarvování 
vody v kádince s vodou za pomoci manganistanu draselného . 
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Také jsme porovnávali vitamín C v různé zelenině neb ovoci 
(jablko, citrón, hruška, paprika nebo mandarinka). Ovoce se 
rozdrtí a získá se z něj aspoň dva mililitry šťávy, která se dá do 
malé zkumavky. Pak jsme přikápli dusičnan stříbrný. Nakonec se 

ukázalo, že nejvíc vitamínu C má paprika. Poté nám paní učitelka 
ukázala pokus s mlékem. Do hodinového skla si nalila mléko a do 
kádinky trošku potravinářského barviva. Vzala si špejli, namočila 
ji do kádinky s potravinářským barvivem a poté štouchla do 
mléka. Na mléku se zobrazily obrazce barev.  Poté namočila 
špejli do Jaru a štouchla do barevných obrazců, část z nich 
zmizela (skoro jako kouzlem).  
     Doufáme, že se i návštěvníkům Den otevřených dveří líbil a 
děti potěšily i dárečky vyrobené našimi dětmi.  

(Dan a Zdenko) 

Hádanka 
     Nastal čas hnízdění. Uhádni, pro kterého ptáčka by mohla být 
vhodná pro hnízdění budka a spoj se správným obrázkem.  

A) kos 
B) sýkora  
C) vrabec domácí 
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Komiks od Kiki 
 

 
Vtip od Káji 

 
 

Nezasloužená pětka (od Łukasze) 

 
 



 

 

19 

 
Hádanka od Adély Tišlerové 
Byl žák Pavel Ponoška hodným žákem? 

 

 
Vtip od Báry 

 
Ztracený gepard od Terezy 

V únoru bylo svatého Valentýna a gepard ztratil cestu. 
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Diashow Objevuj svět 

    Zúčastnili jsme se diashow 
známého cestovatele a 
fotografa pana Jiřího Kolbaby. 
Možná ho znáte z rozhlasu, 
každé ráno v pracovní dny má totiž pořad na 
rádiu Impuls v 6:10, 7:10 a 8:10. A má o čem 
povídat, už 25  let cestuje, poznal 135 zemí.      
Pan Kolbaba velmi apeloval na vztah člověka 
k přírodě. Neubližujme jí, neodhazujme 
odpadky, nedopalky apod.  
     Jeho fotosafari zvířat obsáhlo faunu šesti 
kontinentů. Zvířata osídlila všechny kontinenty, 
jsou silnější, odolnější, rychlejší než lidé. Určitě 

zaslouží náš obdiv. 
Nejrychlejší člověk světa Usain Bolt dosáhl rekordních 44, 58 km/h, 
gepard ale přes100 km/h, mají větší zrychlení než auta. Pan Kolbaba měl 
to štěstí, že mohl s ochočeným gepardem chodit na procházky. Navštívil 
také africkou safari v Keni. 

V Africe 
jsou 

domácí 
zvířata 
velkým 

majetkem. 
Viděli jsme 

fotografii 
malého 

chlapce, jak 
si šťastně 

drží 
v náručí  

kůzle. Domestifikovaná (zdomácnělá) zvířata jsme viděli i na dalších 
snímcích. Ovce na Islandu, u nás – skotské plemeno krav, kachny v 
Indonésii, koně v Patagonii, v USA, na Islandu... Na Island jezdí 4 x za 
rok a je to bezpečná země, kde není třeba se zamykat. Na Aljašce vídá 
psy husky, kteří jsou velmi vytrvalí. Mnozí mají modré oči, často ale také 
jedno hnědé a jedno modré.  
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     Orangutan žije na Borneu. Název vznikl tak, že orang znamená  
člověk, utan – les v domorodé řeči. 
      
Antarktida je nejlepší krmeniště. Název vznikl takto: Arktida (Arktos = 
medvěd), Antarkitida = proti Arktidě. Medvědi žijí v Arktidě, v Antarktidě 
tučňáci. Je to nejkrásnější kontinent pro pana Kolbabu, protože je 
nejméně dotčený člověkem. Antarktida – jeho nejoblíbenější světadíl, 
splnil si sen, (splňte si sen, tím, že se budete učit jazyky, šetřit peníze, 
vyzýval nás). 
21.února 2001 byl poprvé v Antatarktidě. Poslal dopis do Česka, šel rok a 
půl :-D Tuleň měří až 4,5 metru.Tučňák je věrný své partnerce, partner 
staví hnízdo. O vejce a mládě  oba o rodiče, ale mají i skupiny, školky, 
kde mají tzv. učitelky. Mladý tučňák nesmí ještě do vody, nemá ještě 
voskové peří.Není velký, podle druhu max , 110 cm, běžně 20 – 60 cm 
(Austrálie 15 cm), když jste v klidu, tučňák vám třeba rozváže tkaničky, vy 
ale podepisujete, že se nebudete dotýkat zvířat. 
Pro pana Kolbabu je to  nejoblíbenější zvíře, žijí i na jihu Afriky, u 
Kapského města. Dospělý naloví ryby a pak vyvrhne, i tučnáci se hádají a 
urazí se, pak se zase udobří. Voda je tak studená, že člověk v ní umře do 
2 minut. 
Na ostrově Jamese Rosse je česká vědecká stanice Johanna Gregora 
Mendela, Masarykova univerzita.  
zajímavosti 
Buřńák a chaluha jsou ptáci, co kradou vajíčka. 
Lachtan má ušní boltce, tuleň ne.  
Kra je vidět jen 5 – 10 % nad vodou, zbytek je potopený pod vodou. 
Velryby se rády krmí u Antarktidy. 
Drakeova úžina – 9 metrů vysoké vlny. 

 
     Špatné je, že se zvířata 
střílí, je hodně pytláků. Není 
dobré krmit zvířata v zoo ani 
ve volné přírodě, to musí 
rozhodovat profesionálové 
kolik a čím přikrmovat. 
 
Další zajímavosti 

 Ryba tuňák se loví na  
Fidži, Maledivách. 

 Nekrmte opice, mohou 
vás pokousat. Panu 

Kolbabovi opice ukradla zmrzlinový pohár :-)  
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Zajímavosti ze světa ptáků 

 Ptáci snovači v Africe mají spojená hnízda, sameček postaví složitě 
spletený domeček a láká samičku, 

 Pštros má vejce velké až jako 25 slepičích. Hlídá je sameček Je to 
nebezpečné zvíře, 2,20m vysoké, může vás klofnout nebo kopnout. 

 Největší mořský pták albatros stěhovavý má až 3,64 m rozpětí 
křídel. tento vynikající letec doletí klidně z Antarktidy do Brazílie a 
zpět. 

 Ibis je posvátný pták v Egyptě (byli pohřbíváni s panovníkem) 

 Korunáč královský – neumí létat, žije na  území zvaném Papua 
Nová Guinea. 

 V Austrálii je ráj papoušků  

 Tukan obrovský žije v Mexiku, Brazílii a 
Argentině. Má krásný velikánský 
zobák. 

 Toko hornbill velice  hlučný africký 
pták. Samičku zazdívá v dutině stromu 
v době hnízdění a chodí ji krmit. 

 
     Pán cestuje, protože mu život v Evropě 
připadá příliš statický, chybí mu adrenalin, 
rád poznává lidi, touto přednášku chtěl 

dětem dát 
šanci, aby 

se 
rozhodly 

jít za svým snem. Na cesty jezdí se 
synem. 
     Líbily se mu procházky s gepardicí 
se zraněnou nohou, i po třech.  
 
Dotazy žáků  

 Kolik na vás zaútočilo zvířat: Pes 
v Česku a medúza v Portugalsku 

 Jak dlouho už cestujete? 25 let. 

 Kolik stojí cesta? Byla období, kdy 
jsem měl málo peněz, a někde 
zase bylo cestování dražší.  

 Co vás nejvíce dojalo? Lidé a 
tučňáci. 
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 Jedl jste něco exotického? Pavouky jsem fotil i jedl. 

 Jaký máte pohled na dnešní svět? Obecně optimistický. 

 V kolika letech začal cestovat? Ve 20letech poprvé v Mongolsku, až 
po revoluci. 

 Kolika rozumíte jazykům? Ve škole jsem se učil moc málo, lituji toho. 
Je to ale důležité. Dnes umím dobře, rusky, německy, protože jsem 

tam sportoval, pak jsem se  začal učit anglicky, trochu umím 
španělsky, učím se malajsky a indonésky 

  Řekněte něco německy prosím. Entschuldigung, dass ich fast alles 
vergessen habe. 

 Odkud jste původně? Z Brna. 

 Jste raději v České republice nebo v cizině? 
Všude. 

 Co vás přivedlo k cestování? Chtěl jsem si 
užívat svět, svého koníčka. 

 Děkujeme za zajímavou přednášku :-)  
(pardub, ŠER) 
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Hádanka: Kde žije a jak se jmenuje? 

 
 

Napiš pod zvířátko, jak se jmenuje, šipkou ukaž, kde žije. Starší 
děti napíšou i název světadílu. 
 

Zvířecí hádanky od Adriana a od Łukasze 
    Napiš vedle hádanek odpovědi, nebo nám je přijď říci ústně do 
kabinetu biologie jako vždy. 

 Chlupaté hnědé zvíře, co žije v jeskyni a je velké. 
 Zvíře podobné tomu prvnímu, žije v Číně a jí bambus 
  Jsem velký kožnatý a mám velkou tlamu,  
miluju vodu a žiju v Africe. 
 Jsem nejrychlejší na světě a žiju v Africe. 
 Žiju v 
Americe a 
vypadám 
jako lupič. 
Kradu z 
popelnic a 
jsem šedý. 
 Jsem 
velký, 
oranžový a rád se houpu mezi stromy v indonéské džungli.  
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Chiméry od Elišky, Péti   
Poznej, ze kterých zvířátek jsou poslepované tyto chiméry. 

 

Matematické soutěže 
Matematický klokan 

 
     Jako každoročně jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický 
klokan.Všichni se poprali se zábavnými úlohami, hodina utekla jako voda. 
A jak se říká, sláva vítězům, čest poraženým! Nejvíce bodů ze všech 
dosáhl Filip Pinkas. Gratulujeme také následujícím žákům, kteří obsadili 
stupně vítězů: 

 

Pythagoriáda 
     Naši žáci měli možnost si změřit síly i v Pythagoriádě, která známá 
příklady ze školního učiva, které jsou náročněji zadané. Nejlepších 
výsledků dosáhl opět Filip Pinkas a také Milana Vanovych. Držíme palce 
do postupu v okresním kole!                                                      (ŠER) 
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Čtyřlístek na návštěvě ve 4.A 
      V úterý 7. února k nám do třídy zavítaly děti z Mateřské školy 

Čtyřlístek.  Žáci 4. A 
je přivítali 

pohádkovou 
písničkou Červená 
karkulka od Z. 
Svěráka. Pak je 
čekalo společné 
vyrábění, poznávání 
pohádkových postav 
a naučili se básničku 
s pohybem o 
medvědovi. Naši žáci 
se malým 

předškolákům 
s nadšením věnovali, pomáhali jim i s vyráběním masek zvířátek.  
Budoucím školákům se ve třídě moc líbilo, závěrem jsme si společně 

zazpívali písničky. Děti si odnášeli své výrobky a dárečky, které jim 
čtvrťáci vyrobili. Protože nám společně bylo fajn, tak jsme se domluvili i 
na jarní vycházce do přírody s opékáním vuřtů.                   (J.Tyšerová)  
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Úspěchy našich spolužáků 
Nominace na titul 

 Sportovec Středočeského kraje za rok 2016 
     Náš spolužák Martin Adamčík atlet ze třídy 
9.B zařazen mezi sportovce, kteří budou na 
slavnostním vyhlášení s napětím očekávat, 
zda obdrží titul Sportovec Středočeského kraje 
za rok 2016 ve své kategorii. Drželi jsme mu 
ve středu 29.3.2017 palce a on vyhrál! 
Reportáž bude v příštím čísle. 

 
Florbalový úspěch 

     Na 1. ročníku florbalového mládežnického 
turnaje FEB CUP 2017 v kategorii elévů získali 
Adam Hajný a Nikolas Sičák  

bronzovou medaili.  
Gratulujeme!  

Fotbalové úspěchy 
     Matěj Škrdla,  fotbalista ze 
třídy 3.C navštívil naši 
redakci, protože jsme ho 

požádali o rozhovor. Patří totiž mezi úspěšné 
sportovce naší školy. Hraje za FK Mladá Boleslav 
a byli stříbrní na turnaji v Milovicích. Je to 
brankář, fotbal hraje už od pěti let.  

 Jak často trénuješ? 3xtýdně za každého 
počasí.  

 Co děláte na tréninku? Ze začátku se 
rozcvičíme atletickou abecedou, potom 
následuje trénink přihrávek ve čtveřicích, pak 
jdeme do střel. Pak se trénují dlouhé střely 

na šířku hřiště, tzv.pasy. Nakonec si zahrajeme. 

 Děkujeme za rozhovor :-) a přejeme dobrou kariéru!           (ŠER) 
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A zde jsou další fotbaloví medailisti ze třetích tříd, 

Ondřej Sedina a Tomáš Matoušek  

Naše hudebně nadané spolužačky 
     Jsem Hana Frančíková a na kytaru 
hraju rok a půl. Hra na kytaru vyžaduje 
hodně tréninku. Cvičím tak hodinu denně. 
Dne 24. 1. jsem vyhrála kolo Národní 
soutěže ve hře na kytaru mezi jednotlivci. 
Okresní kolo se bude konat v Benátkách. 
Jsem moc ráda, že jsem si hru na kytaru 
vybrala. (Hanka) 
 
     Jmenuji se Denča Klacková. Kytara mě táhla už od dětství a vždycky 
bylo mým snem se stát profesionální hudebnicí. Cvičím pravidelně každý 

den 2-3 hodiny. Je to něco, 
čemu bych se chtěla po celý 
můj život věnovat. Zúčastnila 
jsem se školního kola Národní 
soutěže ve hře na kytaru. Byla 
jsem v páté kategorii a musela 
jsem hrát 7-12 minut v kuse. 
Hrála jsem přibližně 9 minut. 
Podmínkou bylo, hrát bez not. 
Hrála jsem 6 skladeb. 
Nezúčastnila jsem se jen 

sólově, ale i v duu, s mojí kamarádkou Ivonou. Podmínky stejné. 
S Ivonkou jsem hrála dohromady 7 skladeb. S duem, ale i sama jsem 
postoupila do okresního kola. (Denisa) 
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Slza ve škole 

    Dne 21.3.se v naší škole odehrála beseda jedné z nejoblíbenějších 
českých 
kapel 
skupiny 
Slza.  
Hrozně 
jsme se na 
ně těšili, 
a tak jsme 
se pilně 
zúčastnili 
výtvarné 
soutěže 
k tématu 
Slza. 
Nejlepší soutěžící a také zástupci školního parlamentu na Slzu 
nedočkavě čekali.  
Byli naprosto úžasní! Když Petr Lexa a Lukáš Bundil přišli, byli jsme 
naprosto nadšení. Nejdříve přišly otázky od paní ředitelky (např. kdy Slza 

vznikla, kolik jim je, o čem jsou jejich písničky, proč zrovna Slza.), pak od 
nás. Byli jsme docela stydliví :D. Potom nám zazpívali svoje hity: Lhůta 
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záruční, Pouta a Léto lásky. Já jsem zpíval s nimi, bylo mě slyšet asi ze 
všech nejvíc. Ostatní jsme slyšeli poněkud méně. 
 Potom přišla hromadná fotka. Moje kámoška stála přímo vedle Petra. 
Dokonce ulovila i fotku s Lukášem! Bohužel už pak museli odejít hrát na 
koncert Na Karmeli, ale ta půlhodinka byla nejlepší v mém životě! 
Zde jsou základní 
informace o skupině:  
 První singl „Lhůta 

záruční“ vydali 
v říjnu 2014. Tento 
song se udržel na 
příčce několika 
hitparád. 

 Zakladatelem 
skupiny je Lukáš, 
Petra našel přes 
YouTube, kde 
nahrával covery 
zahraničních písniček 

 Petr Lexa býval známý youtuber pod přezdívkou Hoggy, nyní má 
kanál pod stejným jménem jako v reálu        

 Dohromady mají zatím okolo deseti písní, další vyjde letos v dubnu. 
 Skoro všechny písničky se nachází albu „Katarze“. 

A jak odpověděli na naše otázky? Dozvěděli jsme se, že Slza se 
nazvali, protože jejich písně jsou plné emocí. Když se smějete, 
jsou to slzy smíchu nebo štěstí a když se brečí, tak slzy smutku. 
Pak jsme se jěště zeptali, kdy bude nová píseň. Těšit se můžeme 
v dubnu. 

(-Danny- , Bára, Diana, Tereza Švachová) 

Hádanka pro vás 
Jak se jmenuje tato modrá a tato žlutá jarní rostlina? 
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4. B -  přivezli jsme placku ! 
      Třída 4. B přivezla bronzovou 
medaili z turnaje 4. tříd 
v minibasketbalu. Ten se pořádal v nové 
sportovní hale 5. ZŠ ve čtvrtek 16. 
března 2017. Turnaje se zúčastnila 
vítězná družstva z jednotlivých školních 
kol. 4.B tam postoupila po vítězství 5:2 
nad 4. A. 
      Samotný turnaj zpočátku neprobíhal 
příliš dobře. Nesehraný kolektiv nejprve 

podlehl hokejistům z Benešovky 0:7. 
Potom vyčerpaní čtvrťáci podlehli 

výborným Kosmonosům dokonce 0:14. 
A tak nás čekal boj o bronz. Tvrzení, že nedáme ani koš a skončíme 

poslední, se 
nevyplnilo. 

Dramatický 
duel se 2.ZŠ 

byl asi 
vyvrcholením 
turnaje. Hráči 

druhé pětky 
dali během 

jednoho 
střídání 4 koše. 

A třetí pětka 
přidala pátý. 

V následujícím 
velmi 

dramatickém 
průběhu jsme 

udrželi vítězství 
5:3. Koše dali  

Kamaridenov a Andrejevič po dvou a Šípková jeden. 
       Konečné pořadí: vítězí Kosmonosy se šesti body, stříbrná je 3. ZŠ se 
třemi body, bronzovou pozici obsadila 8. ZŠ se dvěma  body a 4.místo 
zůstalo pro 2.ZŠ s jedním bodem. 
      Být třetí ve městě, kde je 10 škol, je jistě úspěch:-) 
                                                       sepsal: O. Rosák třídní učitel 
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Projekt Středověk v 1.A, 1.B a 1.C 

V úterý 14.března proběhl v 1.A, 1.B a 1.C projekt Středověký rytíř. Děti 
se dozvěděly informace o rytířské výzbroji, erbech, mečích, štítech a o 
vlastnostech rytířů. Všichni si vyrobili brnění, meče a štíty. Viděli i ukázky 
rytířského turnaje. Nakonec si vyzkoušeli rytířský souboj.        (web školy) 
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