
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co na vás čeká? 

 reportáže pasovánní čtenářů,Osmička v Anglii, v ČNB 
 sportovní úspěch, výlet nejlepších 
 tajenky 
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Úvodník 
           Je tu poslední týden a s ním i díky pilné práci šéfredaktorky a 
redaktorů se k vám dostává i poslední číslo Osmínku v tomto školním 
roce. Každý měsíc 32 stránek zábavy a informací o naší školy je opravdu 
moc hezký výkon redakce Osmínku. Věřím, že se Vám školní rok povedl, 
že vysvědčení bude hezké a že na Vás čekají prima prázdniny, ať 
s mořem či bez moře. Hlavně s hodnými rodiči a dobrými kamarády. Je 
fajn, když svítí sluníčko, ale příroda potřebuje také déšť, a tak se 
nemračte, když nám o prázdninách zaprší.  
     Přejeme tedy učitelům, žákům a všem rodičům pohodové léto a 
věříme, že se v září zase všichni sejdeme. A našim deváťákům bych 
popřál, aby se na nových školách chytli a v dobrém vzpomínali na čas 
strávený u nás na Osmičce 

Pardub 
 

 

Školní výlet 1.C 
     10.6.2015 navštívila třída 1.C filmový festival. Děti viděly 
krátké pohádky a domů si odnesly vlastnoručně vyzdobený 
klobouček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Exkurze do Prahy 
      V úterý 19.května jsme jeli s p.uč.Benešovou do Prahy. Protože jsme 
byli na místě s předstihem, šli jsme do obchodního centra Paladia, kde 
jsme dostali rozchod na půl hodiny. Pak jsme se sešli venku před a my, 
6.A se 7.B, jsme šli do banky zatímco 6.B se 7.A a 8.A šli do muzea 
Alfonse Muchy, pak jsme šli my do muzea a oni do banky. Po muzeu 
jsme dostali půl hodiny rozchod v Paladiu a čekali jsme na druhou 
skupinku. Na konci jsme šli na tržnici. 

 
V České národní bance 
     Prošli jsme kontrolou a jeden šesťák, ostuda, si přinesl kuličkovou 
pistolku. My jsme zatím čekali, než nás pustí. Uvítala nás milá 
průvodkyně. Vzala nás do místnosti s dvěma televizemi a pustila nám 

dokumentární film a pak animovaný 
film o bance. Po filmech jsme se šli 
podívat do trezoru. Paní průvodkyně 
nám povídala něco o bance a jejích 
funkcích, také nám ukázala 
úschovnou bednu s 1 000 000 korun. 
V bedně bylo spousta balíčků. Pak 

jsme se mohli podívat po trezoru a viděli jsme první mince, padělky, 
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bankovky z dávných dob a mohli jsme si ověřit pravost naší bankovky. 
Všichni jsme měli pravé bankovky. Po prohlídce jsme soutěžili o 
hodnotné ceny např. o rozdrcené bankovky v hodnotě 40 000 a o 
100 000 a nakonec o knihu. Poté nám ukázala pravé zlaté cihly, na které 
jsme si mohli sáhnout a potěžkat si je. 
Muzeum Alfonse Muchy 
    V muzeu jsme dostali průvodkyni a vyprávěla nám o 
jeho dílech a ptala se nás, co si myslíme, že díla 
vyjadřují.      Výstava byla moc pěkná. Byly 
tam hezké obrazy. Obrázky působily 
příjemným dojmem. Měly velmi 
výrazné barvy. A dozvěděli 
jsme se nové a zajímavé věci.  
     Např. tam byly obrázky pro 
francouzskou herečku Sarah 
Bernhardt, která si Muchu oblíbila natolik, že, si 
získala spolupráci, aby jí dělal plakáty a ostatní umělecké 
doplňky pro její hry. Nebo tam byla takováto série obrazů: 
První obraz je ráno. Je vidět, že se vyspala do růžova. 
Druhý obraz znázorňuje dopoledne-slunce je nejvýš a proto je obraz do 
žluta. 
Třetí obraz je už blížící se večeru- stmívá se, slečna je unavená. 
Třetí obraz už je večer - je tma a ona spí. 
A pak jsme si prohlédli muzeum. Měli jsme se podívat na video, ale už 
jsme byli unavení. Exkurze byla zajímavá. 
                      

 
    (Áďa Zjanová, Eliška Bišická a Gabča Skoncová ze 6.A) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

5 

Legionářský vlak československých 
legionářů v Rusku 

 

 
     V pondělí 25. 5. 2015 třída 5.A navštívila mladoboleslavské hlavní 
nádraží, kde shlédla výstavu zaměřenou na působení československých 
legionářů v Rusku mezi roky 1914 až 1921. Žáci si tak rozšířili své 
znalosti o 1. světové válce (1914 - 1918). Legionářská skupina Česká 

družina vznikla z 
přeběhlíků 
rakousko - uherské 
armády, případně 
jejich zajatců a 
bojovala na straně 
ruské armády do 
roku 1918.  
 

 
(web školy) 
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Kluci v kraji vybojovali bronz 
     Ve čtvrtek 21.5.2015 se 

naši dva žáci Filip 
Skramuský a Tomáš 
Kratochvíl zúčastnili 

krajského kola Odznaku 
všestrannosti olympijských 

vítězů v Čáslavi. Soutěžili v 
sedmi disciplínách běh 60 

m, skok do dálky, shyby, 
švihadlo, sedy-lehy, hod 

míčkem a běh 1000m. 
     Klukům se velmi dařilo 
i přes nepřízeň počasí. 
Nakonec si vybojovali 
3.místo, každý ve své 
kategorii. Při vyhlašování 
na stupních vítězů se 
vyfotili se Šárkou 
Kašpárkovou a Lídou 
Formanovou. Shlédli také 
vystoupení Honzy 
Webera, který je 
několikanásobný mistr 
světa ve freestylu. 

Klukům gratulujeme ke skvělým výkonům a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci školy . 
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Naše práce: 
     Zkusili jsme vyrobit prkénko do kuchyně ze smrkového dřeva. Další 
obrázek je ukázka, co už umíme z angličtiny. A co ty? 

  

 
 
 
 
 

Fandili jsme na mistrovství v hokeji  
     Paní učitelka Benešová nám sehnala volňásky a zorganizovala 
výpravu do Prahy, kde jsme mohli fandit naživo (bohužel ne na zápas 
našich). Připravili jsme si i transparenty. 
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Velká Británie a Belgie 2015 
 Rozhovor s účastnicí zájezdu, naší redaktorkou Hankou doplněný 
dalšími postřehy. 

 
Čím jste cestovali? 
Cestovali jsme především autobusem. 
Kde ses ubytovala? 
První den jsem jela autobusem, takže jsem vůbec nespala. . Celou noc 
jsme jeli přes celé Německo.  Druhý den jsem spala v severní Francii v 
hotelu Formule 1. Poté jsem spala se svojí rodinou a poslední noc jsem 
se opět nevyspala při jízdě autobusem. Jinak jsem se ubytovala v 
městečku ColWynBay, které leží u moře v severním Walesu. 
Viděla jsi nějaké zajímavé památky? 
První den potom, co jsme dorazili do Belgie do Bruselu jsme  měli 
celodenní prohlídku Bruselu. Jako první jsme navštívili katedrálu sv. 
Michala a Gudully. A pak jsme viděli symbol Bruselu čůrajicího chlapečka 
a čůrající holčičku která tam byla přidána teprve nedávno. Dali jsme si 
tam výborné vafle s nutelou. Prý se pozná kdo je turista a kdo je pravý 
Angličan. Angličané si to dají buď samotné nebo jen s cukrem. 
Viděla jsem  Bruselské náměstí. Dále jsem viděla Atomium a Minievropu.  
Druhý den jsme vstávali brzy ráno a přejeli jsme do Calaise kde jsme 
přestoupili na trajekt. Trajekt nás dovezl do Doveru a poté jsme jeli do 
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Chesteru. K večeru jsme dorazili na meeting point kam si pro nás přijely 
rodinky. Třetí den jsme šli do školy od 9 do 12. Po škole jsme jeli na 
vyhlídku. 

V Londýně jsem viděla Big Ben, 
což je věž s velkými hodinami, 
Houses of Parlament, London 
Eye, Trafalgar Square, 
Buckinghamský palác a stadion v 
Liverpoolu. Další zajímavostí byla 
vesnička s nejdelším názvem na 
světě, jejíž název si nepamatuji:-
D Také jsem viděla 
nejzápadnější místo Walesum, 
což je maják. 
Něco o tvojí rodině? 

K naší rodině jsem se dostala kolem sedmé hodiny, po vyučování. K 
snídani jsme měli lupínky a také toasty s máslem, nutelou, nebo 
marmeládou. Jedli 
jsme jenom s dcerou, 
které se nechtělo 
moc mluvit. Nejvíce 
jsem mluvila s paní 
domu, která se 
jmenuje Janette. K 
večeři jsme měli jídla, 
která byla podobná 
těm našim. Trávilili 
jsme spolu bohužel 
málo času. Janette 
jsem stihla naučit 
několik karetních her, 
například Prší, Kvarteto a Double. Měla dvě kočky, Outist a Pazl. 
Zajímavé bylo, že nikdo z nich neuměl walesky, což mě velice překvapilo. 
Jaké si měla vyučování? 
Vyučování bylo třikrát, a to v pondělí, úterý a ve středu. Učitel se 
jmenoval Joe a zajímavé bylo, že před rokem byl v Mladé Boleslavi, 
celkem dva roky, takže toto město dokonale znal. Bydlel U Stadionu. Byla 
nás zde skupina žáků z Mladé Boleslavi z naší školy. Při vyučování jsme 
měli za úkol například, že jsme hádali, co ten druhý dělá. Vyučování 
trvalo vždy 3 hodiny s přestávkou. Učení jsme měli formou her a zábavy. 
Hráli jsme například divadlo nebo šibenici. 
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Co se ti nejvíce líbilo? 
Nejvíce se mi líbil Londýn. 
Viděla si samotnou královnu živě? 
Neviděla jsem ji na živo, ale viděla jsem ji v muzeu voskových figurín, kde 
jsem se s ní dokonce vyfotila. 
Viděla jsi střídání stráží? 
Ne, bohužel jsem ho neviděla. 
Další postřehy 

 Hostitelská rodina byla velice milá a vstřícná. Starala se o nás jako o 

vlastní děti. 

 Procházka nočním Londýnem byla opravdu krásná, celé město 

svítilo. 

 Anglie se mi moc líbila a lidé, které jsem tam mohla poznat, taky. Jeli 

jsme se školou Březnice u Příbrami a s Trutnovem. Bylo to poznání 

nového koutu světa a nových přátel. 

                             (Martina Zahálková, xy) 
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Návštěva v mladoboleslavské redakci 
Boleslavského deníku 

     Dne 13. 5. 2015 navštívili redaktoři Osmínku se svým šéfredaktorem 

panem učitelem Mgr. Ondřejem Pardubským redakci Boleslavského 
deníku v našem městě. Redakce sídlí v Železné ulici. Na tuto exkurzi nás 
pozvala redaktorka časopisu Boleslavský deník paní Šárka Charousková, 
která navštívila i redaktory časopisu Osmínek při jejich středečním sezení 
v budově 8. ZŠ v učebně informatiky, a poté si s nimi povídala. Jako 
zkušeného redaktora mě zajímalo, jak se píší články do novin, což nám 
paní redaktorka názorně ukázala. Dále nás zajímalo, kolik redaktorů se 
podílí na psaní článků a kolik jich pracuje v terénu. Celkem zde pracuje 
10 redaktorů a z toho 4 se věnují psaní. Vím, že pracovat jako redaktor v 
terénu není vůbec jednoduché. Tito redaktoři musí vyjíždět ke všem 
událostem a hlavně za každého počasí, takže ať prší, mrzne nebo jsou 
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tropická vedra, redaktoři jsou stále v pohotovosti, protože všude se pořád 
něco děje. Paní redaktorka nám prozradila, že se noviny tisknou až 
v Praze. 
      Redakce byla vybavena všemi potřebnými náležitostmi, které 
redaktoři ke své práci potřebují, například počítače, tiskárny, mikrofony, 
fotoaparáty a další. Také jsem v redakci viděl ocenění pro tento časopis. 
Nemohl jsem si nevšimnout vystaveného poháru s medailí za první místo. 
Z historie Boleslavského deníku jsme se dozvěděli, že byl založen v roce 
1993.  
     Návštěva v redakci byla velice 
zajímavá, začínající redaktoři 
časopisu Osmínek zde mohli 
načerpat inspiraci pro svoje psaní, 
protože stále je co vylepšovat. 
Letošní školní rok je poslední pro 
naši redaktorku Hanku 
Kryšpínovou z 9. B, která se s 
redaktory Osmínku pomalu loučí a 
zamíří na střední školu, kterou si 
vybrala. Bude další, která v červnu 
opustí naše řady a my musíme 
dále pokračovat v naší práci a 
vypěstovat si další redaktory z řad 
žáků prvního a druhého stupně. Bude to těžká práce, ale snad se nám to 
podaří, protože na naší škole se pořád něco děje a je o čem psát. 

(Napsal Tomáš Nosek 
8. A , Aneta) 
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Dětský den na Osmičce 
      Dne 1. 6. 2015 se na 8. ZŠ konala oslava svátku všech dětí a při této 
příležitosti naše škola připravila pro žáky prvního stupně různé soutěže, 
aby si užili dětský den. Již kolem sedmé hodiny se začali scházet 
dobrovolníci 8. a 9. ročníků, kteří začali připravovat v areálu sportovního 
běžeckého oválu stanoviště pro jednotlivé soutěžní disciplíny.  

Disciplína, kterou jsem organizoval se svými spolužačkami Alenou 
Ulmanovou a Denisou Hujovou, byla pěkná a zajímavá. Soutěžící měli na 
startu 2 vozíky. Do vozíků naložili míčky různé velikosti (tenisáky, 
volejbalový míč a míček s bodlinami). Před nimi byla vytyčena trať kužely, 
kterými měli prokličkovat na konec dráhy a zpět se vrátit tak, aby 
prokličkování tvořilo osmičky. Naložený vozík s míčky trochu drncal a 
občas nějaký vyskočil z vozíku ven. Stalo se také, že někteří chtěli za 
každou cenu být v cíli, takže nerespektovali pravidla a trať si projeli po 
svém.  
      Mezi další disciplíny patřilo skákání v pytli, skok přes potok, vejce na 
lžíci a chůze na chůdách. K tomu všemu sportování hrála hudba od 
skupiny Maxim Turbulenc se známými písničkami, jako „Jede, jede 
mašinka“. V místě, kde byly postaveny skákací hrady, byla taneční 
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soutěž, při níž taneční pár tancoval s míčkem na čele a při neúspěchu 
udržet míček byl pár vyloučen ze soutěže. 

      Dětský den nám obohatil příjezd známého herce z pořadu Kouzelná 
školka Michala Nesvadby. Oblíbený mim a herec propadl kouzlu obyčejné 
lepicí pásky. Od té doby se ani jedno jeho představení pro děti neobejde 
bez barevných pásek, ze kterých doslova čaruje. Toto představení bylo 
vtipné a dětem se moc líbilo. 

 

  

     

 Moji třídu 8. A doprovázela naše třídní paní učitelka Mgr. Jana Petrová. 
Někteří žáci zejména z naší třídy se přihlásili na soutěž střílení na branku. 
V horní části branky byly tři otvory, z toho dva po padesáti bodech a 
jeden za dvacet bodů. Úkolem soutěžícího bylo vstřelit míček do jednoho 
z otvorů. Trefit se bylo pro většinu z nás nadlidským výkonem. Přeci 
jenom se jednomu soutěžícímu z 9. ročníku podařilo střelit míček ze 
všech nejlépe a získat tak první místo. 
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      Na konci dětského dopoledne nás 
navštívil sportovní komentátor Michal 
Dusík, který v televizi komentuje 
zejména hokejové zápasy. Vyprávěl 
nám o životě sportovního 
komentátora. Jeho obory jsou 
především lední hokej, atletika, bojové 
sporty a sportovní střelba. Studoval 
matematiku na Matematicko-fyzikální 
fakultě UK v Praze. Od roku 1994 je 
zaměstnancem České televize. Byl 

také hokejovým rozhodčím a trenérem. Měli jsme možnost položit mu 
několik otázek ohledně jeho kariéry. Rozhovor s ním zajímal zejména 
nás, žáky z vyšších ročníků. 

     Dětský den jsme si všichni užili. Děkujeme všem učitelům a zvláště 
naší paní ředitelce Mgr. Jitce Houštecké a její zástupkyni Mgr. Zdeňce 
Michalcové za to, že pro nás i v čase vyučování organizují akce, při 
kterých se vyřádíme a vyčistíme si hlavy. Tímto děkují všechny třídy na 
Osmičce!!! 

 
Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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Pasování na čtenáře 
 

      Dne 27.května měli  prvňáčci   třídy 1.A , 1.B a 1.C  velký  slavnostní 
den.  V knihovně na Pastelce byli pasováni na čtenáře. Nervozita byla 

veliká, ale všichni to 
zvládli na velkou jedničku. 
Radost ze svých 
prvňáčků měli paní 
učitelky i rodiče, kteří se 
na pasování byli podívat. 
                       (web školy) 
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Noc s Andersenem 
     Noc s Andersenem 

se tak jmenuje podle 
Hanse Christiana 

Andersena. Byl 
dánský spisovatel 

dětských pohádek a 
knížek který se narodil 

2.dubna 1805 ve 
městě Odense. Určitě 

znáte příběhy  O 
ošklivém káčátku, 

Princezna na hrášku, 
Císařovy nové šaty, 

Malá mořská víla atd. 
      První Noc s 
Andersenem proběhla 

na přelomu 31. března a 1. dubna 2000. Noc s Andersenem probíhá tak, 
že se děti sejdou v knihovně nebo také ve škole v daný den a tam se hrají 
různé hry, hromadně se čte atd. Poté děti mají večerní hygienu a ulehnou 
do spacáků a čte se jim až do usnutí. Druhý den děti vstanou, mají 
hygienu, nasnídají se, sbalí si věci a jde se domů. 
Naše Noc s Andersenem  
     
 V pátek 27. 3. 2015 
se konala ve škole 
Noc s Andersenem. 
Do 5. A nás kolem 
půl páté přišlo 16. 8 
holek a 8 kluků. Po 
páté hodině jsme šli 
zpívat do 
poschoďové učebny 
o panu spisovateli 
JANU DRDOVI a 
panu 
ANDERSENOVI.  
Pak jsme šli hrát 
první hru.  
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     Dostali jsme takové 
lístečky, na kterých byla čísla 
od 1 až do 34. Na chodbě 
jsme hledali papírky, na 
kterých bylo napsáno např. 1 
E.  Potom jsme šli do 
poschoďové učebny a tam měl 
pan učitel obrázky, a ty byly 
rozstříhané a my jsme je 
museli složit. Něco jako 
PUZZLE. Poté jsme se šli 
navečeřet a pak jsme šli hrát 
další hru. Ta byla o tom, že 
jsme dostali otázky a po celé 
chodbě jsme měli malé články, kde jsme museli na ty otázky odpovědět. 
Potom byla velmi podobná hra. Na chodbě byly opět kraťounké úryvky 
ale z pohádek pana Jana Drdy a pana Andersena. Dostali jsme papír a 
na něm byly opět otázky ale z pohádek těchto dvou spisovatelů. A my 
jsme si ten malý úryvek přečetli a vyhledali odpověď na ty otázky. 
      Poté jsme si udělali večerní hygienu a šli jsme koukat na interaktivní 
tabuli na pohádku Malá mořská víla. Poté se předčítala ve třídě pohádka. 
My jsme si lehli do spacáků. Vůbec jsem nemohla usnout, až kolem 1:00.  
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Nevím, v kolik usnuli ostatní. Ráno mě vzbudili dva kluci asi kolem 6:00, 
protože si tam povídali. Asi v 7:30 jsme měli budíček, ranní hygienu a 
museli jsme se převléknout, sbalit si a nasnídat se. Poté jsme šli asi na 
15 minut do tělocvičny si zahrát vybíjenou. Poté bylo vyhodnocení a 
potom jsme šli domů.  
     Moc jsme si to užili a byla to moc velká zábava. 
   

 Mně, Vanes a Kačce se moc dobře nespalo, bylo to moc tvrdé. 

Usnuly jsme až v 2:00 hodiny ráno a to nás pan učitel poslal spát 

v 11:00 hodin. Jinak to bylo super! Ráno nás pan učitel vzal do 

tělocvičny na vybíjenou. Potom přišli rodiče a pomáhali nám 

stěhovat třídu, pak pan učitel rozdal ceny a diplomy pro skupiny. 

Proč se děti přihlásily: 
Šára...Je to jeho rozlučka se školou.   
Adrian...Proto, že tam ještě nebyl, ale přijde mu to zábavné. 
Kristýna...Protože už má věci na Noc s Andersenem. 
Veronika... Protože už tam byla i v první třídě a bavilo ji to.  

Verča, Aneta Prokešová 5.A 

 
 
 

Návštěva p.uč. Kamínka 
     Psala se středa 3.června.  Pro všechny ostatní to byl normální den,ale 
pro7.B byl ten den něčím významným.  Jela totiž na výlet ke starému 
třídnímu učiteli p.uč. Kamínkovi. V 7:00 jsme se sešli u Bondy s p.uč. 
Benešovou,,kde jsme museli počkat ještě na p.uč. Rosáka. Vlak nám jel 
v 7:32,ale kvůli výluce jsme museli v Dolním Bousově přestoupit na 
autobus. Tím jsme jeli do Mladějova v Čechách, a pak jsme šli 4 kilometry 
k panu učiteli. To nic nebylo oproti 2-hodinovému výletu dlouhému 11 
kilometrů po Prachovských skalách! Vzniklo opravdu moc zajímavých 
fotek. Po túře jsme šli opékat buřty. To byla ale mlaskovina! Po opékání 
jsme měli asi hodinu volna,a potom jsme se vydali na nádraží,kde nás 
čekal autobus. Nakonec jsme všichni zdraví (a všichni) dojeli do MB,kde 
jsme si všichni šli něco koupit. (já zmrzlinu.Nemohl jsem si pomoct!)Výlet 
byl nádherný,ale jestli půjdem někam nas výlet,tak bych zvolil raději naši 
MB hvězdárnu. A nebo IQLandia v Liberci. Mají to tam fakt super                                 
-DANNY- 
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Ve středověku         
      Ve středověku byly různé zbraně jako halapartny (takové kopí se 
sekerou), dvojruční zbraně jako claymore (klejmor) a pak ještě velké 
sekery a toto byla dost zvláštní jména (nevím proč), dále byly jednoruční 
zbraně jako sekery, meče, palcáty, dýky a ostatní a každé k něčemu 
sloužily. Např. palcáty byly k zničení nepřátel s velkou zbrojí, meče zase 
k boji a dýky k vraždě (jako je i dnes) a ty dýky nebyly dvě, jako je to ve 
hrách a různých fantasy filmech (jako Hobbit). A pak byly luky lovecké 
dlouhé obléhací a to ani nemluvím o kuších, ty byly taky rozšířené. Kuše 
se těžce nabíjela, ale efekt byl ničivý. Dále byly druhy zbrojí mohutné a 
těžké zbroje, plátěné zboje pak lehké a méně pevné kožené zbroje a pak 
kroužkové zbroje. Ty plátěné byly velmi drahé a nosit je mohla pouze 
šlechta a bohatí páni. Toto byla výbava a dále tu je něco o válce: válka 
byla velký přínos peněz pro dobyvatele, protože vyplenili vesnici a měli 
vše, co v ní bylo. Dobývání bylo dlouhé, klidně i týden a více.  Dále  
 
karavany (parta 
obchodníků, co 
převáželi náklad) 
a ty když člověk 
dostal, byl bohatý, 
ale většinou 
nevěděli, co s 
takovou spoustou 
věcí, tak tam i 
půlku nechali 
nebo zničili. Hrady 
mívaly zdi na 
ochranu. Boj 
přežili zranění lidé, 
ale doktoři byly v 
té době nevyspělí 
a tak dělali různé 
lektvary, které 
nefungovaly. 
(Adrian Bittman) 
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Pojedeme k moři 
      Dne 8.6. jsme se s naší 6.A i ostatními 6.-8.třídami vydali na 
slavnostní zahájení Mladoboleslavského filmového  festivalu ve Škoda 
muzeu. 
     Dostali jsme jako dárek 
pytlíček  HARIBO medvídků 
a odnesli jsme si bundy na 
věšáky a dali nám kartičky 
s čísly věšáku, aby věděli čí 
co je, až nám je budou 
vracet. Posadili jsme se do 
pohodlných křesel a čekali 
na spuštění filmu, a mezi 
tím nám pan hlasatel 
představil několik 
mimořádných lidí 
např.Sabinu Laurinovou a 
režiséry filmu Pojedeme k moři. Po představení Sabiny a ostatních 
mimořádných lidí jsme spustili odpočet začátku filmu ,, 5, 4, 3, 2, 1, teď “ 
a spustili film.  
     Film byl velmi legrační (komedie) plno legrace např. scénka kde byl 
kamarád převlečený do svatebních šatů jako nevěsta a ten druhý jako 
ženich, honili se po louce až k řece a chtěli si dát pusu, ale pak se začali 
mlátit, protože ten jeden se nechtěl líbat s klukem. Byla tam i smutná 
scénka, kde táta začal mlátit Harisovu  maminku a sebral jí všechny 
peníze z peněženky. Druhý den se to stalo znovu, ale Haris běžel za 
svým tátou protože zamlkl Harisovu maminku v místnosti s technikou a 
utekl s klíčem. Haris, který vše natáčel na kameru, co dostal Tomáš 
k narozeninám, běžel i s kamerou za otcem. Ten tu kameru viděl a běžel 
za synem zpátky do domu, ale Haris měl náskok a ukryl kameru do 

botníku tak aby natáčela pokoj. 
Táta za ním běžel do pokoje a 
udělal mu monokl a rozházel celý 
pokoj, aby našel kameru, ale 
zbytečně, nic nenašel.  
 
     Na konci filmu se Tomáš 
dozvěděl, že má staršího  fyzicky 
postiženého nevlastního bratra, a 
že si Tomáše adoptovali 5let po 
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narození nevlastního bratra Ondry. A utekl z nemocnice pryč. A Haris se 
se svojí mamkou odstěhoval zpátky do Chorvatska. Konec!...               
 

 Líbilo se mi na tom to, že to bylo zajímavé, jak to ten kluk natáčel. Já 

bych chtěla taky natáčet … To by mě bavilo a bylo to hezké.  

(Andrea Zjanová a Elujda Bišická.) 
 

Osmínek hodnotí nový bazén 
      Dne 3. 6. 2015 redaktoři Osmínku v čele se svými šéfredaktory 
panem učitelem Mgr. Ondřejem Pardubským a paní učitelkou Mgr. 

Simonou Pardubskou za 
celoroční odměnu pro náš 
školní časopis navštívili 
nově postavený městský 
bazén na Štěpánce v Mladé 
Boleslavi. V ten den se 
teploty pohybovaly kolem 
30°C, takže jsme se 
rozhodli, že cestu k bazénu 

absolvujeme autobusovou linkou, která 
staví přímo před budovou. Po zaplacení 
vstupného jsme každý obdrželi náramek na 
ruku, na kterém byl čip, který reagoval na 
průchod do bazénu a otevírání skříněk. 
Paní učitelka Pardubská šla do šatny s 
děvčaty a pan učitel Pardubský si vzal na 
starosti nás chlapce. 
 
     Před vstupem do bazénu je nutné dodržovat hygienu, tudíž se musí 
všichni osprchovat. V této budově se nachází 2 bazény, z toho jeden 
slouží pro plavecké závody a je v něm chladnější voda a druhý bazén, 
jehož součástí byla divoká řeka, kde je voda teplejší. Všichni jsme se 
sešli u bazénu se závodními dráhami. U tohoto bazénu jsme si zaskákali 
ze startovních můstků a zaplavali si. Nejvíce nás ovšem lákal druhý 
bazén, kde byl tobogán, vodní skluzavka, divoká řeka, jeskyně s 
vodopády a po stranách bazénu byly rozmístěny vstřikovače s prudkým 
proudem vody. Já s paní učitelkou jsme se odvážili pod jeden z prudkých 
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vstřikovačů vstoupit a 
zjistili jsme, že to byl 
opravdu nářez. Proud 
prudké vody nám bubnoval 
do zad a my jsme měli co 
dělat, abychom vydrželi 
stát na místě. Někteří 
odvážlivci vyzkoušeli jízdu 
dlouhým tobogánem a 
docela se jim při tom tajil 
dech. Jízda byla velice 
rychlá a emoce křiku ještě 
větší. Úplná nádhera byla 

v divoké řece, 
kde jsme si užili 
spoustu legrace. 
Také jsme 
navštívili 
místnost s 
párou, kde jsme 
někteří padali 
vedrem, ale 
vysvobozením 
byl právě bazén. 
Oba bazény 
jsou krásně 
obloženy 
dlažbou. Kolem 
bazénů jsou 
lehátka pro odpočinek, je zde také restaurace s občerstvením a venkovní 
terasa. Toto odpoledne bylo skutečně nádherné. Všem se nám to moc 
líbilo, opravdu jsme si užili spoustu legrace a musím říci, že nejsem 
zrovna přítel vody, ale moc pěkně jsem si zarelaxoval a odpočinul si. 
     Všem doporučujeme městský bazén navštívit. Může to být pro rodiny s 
dětmi nádherně strávený víkend, nebo naopak ve všední den je bazén 
otevřen do pozdních večerních hodin a v tento čas si zase mohou 
odpočinout rodiče od svých ratolestí. Poté jsme se vrátili autobusovou 
linkou zpět a u Kauflandu jsme se rozešli. Po příjezdu domů jsem měl 
hlad jako vlk. Moje první cesta vedla k jídlu a k večeři jsem si dal guláš s 
houskovým knedlíkem. Co víc jsem si mohl přát ke štěstí? 
 



 

24 

     

Všichni redaktoři moc děkujeme panu učiteli Ondřeji Pardubskému a paní 
učitelce Simoně Pardubské za to, že i při své práci nám věnují tolik času 
ze svého volna, a že si spolu všichni takhle užíváme!!! 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 

 Personál je usměvavý a s drobnými problémy poradí. 

 Plavčíci opravdu hlídali, jestli děláte jen to, co se smí. 

 Bazén doporučujeme! 
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Návštěva koňské farmy 
     Dne 4. 6. 2015 se v odpoledních hodinách 
třída 8. A s paní učitelkou Mgr. Blaženkou 
Benešovou a Ing. Jaroslavou Wojnarovou 
vydala navštívit koňskou farmu na Sahaře. Na 
místo jsme se dopravili autobusovou linkou 
číslo 42. Na farmě se nás ujala skupinka lidí, 
která s koňmi pracuje, protože péče o tato 

zvířata se stala jejich životním koníčkem. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na 
koni za poplatek v hodnotě 50 Kč. Ve svém životě jsem koně takhle 
zblízka nikdy neviděl. Výjimkou je ovšem Zoo, nebo cirkus. 
       Je to veliké a 
musím říci, že i 
vysoké zvíře. 
Největší strach 
jsem měl z toho, 
jak na tak veliké 
zvíře nasednu, a 
jak z něho zase 
slezu. Do sedla 
jsem se dostal po 
schůdcích, které 
mají již k těmto 
účelům připraveny. 
Z této zkušenosti už vím, že sedět na koňském hřbetě a dívat se na jeho 
dlouhý krk a nádhernou koňskou hlavu s huňatou hřívou je opravdový 
požitek. Na tohle budu opravdu dlouho vzpomínat. Koně nám vodili 
cvičitelé, aby se náhodou nestalo, že by se nám kůň splašil a nedošlo k 
úrazu. Kůň je velice ušlechtilé zvíře. Pokud se s ním dobře zachází a žije  
v hezkých podmínkách, dokáže být velice vděčný. Také paní učitelka 
Mgr. Blaženka Benešová si vyzkoušela jízdu na koňském hřbetě. I ona 
byla úplně v pohodě a jízda se jí moc líbila. Paní učitelka  
Mgr. Jaroslava Wojnarová se stala pouhým divákem, ale určitě si toto 
odpoledne také užívala, protože byla na ní vidět spokojenost. Na farmě 
jsme si mohli zakoupit také občerstvení (pití, sušenky,…). Všem se nám u 
koní líbilo a naše třída 8. A děkuje paní učitelce Mgr. Blažence Benešové 
a paní učitelce Ing. Jaroslavě Wojnarové za hezké odpoledne. Byly to 
nejhezčí hodiny tělesné výchovy, jaké vůbec známe. 

Napsal Tomáš Nosek 8. A 
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Zmrzlinový pohár  6.A. 
    V pátek 5.6. jsme se dohodli, že si jako zpestření výuky uděláme 
vlastní zmrzlinový pohár. Druhou vyučovací hodinu jsme šli do Kauflandu 
nakoupit suroviny. Nakoupili jsme pohárkovou zmrzlinu, velkou zmrzlinu v 
plastové vaničce s jahodovou, čokoládovou a vanilkovou příchutí, 
čokoládovou a jahodovou polevou, dva balíčky skittles, broskvový kompot 
a vaničku jahod. A ten kdo měl peníze si mohl koupit nanuk. Když jsme 
všechno zaplatili, šli jsme zpátky do školy abychom si udělali zmrzlinový 
pohár. Ve škole jsme se přezuli a šli jsme do kuchyňky a dali zmrzliny do 
mrazáku, aby se neroztekly, mezi tím jsme umyli a připravili mističky, 
očistili a nakrájeli jahody, asi pět minut jsme se dobývali do plechovky s 
broskvemi, ale naštěstí se Bertíkovi podařilo jí otevřít. Po dlouhém boji s 
plechovkou jsme konečně mohli krájet broskve jako ovoce do zmrzliny a 
nadrtili jsme trochu skittlesky paličkou na řízky. Naštěstí jsme je dali do 
pytlíčku, takže se nerozletěly po celé kuchyňce. Když bylo všechno 
připraveno, vyndali jsme zmrzliny z mrazáku a paní učitelka Benešová 
nám nandala do mističek zmrzlinu. My jsme si ji dozdobili a mohli jsme si 
ji sníst. Po odpočinku jsme si trochu zablbli. Uklidili jsme kuchyňku a šli 
jsme nahoru do třídy. 

Andrea Zjanová. 

Mokré vysvědčení 
   Dne 4.června ukončili naši prvňáčci plavecký výcvik. Po deset týdnů se 
pravidelně připravovali a 
předposlední a poslední lekci 
plnili úkoly na 

 
 
 

 
 

 Mokré vysvědčení. Všem se 
podařilo překonat strach z vody, z 

potápění. Někteří už zvládli dva 
plavecké styly -prsa a znak. Všichni 

si užili i závěrečné volné plavání. 
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Výlet pro naše nejaktivnější žáky 
 na druhém stupni 

      Naše škola, stejně jako vloni, umožnila žákům, kteří byli nejlepší 
jednotlivci v naší celoroční školní soutěži slušnosti a aktivity výlet placený 
občanským sdružením.  

          Tentokrát žáci zamířili do děčínské zoologické zahrady. Náladu 
jsme si špatnou předpovědí počasí zkazit nenechali a dobře jsme udělali. 
Náš malý autobusek nás vyvezl až na Pastýřskou stěnu, kde se ZOO 
nachází. Nejprve jsme měli objednaný program Abeceda zvířat. Náš 
průvodce nás usadil do místní učebny, dostali jsme tužku a kartičku, na 
které bylo: písmeno-bezobratlí-ryby a paryby-obojživelníci-plazi-ptáci-
savci-body. A pak se losovalo písmeno. První bylo D, další F, pak K a Z. 
Vymýšleli  jsme do každé kolonky jeden název, ale ne vždy to šlo. Při 
ověřování správnosti jsme se docela pobavili (třeba F bezobratlí…Ferda 
mravenec.) 
      A pak nám nás průvodce promítl prezentaci na dané písmeno a 
vyprávěl zajímavosti. Tak třeba: věděli jsme, že existuje zemězmije, 
kvikuňka, zejozob nebo zeměplaz? A že had zlatobojga létá a chytá při 
tom létající žáby létavky? Mohli jsme si také pohladit agamu a užovku 
červenou. Poté si prohlédli celou ZOO, kde mají třeba medvěda grizzlyho 
a jiné zajímavé druhy, ale také expozici věnovanou Českému Švýcarskku 
s jeho typickými živočichy. Moc se nám líbil i ptačí dům, kde volně 
poletovali ptáci. Navštívili jsme také nedalekou Pastýřskou stěnu s 
krásnou vyhlídkou na Labe a Děčín.             (Ondřej Pardubský, ŠER) 
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Výlet IX.A 

     Protože mnozí z nás jeli se školou do Francie nebo Anglie, školní výlet 
musel být trochu skromnější. Nakonec jsme dali přednost sportu a 
společnému jídlu v restauraci před exkurzí nebo návštěvou zámku. 
Počasí  nám zrovna nepřálo:pršelo a pršelo a pršelo. Po zralé úvaze jsme 
sportovní část výletu absolvovali ve škole, takže to byl školní výlet ve 
škole:-D Po fotbálku, 
který  milujeme, 
turnaji v ping-pongu a  
malém kinu jsme se 
procházkou odebrali 
do pizzerie Giovanni, 
kde jsme měli 
zamluvený stůl a 
všichni jsme si 
objednali pořádný 
oběd. A chutnalo 
nám. Výlet se povedl. 
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Tajenka od Bejky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

 
Vybarvi slova, která souvisí s létem a kkvětní lístky květiny. Chceš-li být 
ve slosování o čokoládu, přijď se nám pochlubit do kabinetu biologie. 
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Výlet 6.A     
     Ráno 15.června jsme šli na výlet na Štěpánku a do bazénu.  Šli jsme 
do boleslavské minizoo a prohlíželi jsme si zvířata potom jsme šli na 
oplatku a do tunelu a tam jsem si hráli. V infocentru jsme viděli velikou 
mapu Boleslavi a našli na ní i naši školu. Pak jsme šli na hřbitov se 
nasvačit a pan učitel si šel koupit frisbee. Došli jsme na Štěpánku a tam 
jsme házeli frisbee do košů. Nejlepší bylo když jsme házeli přes Klenici, 
nejlíp to hodil Dan. Pak házel Lukasz a co se mohlo stát, než že to spadlo 
do Klenice Takže jsme to vytahovali za pomoci berle a podařilo se to. 
Pak jsme si hráli na hřišti. Lezli jsme i na pyramidu a dali jsme si SELFIE 
na vrcholu pyramidy. Prošli jsme most a šli do bazénu. Sjížděli jsme 
skluzavku, šli do vířivky  i páry, zaskákali si i zaplavali. Domů jsme jeli 
autobusem Béčkem. 
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Recyklo
hraní 
      Naše 
škola je 
zapojena do 
projektu 
Recyklohraní
, který 
prohlubuje 
znalosti 
našich žákův 
oblasti 
recyklace a 
ochrany 
životního 
prostředí. Je 
u nás pod 
schody 
umístěna 
sběrná 
nádoba na 
vysloužilé 
drobné 
elektrospotře
biče a také 
na vybité 
baterky.a že 
to smysl má, 
uvidíte 
v následujícím certifikátu, který naše škola obdržela za minulý rok! Např. 
odevzdání 10 monitorů ušetří energii potřebnou na chd notebooku na 
5let. Tak jen šetřete naši planetu a třiďte hezky dál                                          
(ŠER) 
Soutěžní otázka: Jestliže jsme ušetřili ropy jako na jízdu 
potřebnou k ujetí 5509km v autě, kolikrát bychom na ni dojeli 
do Chorvatska? 
Na tomto čísle spolupracovali:  Tomáš Nosek, Hanka Kryšpínová, 
Adrian Bittman, Kristýna Bittmanová, Beata a Viki Kisselová, Dan Kučava, Kristýna 
Koutová, Veronika Seglová, Aneta Prokešová, Tomáš Dani, šéfredaktoři S. a 
O.Pardubských, obrázky jsou práce  našich dětí  i fota jsou z našeho archivu. 


