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Úvodník 
      Tak po necelých dvou měsících se Vám 
dostává do ruky naše další premiérové čís-
lo. Vlastně já ani nevím kolikáté už, ale 
hezké je, že vždy objevíme v našem časo-
pise něco nového, hezkého, veselého okolo 
nás. Nyní se hodně dočtete o Africe, což je 
sice překvapivé, ale na naší škole probíhá 
projekt, kdy postupně navštívíme všechny 
kontinenty. A Afrika se myslím rozhodně 
vydařila. Ale na Vás čeká spousta dalších zajímavostí. úvahy o podzimu, 
redaktoři nám představili své mazlíčky, začaly sportovní soutěže a do to-
ho spousty exkurzí. A to  ještě otevřeně přiznávám, že naši redaktoři ne-
mohou při nejlepší vůli zachytit vše, co se na naší škole děje, přijďte se 
také pochlubit sami, že se ve vaší třídě děje něco zajímavého, o co se 
chcete podělit s ostatními. Díky patří  všem, co Vám toto číslo připravili a 
díky úplně všem, co připravují zajímavé akce pro naše děti a školu. 
Hezké počtení 

Pardub 
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AFRIKA 2015 
 

Zvonění jsme si vypůjčili od skupiny Yoyo Band a jmenuje se 
 Jedem do Afriky 

Jedem do Afriky  
Jedeme do Zimbabwe  

Jedem na hostinu  
Špatně to nedopadne  
To co je před náma  
Lechtá nás u pupku  

Mám strach, že skončím  
Něčemu v žaludku ó jé 

Zbytek textu najdete snad-
no na internetu, stačí na-
psat …jedem do Afriky… 

 
Soutěžní otázka: Napiš alespoň tři zvířata, kterým bys  v Africe mohl zů-
stat v žaludku. 

Reportáže z projektu  
 

    Tyto měsíce je na naší škole  projekt Afrika.  
Naše třída se do toho zapojila tak, že jsme  
o výtvarné výchově  nakreslili zvířata, která 
 tam žijí, např. lvy ,slony, žirafy, zebry  
atd. Kreslil jsme rudkou a trochu i  
voskovkou . Pak jsme dělali čápy,  
 kteří seděli na hnízdě nebo létali. 
 Čápy jsme kreslili nejdříve tužkou  
pak jsme to obtahovali fixou  
a potom jsme to vybarvili  vodovkami. 
 Nakonec jsme dělali africké masky, 
 které byla zábava dělat.  

 

 
Agátka Pavlyčuk 4.B 
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Africké hádanky :  
 
Lidé si ji nejednou,  

spletli s velkou rozhlednou. 

Čtyři nohy, dlouhý krk,  

je i vyšší nežli smrk! 

Kdo je to? 

 

 

Velké nohy jako sloupy, 

chobot jako bombardón. 

Ze kterého často troubí. 

Kdo pak je to? Přece …. 

 

 

Je král, co nemá korunu  

a nesedává na trůnu.  

Zvířata z něj respekt mají, 

lidé se ho spíše bojí.  

Na krku vzácnou kožešinu nosívá 

a říká se jí hříva. 

Kdo je to? 

 

 

Banány, ty snídá ráda, 

drzá to je velice. 

V zoo jich je velká řada, 

to je přece .....! 

 

     Částečně jsme pro vás vylovily z paměti a částečně dobásnily tyto 
pěkné hádanky o afrických zvířatech. Jsou vaší další soutěžní hádan-
kou Pěkné ilustrace jsou od dětí z prvních až třetích tříd.  

                                                           -Karolína a Agátka Pavlyčuk- 
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Do Afriky patří i slavné pyramidy… 
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Africký den  3. A 
Celodenní projekt a práce žáků 3.A 
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     Ve středu 7. 10. 2015 začalo vyučování ve 3.A neobvyklým způso-
bem. Písnička „ Pět minut v  Africe“  zvala děti do Afriky.  Žáci si hráli 
s matematickými příklady s tajenkou a zjišťovali například, jak dlouho žije 
lev nebo kolik kilogramů váží mládě slona. Poznávali zvuky zvířat, hledali 
zajímavosti o zvířatech a pak si jedno vyráběli. Využili přírodních materiá-
lů podzimu, listy a celá třída byla najednou plná lvů.  Písnička „What do 
you see?“ je zase seznámila a naučila, jak se některá zvířata jmenují 
anglicky. Všem se práce vydařila a odcházeli nadšené a natěšené, jaké 
zajímavosti je ještě budou čekat na téma AFRIKA.                     (ty) 

 
Tajemná Afrika 
     V rámci projektu Afrika jsme šli do divadla.To divadlo bylo hlavně za-

pojeno na Afriku. Říkali nám o tom, jaké nosí šaty a měli jsme možnost 

zeptat se na jakoukoliv otázku. Ještě tam byly různé soutěže třeba módní 

přehlídka, házení míčky do lva atd… Pak nám ukazovali co nosí Afričani 

a že oni platí mušlemi. Říkali nám, že při mluvení používají obrázky na-

příklad meč a orel to znamená třeba, že zabil jsem orla. Užili jsme si při 

představení legraci a mohli získat i diplomy na památku, když jsme se 

zapojili do soutěží. 

Agátka 
Pavlyčuk 
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Zajímavosti o Africe z internetu 

 Arabské písmo. 
Používá se převážně 
jen na severu Afriky a 
jihu Asie. Od latinské-
ho písma se velice li-
ší. Nemá sice rozliše-
ní mezi velkými a ma-
lými písmeny, ale za 
to má každé písmeno 
4 podoby, napříkald 
písmeno gh (ghajn), 
na začátku se píše - 
 na , غ - uprostřed ,غ

konci - غ , a samostat-
ně - غ . 

 

 Další zajímavostí je to, že Afrika je dost velká na to, aby se do ní ve-
šly Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko, Německo, Francie a vý-
chodní Evropa. Najednou. 

 

 Všichni nejspíš znáte americkou filmovou čtvrť Hollywood. Někteří 
víte i o Indickém Bollywoodu, ale i Nigérie v Africe má svou kinema-
tografii, a to Nollywood. A i přesto že pro nás není tolik známá, roč-
ně vyprodukuje více filmů než v Hollywoodu. Neexistují zde žádná 
velká studia - filmy se většinou natáčejí v terénu během několik málo 
dnů či týdnů a stříhají na koleni po dvorcích nebo malých zapadlých 
studií. 

 

 V Africe žije více francouzsky mluvících lidí než ve Francii. 

 

 V Africe je pouze 15% nevěřících obyvatel. Nejpopulárnějším nábo-

ženstvím je islám a křesťanství. 

-Karolína Pavlyčuk- 

 



 

 

10 

Svět kolem nás 

     Naše soutěžní týmy v enviromentální soutěži Svět ko-

lem nás  zjišťovaly informace o černošském obyvatelstvu 

a vyrobily 3D učební pomůcku pro ostatní žáky. Nejprve jsme v učebně 

informatiky vyhledávali fotky černošského obyvatelstva Afriky\ a přišli 

jsme na to, že mají hnědou barvu kůže od té nejsvětlejší, jako kakao až 

po tmavou jako hořká čokoláda. Jejich vlasy jsou kudrnaté a černé. Pla-

catý nos a širolé rty nás také zaujaly. Rádi se zdobí různými šperky a ko-

rálky, oblečení jsou v pestrých látkách nebo velmi málo. Někde chodí že-

ny a dívky nahoře bez oblečení. Pak jsme kreslili každý zástupce a hla-

sovali, kdo má nejhezčí obrázky. Ty jsme pro vás překreslili a vystavili na 

chodbě.  

     Byla zábava z novin a lepidla na tapety utvořit obličeje Afričanů jako 

3D model. Můžete sami posoudit, jestli se to lépe povedlo týmu Gumídci 

nebo Správné pětce. 
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Zeměpis 
Naši deváťáci pro vás zpracovali problémy Afriky a jak sami vidíte, není 
jich málo. Podvýživa, nemoci, hladomory, diktatury, piráti… 
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Zprávy ze sportu - florbal  

      
Tak je tu opět říjen a tradiční florbalové turnaje. Jako první zasáhli do bo-

jů kluci ze 6. a 7. tříd. I když nebodovali, ostudu rozhodně neudělali. 

8.ZŠ x 7.ZŠ 

0 : 1 

Tradiční derby, kde jsme nakonec byli lepší tým, ale bohužel zbytečnou 

chybou 20 sekund před koncem jsme přišli o bod. Vekou šanci měl Vojta, 

ale trefil jen spojnici tyčky s břevnem. Lukáš také nedal. Saša s Tomášem 

bránili výborně a tak je škoda, že Ondra špatně vyhodil míček. I tak byla 

teoretická šance na postup, to bychom ale museli porazit 2.ZŠ 

8.ZŠ x 2.ZŠ 

1   :   3 

Zázrak se nekonal. Dvojka byla totiž perfektně připravená a byla prostě 

lepší. Naši kluci se snažili ze všech sil, Ondra v brance tentokráte mnohé 
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vychytal, ale na lepší výsledek to nestačilo. Ostatně dvojka později pora-

zila sedmičku 6 : 1. 

 

Naše sestava: Ondra Fišera, Tomáš Kenkuš, Saša Bartaloš, 

                        Vojtěch Suchý, Dan Mastej, Lukáš Vaněk,                                 

Lukáš Křiváček, Marek Budínský 

 

Ringo 

 
Po roce odmlky začala opět oblíbená sportovní školská liga. První 
disciplína bylo ringo, v kterém si naši deváťáci věřili, ale nakonec byla 
realita trochu jiná. Přesto děkuji všem za snahu a hezký sportovní výkon 

 

 
(Pardub) 
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Osmička  - Debř 1 : 2 

První zápas jsme nezačali dobře. První podání letělo na tribunu a nějak 
jsme se nedostali do hry. Kristian a Adéla podali dobrý výkon, ale nestači-
lo to. Druhá 
pětka zabojo-
vala a vyrov-
nala na 1 : 1. 
Zde zářil Filip. 
Rozhodující 
set jsme zku-
sili nastoupit 
v silnější se-
stavě, ale za-
čátek 0 : 4 
jsme nedo-
hnali. 
 

Osmička : 
5.ZŠ  1 : 2 

Začali jsme 
dobře, Filipo-
va pětka vyhrála set, ale pak se soupeř rozehrál a zápas otočil, Kromě 
Filipa na sebe upozornila Alena. Ostatní ale podali také solidní výkon 

 

Osmička 4.Z.Š  0 : 2 

Před zápas zkusil náš tým změnit rozestavení, ale výsledek byla jasná 
prohra. Takže bylo jasné, že v posledním zápase budeme bojovat o naše 
jediné vítězství. O přestávce jsme ještě vyháněli negativní energii z Kris-
tiána a pomohlo to 

 

Osmička x 2.ZŠ  2 : 0 

Naštěstí se nám povedl poslední zápas. První set vyhrála naše čtyřka s 
Filipem, když chvílemi hrál Filip skoro sám. Ale i Petr a Adéla dobře Filipa 
doplnili. Druhý set byl do poslední chvíli napínavý. Nakonec jsme o jediný 
bodík vyhráli a mohli se radovat z naší jediné výhry.    

(Pardub) 
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Vyhráli jsme 10 000Kč! 
Vítězná třída je 5.B 

Převzato z webu školy: 
     Nadační fond Šance pro děti vyhlásil výtvarnou soutěž pro třídní kolek-
tivy s názvem MOJE 
TŘÍDA. Byla určena žá-
kům mladoboleslav-
ských škol od 5. – 9. tří-
dy. Celkem se soutěže 
zúčastnilo téměř 30 tříd. 
Cílem bylo vytvořit spo-
lečný obraz třídy, pří-
padně doplněný něja-
kým příběhem, 
či zážitkem. Porota slo-
žená z členů správní 
rady nadačního fondu a 
z odborníků – výtvarní-
ků ze Základní umělec-
ké školy v Mladé Bole-
slavi rozhodla o vítězi 
soutěže.  
Stala se jím třída 5.B z 
8. ZŠ, která svou práci 
nazvala ŽIVOT JE 
CESTA. Porota ocenila 
projektové pojetí téma-
tu, využití mnoha vý-
tvarných technik, včetně prožitkových. Dále ocenila i mimořádný přístup 
paní učitelky Mgr. Moniky Vortelové k zadanému tématu. 
Tato třída vyhrává částku 10.000,- Kč, určenou pro společný třídní záži-
tek. 
Rozmanitost pojetí i výtvarných technik přiměla Nadační fond Šance pro 
děti k myšlence uspořádat výstavu obrazů. Ty nejlepší budou vystaveny v 
pasáži nákupního centra Olympia od čtvrtka 5.11. do středy 2.12.2015. 
Blahopřejeme vítězné třídě a děkujeme paní učitelce.  
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Podzim 

 
 Na podzim začíná chladno a pršet 

na zemi se nám tvoří bláto  

po ránu mlhu máme   

nosíme deštníky  a je mráz. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim je zima 

každý se do teplého převléká. 

Zvířátka se do zimního spánku ukládají 

a lidé ovoce ze stromů sbírají. 

 

 

Na podzim se děje věcí, 

listí padá a pak prší. 

Zahrajem s kamarády                   

na víly a na draky, 

potom jdeme do zahrady  

pouštět si tam draky, 

potom  jdeme zase domů, 

zamáváme kamarádům  

a zavoláme ahoj     

a krásný podzim. 

 

(Zdenko Hajdu, Aneta, Viki, dixi Bára, Tomáš Nosek, Dan) 
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Dannyho astronomické okénko 
     Dobrý večer. Nebo spíše dobrý den, podle toho, kdy to čtete. Vítejte u 
mé (snad pravidelné) rubriky s astronomickým tématem. Jelikož je pod-
zim, první epizodu svého okénka věnuju podzimním souhvězdím.  

     Pokud se vážně 
zajímáte o astrono-
mii, víte že na pod-
zim je viditelné sou-
hvězdí Pegase, báj-
ného řeckého okříd-
leného koně. Bohu-
žel, protože jsme na 
severní polokouli, 
tak je souhvězdí ob-
rácené (hlavou do-
lů). Pokud se neu-
míte orientovat na 
obloze, stačí si najít 
tzv. Pegasův čtve-
rec. To jsou čtyři 

hvězdy na obloze,které když si opticky spojíte,vyjde vám čtverec. Vpravo 
dolů pak navazuje hlava, vpravo nahoru přední nohy a vlevo nahoru zad-
ní nohy. Navíc Pegasovy nohy tvoří samostatné souhvězdí krásné An-
dromedy. Andromeda je dcera krásné, ale pyšné královny Kassiopeii. 
Kassiopeia prohlašovala, že její dcera je krásnější než všechny mořské 
nymfy dohromady (Nymfy jsou další řecká stvoření, napůl ženy, napůl ry-
by, něco jako mořské panny). Poseidon, král všech moří, ale poslal na 
královnino město potopu a příšeru. Andromeda měla být obětována té 
příšeře, ale statečný Perseus je zachránil a příšeru zničil tím, že se podí-
val do očí Medusy (podle pověsti, když se ji podíváte do očí, zkameníte).  
    Mezi další zajímavá souhvězdí patří Ryby, Velryba,Vodnář (i když ten 
je spíš zimní) a Beran. Všichni vyjmenovaní kromě Velryby patří do zna-
mení zvěrokruhu, takže, až se někdy přijdete podívat na hvězdárnu, mů-
žete se pokusit najít svoje souhvězdí. Nuže, tímhle skončíme. Doporučuji 
navštívit hvězdárnu, od listopadu v 18 hodin. Nejvíc a všechno podstatné 
o hvězdárně najdete na její webové stránce,www.hvezdarnamb.cz.  Dou-
fám že se tam uvidíme,a těšíme se na vás :). 

 (Danny, Adrian) 
 

http://www.hvezdarnamb.cz/
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Návštěva pražského planetária 
  Se školou jsme v úterý jeli autobusem do planetária. Jízda trvala asi 1 

hodinu. Když jsme dorazili, paní učitelka koupila lístky a každý tam měl 

napsáno sedadlo a řadu.  

     V planetáriu to bylo moc velké a vysoké a spousta zajímavých věcí. 

Byla tam například černá díra. To jsme si musely nejdřive koupit hopík a 

hodily jsme ho do ní a ono to vypadlo dole v takové krabičce. Potom tam 

bylo nakupování s různými pohledy. Pak nás paní učitelka zavolala aby 

jsme mohli jít nahoru po schodech. Když jsme dorazili nahoru, vypadalo 

to tam jako kdybychom byli v obrovském iglu. Našli jsme si svoji řadu a 

sedadlo a po 3 minutách to konečně začalo. Museli jsme koukat na strop. 

Všude byla tma a potom krásné hvězdy… začal tam někdo mluvit napří-

klad o Jupiteru, Zemi, Slunci, Merkuru, Uranu a Měsíci. 

(Karolína Karlová  a xy) 

Děti z 2.A a 2.B v Rajské zahradě 
     Dne 12.10. jsme se vydali do zahrady DDM a ocitli jsme se v ráji, tedy 

v Rajské zahradě. Je plná zkoumání a pozorování přírody, prošli jsme 

bosi hmatovou stezku, vyzkoušeli náš sluch, nakreslili obrázek pomocí 

přírodnin 

a hlavně 

podrob-

ně "pro-

zkouma-

li" Živel-

né hřiš-

tě. 

(web 

školy) 
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Naši mazlíčci 

Koťátko   
     Mé koťátko je bezejmenné, 

zatím jsem žádné nevymysle-

la . 

Má zrzavou barvu a hnědá 

očička. Moje koťátko se velmi 

rádo tulí. Když máma otevře 

dveře do pokoje, tak mi hned 

mé koťátko skočí do postele. 

Vrní skoro jako holoubek. Nepouštíme ji ven, jenom na parapet, aby nám 

neutekla. (xy) 

Had 
    Tatínka had se jmenuje Bohoušek. Je to užovka červená, má asi už 

přes 2 m. Máme ho přes 2 roky, párkrát nám utekl (xy) 

Pejsek 
     Nas rodinný mazlíček se jmenuje Jesina. Je to pudl s něčím smícha-

ný. Je to mazel, spí s mámou a tátou v posteli. 

(Aneta Prokešová 6.A) 

Moje kočka Adélka 
     Moje kočka Adélka je hodně mazlivá a ráda se tulí . Je  jí 5 let, ráda 

chytá myši  a hodně drápe a ráda spí na kytaře. Moje kočka je roztomilá, 

má asi 4 až 5 barev, například bílou, černou, hnědou a oranžovou. Jez-

díme s ní na chalupu a tam má kocoura, jmenuje se Černoušek.  

                                                      (Karolína Karlová 5.A) 

Můj mazlíček Roky 
     Můj pejsek se jmenuje Roky je hravý a když táta přijde domů, Roky se 

rozeběhne a skočí na tátu. Je to yorkšírský teriér. Chodím s ním na pro-

cházky  ven za panelák.  Je hodný, jen neumí aportovat. Je oholený. Je 

to nejlepší kamarád.         

(Kristýnka Koutová) 
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Můj pejsek Bady ;) 
     Máme doma pejska jmenuje se Bady. Rád se mnou běhá, často spí a 

kouše. Ráno, odpoledne a večer s ním chodím ven. Včera jsme byli na 

Radouči a tam jsem s Badym běhala. A když jsme přišli domů tak jsi Ba-

dy lehl do pelíšku a usnul. Často kňučí a štěká. (xy) 

 

Můj pejsek Alvin 
Jsou mu 3 roky. Je to rasa pražský krysa-

řík, připomíná čivavu ale není. Je hrozně 

roztomilý. Má hnědočernou barvu. Chodím 

s ním často ven na procházky. Na to jak je 

malý hrozně vysoko skáče. A k tomu má 

hrozně tenké nožičky. Je velmi rychlý a 

rád běhá. Umí dát pac, panáčkovat, lehni, 

sedni a další triky. 

(-Agátka Pavlyčuk-) 

 

 

Můj mazlíček Murko 
     Můj kocour se jmenuje Murko je moc hravý a zábavný. Murkovi jsou 3 

roky. Murko je tmavě šedý s černými proužky, bílou tlamičkou a bílým 

bříškem. Většinou se s ním hraju já. Vezmu si laser a on běží a skáče 

všude po chodbě, po kuchyni prostě všude po bytu. Váží 5 a půl kg. Ven 

s ním nechodíme, radši si půjde na balkon a tam chytá holuby a vrány. 

Dáváme mu jíst ráno a večer. Hraček má docela hodně. Murko spí buď v 

pelíšku nebo na posteli a nebo pod postelí. Když všichni odejdou, tak 

Murko všude mňouká. Jezdíme s ním na Slovensko, ale on celou dobu 

jen mňouká, protože si myslí, že jde k veterináři, takže si moc nepospíme 

v autě  Bere nám míčky všech druhů, tenisáky a fotbalové míče moc 

ne, spíš nějaké malé míčky jako jsou hopíky nebo nějaké uháčkované. 

(Tory Kisselová :))  
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Miki 
     Že se zařadím mezi ty, co budou psát o mazlíčcích jsem nečekal. Ale 

nakonec se stal malý zázrak a v našem 

malém panelákovém bytu se objevilo 

koťátko. Máme Mikiho s babičkou na půl, 

tak to má i Miki hodně pestré. My jsme si 

ho opravdu první týden užívali. Hodně si 

hraje s papírovými kuličkami, provázky. 

Když má klidnou náladu nechá se i hladit a 

krásně vrní, když má praštěnou náladu, 

běhá po bytě jak motorová myš. Ale je čis-

totný a zatím ještě nic nezničil. Snad vydrží 

pozitivní zážitky. 

Pardub 

 

Soutěž pro vás: nakresli na formát A4 svého mazlíčka a přijď se nám 

pochlubit do kabinetu přírodopisu(obrázek ti potom vrátíme) 

 

Podzimní prázdniny 
     Podzimní prázdniny nám začaly státním svátkem. Já si je moc užila, 

byla jsem takový cestovatel. Nejdříve jsem spala u strejdy od středy do 

pátku a vyrobila jsem si náramky z korálků. Pak jsem z pátka na sobotu 

spala u babičky a ten den nás strejda vzal do Lysé nad Labem na zají-

mavou výstavu exotických zvířat a tam jsem si koupila na památku mag-

nety, které když hodíte tak šustí.Viděla jsem se i s tetou a bratrancem. 

Podzimní prázdniny jsem si  moc užila.           (Aneta Prokešová 6.A) 

Přírodovědný klokan 
     Naše starší ročníky měly opět možnost srovnat své síly v oboru příro-

dovědných znalostí (nejen přírodopis, ale i fyzika, chemie, matematika) 

Vítězům GRATULUJEME! 

1. Kristián Kočí 
2. Oleh Aleksandrovych 
3. Tereza Demeterová. 
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Hasičský záchranný sbor 
 

      Dne 4. 11. 2015 navštívili žáci ze třídy 

9. A spolu s paní učitelkou Mgr. Martinou 

Brodskou Hasičský záchranný sbor v Lau-

rinově ulici v Mladé Boleslavi. Požární jed-

notky v našem městě zachraňují životy lidí, 

majetek obyvatel při požárech a zasahují 

při mimořádných událostech. Zajišťují také výcvik a výchovu veřejnosti 

pro případ, že by někde začalo hořet.  

      V budově se nás ujal člen Hasičského záchranného sboru. Vyprávěl 

nám, jak to u nich chodí. Vysvětloval nám například, že ve chvíli, kdy je 

hlášený požár, se musí hasiči urychleně do dvou minut převléci do po-

žárních výjezdových obleků a rychle nastoupit do hasičských vozů. Poté 

nás prováděl jednotlivými částmi budovy.  

     Na chodbách jsme měli možnost nahlédnout do jednotlivých místností 

a mohli jsme sjet dolů po tyči, která slouží k rychlému přemístění do 

spodní části budovy. Poté jsme se spustili do místnosti, ve které se na-

cházelo několik šaten, a v nich visely hasičské obleky, které si hasiči ob-
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léknou před výjezdem. Odtud vedly dveře rovnou do rozlehlé garáže, kde 

parkují zásahová vozidla. Byly zde také uskladněny čluny, které se pou-

žívají v případě povodní. Všiml jsem si i vozidla s jeřábem. Měli jsme 

možnost si prohlédnout hasičské auto pěkně zblízka, posadit se s řidičem 

do kabiny a podívat se, kam se šroubují hadice, ze kterých stříká voda 

proudem při požáru. 

     Abychom si mohli udělat nějaký obrázek o tom, jak náročnou práci tito 

chlapíci v Hasičském záchranném sboru dělají, mohli jsme si potěžkat 

hydraulické nůžky, které se používají při vyprošťování zraněných osob z 

osobního automobilu při těžkých dopravních nehodách. Při každém zá-

sahu má hasič hlavu chráněnou helmou, pod kterou používá speciální 

textilii, která mu chrání hlavu, aby mu při zásahu neshořely vlasy. Na 

helmě 

má při-

pevně-

nou ba-

terku, 

protože 

pracuje 

ve dne i 

v noci, a 

to ob-

vykle za 

těžkých 

podmí-

nek.  

     Hasiči jsou natolik vytrénovaní chlapi, že snesou nápor i v extrémně 

těžkých podmínkách, jakou jsou například  vysoké mrazy. Mají vytréno-

vanou fyzičku. Co jsem si stačil všimnout, jsou to chlapi jako hory a mají 

opravdu svalnatá těla. V budově se nachází i tělocvična s posilovacími 

stroji, kterou hasiči využívají. 

     Paní učitelka Brodská nás vzala na velice pěknou exkurzi, která se 

nám všem moc líbila. Za to jí moc děkujeme. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 
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Výlet do Mšena s panem učitelem Trávnickým 
 

     Dne 24.10 

vzal pan učitel 

Trávnický, kte-

rý má turistický 

kroužek, děti i 

s některými ro-

diči na výlet do 

Mšena . Prošli 

jsme les a přitom našli houby a 

jedlé kaštany. Já si při tom na-

sbírala pár listu do památníčku, 

kapradí a trojlístek . A viděli jsme 

skálu ve tvaru obří hlavy a veli-

kánské žáby. Potom jsme šli do 

skalního bludiště a na pokličky. 

A na pokličkách jsme měli první 

pauzu. Cesta byla docela dlou-

há.  A skoro ke konci jsme šli do 

cukrárny. A na závěr jsme si užili 

na hřišti a potom  jsme razili do-

mů. Přijeli jsme okolo půl šesté. 

Jsem s výletem moc spokoje-

na 

                                                                      

Aneta Prokešová 
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Exkurze na SPŠ 

 

      V pátek jsme navštívili Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi. 
Na začátku se nám představil pan učitel Mgr. Ondřej Havrda, který nás 
většinu času provázel. Nejprve nám pustil prezentaci o škole. Byly tam 
různé zajímavé věci, například historie a obory. Potom nám šel ukázat 
školu. Byli jsme ve staré sborovně, která je ve škole v původním stavu už 
skoro 100 let. Také jsme se byli podívat ve třídě na žáky a nakonec jsme 
se šli podívat na pec. Když jsme většinu prošli, tak si nás převzal mistr 
Jaroslav Vaněk, který nám ukázal všechny dílny ve škole. Byli jsme 
v truhlářské dílně, dílně na obrábění kovů a nakonec autodílně. Když už 
jsme vše viděli, tak se s námi pan Vaněk rozloučil a šli jsme zpátky do 
školy. Byla to velmi hezká prezentace školy a určitě budu o této škole 
přemýšlet.  

Autor: Filip Skramuský, 9.A 
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Dětská nota 2015 
     V týdnu mezi pondělím 2.listopadem a pátkem 6.listopadem 2015 se 

konal další, letos už 42.ročník této oblíbené dětské soutěže pořádající 

dětský soubor Paprsek. Stejně jako vždy se i letos se vybíralo mezi 10 

písničkami. A všichni hlasovali,která píseň letos vyhraje. Musím po-

dotknout, že speciální světelné efekty byly ohromující. I letos bylo vybrá-

no speciální téma. To téma bylo „Tour de Rodina“. Očividně vám to při-

pomíná slavný cyklistický závod „Tour de France“ , který se jede obvykle 

v červenci. Publikum bylo rozděleno do čtyř ‘rodin’: Polákovi, Dvořákovi.. 

Každá rodina měla svou barvu.  

    A teď k tomu hlavnímu, rodiny byly kvůli hře, která se po celou dobu 

hrála, po každých 2-3 písničkách šli moderátoři do publika s kostkami, 

nebo papírky na kterých bylo napsáno číslo. A dál už to bylo jednoduché, 

moderátor vybral hlásícího se diváka a podle hozeného čísla (popř. vy-

táhlého) se postupovalo na políčkách. Hlásily a angažovaly se spíše děti.  

Hra byla rozdělena do 4 částí,ve čtvrté části byl dvojnásobek bodů. My 

zelení jsme sice v druhé etapě vyhrávali, ale nakonec  jsme skončili třetí. 

Potom byli vybráni dva školáci z dvou nejlepších týmů, kteří nakonec vy-

hráli hodnotné ceny. Sbor Paprsek mezi hrou zazpíval dohromady 10 

písniček, ze kterých jako vždy mělo publikum vybrat dupáním, tleskáním 

a křičením nejlepší. Zvítězila poslední písnička ‘Atom’ od Ivy Pazderkové. 

Nakonec zopakovali výherní píseň a rozloučili se.  

    Toto byl poslední rok Dětské noty pro naší třídu, příště už můžeme 

maximálně jen na představení pro veřejnost.  

Rozhovor se Zdenko Hajdu na téma Dětská nota 

Adrian: Jak se ti to líbilo? 

Zdeněk: Bylo to tam moc hezké, ale špatné bylo to, že dva židle ode mně 

seděl jeden kluk který moc křičel (náš redaktor Danny :-) 

Adrian: Tvoje oblíbená píseň co tam byla? 

Zdeněk: Atom, protože mám rád fyziku a atomy se ve fyzice používají. 

Adrian: Co tam používali? 

Zdeněk: Měli tam spoustu kostýmů a rekvizit. Čtyři muzikanti hráli na růz-

né nástroje. 
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Adrian: kolik písní tam bylo? 

Zdeněk:Bylo tam deset písní. 

Soutěžící písně a jejich autoři: 

Cyklojízda – Petr Pazour, Robin Král 

Lidomilný Lidožrout – Zuza Ďurdinová 

Svítí - Peter Binder, Pavla Milcová 

Ranní ptáče – Adam Koubek 

Nákupní horečka – Lucie Páchová 

Dědovo blues – Petr Hurdes, Libor Machata 

Nejlepší máma – Jiří Pazour, Petr Pazour 

Můj dědeček Šerlok – Radka Urbanová 

Štrúdl – Martina Kuchařová, Ondřej Kuchař 

Atom – Iva Pazderková 

Nakonec pár faktů 

 1.ročník proběhl v roce 1974, 

    kdy se ve stejném roce otevřelo pražské metro 

 Dřívější název zněl „Pionýrská nota“ 

 V roce 2013 proběhl jubilejní 40.ročník 

 

Mě se nejvíc líbil ,,Štrůdl´´ (a nemyslete si,že je to kvůli tomu, že má v 

názvu jídlo). Nakonec jsem si celou akci užil. 

Toto byl poslední rok Dětské noty pro naší třídu, příště už můžeme ma-

ximálně jen na představení pro veřejnost, protože už jsme v devítce.  

(Karolína Pavlyčuk, Danny)  
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 Soutěžní fotka: Kolik je na obrázku z podzimní Radouče draků? 
 

Vtipy od Tomáše Noska z  9. A 
 
Oběd 

Igor řekne: „Milane, ty jsi mi snědl oběd?“ 

Milan odpoví: „Ano, zbytek je v popelnici.“ 

Igor skočí do popelnice a začne jíst. 

Milan poté řekne: „Ale já měl na mysli tu popelnici vedle.“ 

 

V minulosti 

Dva hlupáci cestují do minulosti. 

Potkají Hitlera a pozdraví ho. 

Po chvíli potkají Alberta Einstaina a jeden ho zastřelí. 

Ten druhý na to řekne: „To jsme měli udělat obráceně, nemyslíš?“ 
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Najdi rozdíly od Andrey 
Najdi alespoň pět rozdílů mezi oběma obrázky. 
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EdukArt 
     Dne 15. 10. 2015 
navštívila třída 9. A 
s paní učitelkou Mgr. 
Vlastou Buršíkovou 
přehlídku středních 
škol v našem regionu 
s názvem EdukArt. 
Přehlídka se konala ve 
Vzdělávacím centru na 
Karmeli. Tato akce je 
určena žákům 8. a 9. 
tříd základních škol. Je 
možné zde zhlédnout 
praktické ukázky jednotlivých učebních i studijních oborů v našem regio-
nu. S nabídkou studijních a učebních oborů se na Karmel sjelo celkem 48 
škol z celé České republiky. Zástupci jednotlivých škol přijeli nalákat žáky 
9. tříd do svých řad. Všichni se snažili do svých prezentací zahrnout i 
praktické ukázky. 
     Žáci ze SOU strojírenského ŠKODA AUTO zde ukazovali rozbor jed-
notlivých částí motoru. Střední škola gastronomická zde připravovala pro 
návštěvníky občerstvení. 
     Zástupci učebního oboru cukrář zde předvedli ochutnávku nejlepší 
cukrovinky, kterou je hlavně čokoláda. Kluci z mojí třídy upřednostnili ten-
to stánek před ostatními. Když se naskytla vhodná příležitost, všichni se 
sem sesypali a začali ochutnávat tuto laskominu. Já jsem postupně pro-
cházel stánky, které mě nejvíce zaujaly, abych si udělal obrázek o tom, 
co která škola nabízí. 
     Střední školu mám již vytipovanou, ale všechno bude záležet také na 
letošním prospěchu. Něco chtít je jedna věc, ale mít na to dobré známky 
je věc druhá. Také každá střední škola má jiné nároky při přijímacím říze-
ní. Uvidíme, zda se moje přání vyplní. Až budu mít vše oficiálně potvrze-
no, pak mi bude hej! 
      Třída 9. A z 8. ZŠ a další deváťáci ze základních škol mají před se-
bou velký úkol vybrat si správně školu pro své budoucí povolání, a že je 
z čeho vybírat, jsme se mohli právě zde sami přesvědčit. Takže hodně 
zdaru při ukončení 9. ročníku a správnou ruku při výběru střední školy, či 
učebního oboru. 

Napsal Tomáš Nosek 9. A(Pardub) 
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Výstava na mladoboleslavském hradu 
     Dne 23. 10. 2015 se 
třída 9. A s paní učitelkou 
Mgr. Janou Petrovou vy-
dala na návštěvu Mlado-
boleslavského muzea, kde 
se konala výstava židov-
ských zvyků a tradic. Té-
matem výstavy bylo ži-
dovské náboženství, tak-
zvaný „Judaismus“. Paní 
učitelka Petrová nám za-
dala práci, která souvisela 
s tímto náboženským té-
matem. Měli jsme v ní vy-
světlit jednotlivé pojmy, jako například synagoga nebo šabat, podle vy-
stavených exponátů a nástěnek v místnosti, v níž se výstava konala. 
Z hodin dějepisu si pamatuji, že synagoga je místem, kde se židé scháze-
jí ke společným bohoslužbám a šabat je pro židy den, kdy se nepracuje. 
Mezi náboženské knihy patří Tóra, což je tzv. ustanovení. Sbírka práv-
ních slov, Boží zákon, který Bůh zjevil lidu Izraelskému prostřednictvím 
Mojžíše na hoře Sinaj. Tanach-křesťany nazývaný ,,Starý zákon´´. Nej-
vyšším představitelem judaismu je rabín. Je to vysoká náboženská autori-
ta, „mistr“. Dorozumívacím jazykem židů je hebrejština. Významnými po-
stavami judaismu jsou například Šalomoun, David, Eliáš, Abrahám a Moj-
žíš. 
     V dalších dvou patrech muzea se nacházela výtvarná díla 
s křesťanskou tématikou. Byly zde vystaveny věci dřívější domácí potře-
by, jako například šicí stroj, truhlářské nářadí, postel, oblečení ze starší 
doby či hrací skříňka. Tentokrát zde nebyly vystaveny téměř žádné zbra-
ně, což mě velice zklamalo. 
Výstava se nám líbila. Po návratu do školy jsme paní učitelce v hodině 
českého jazyka napsali každý krátkou zprávu z akce. Komu se to poved-
lo, ohodnotila paní učitelka jeho práci výbornou. 
 

Napsal Tomáš Nosek 9. A 
Pozn.red.: V našem boleslavském divadle je také představení pootevíra-
jící vrátka do židovských tradic „Mikve“ Při děkovačce lidé tleskali ve sto-
je. 
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Jo! Jojo je na Jojo-Osmičce! 

 
No tak dobře, nápis je trochu divný :D. Ale druhý stupeň ví své.Totiž v 

úterý 6.října se na nás přišli podívat jojo-mistři (Jeden z nich byl mistr Ev-

ropy!). Akce probíhala od 11:00 do 11:30 a my jsme se ulili z chemie :D. 

Při svých vystoupeních pouštějí hudbu jejich kouskům s yoyem tomu dá-

vá ještě větší grády. Tito super kluci jsou sponzorováni YoyoFactory, 

koukněte na www.slusny.cz. Kluci,co to předváděli, nám ukázali spous-

tu...no,pár skvělejch triků. Například jeden udělal z provázku naši vlajku, 

ale jo-jo se pořád točilo díky tělísku uvnitř jo-ja. Nebo nám předvedli 

,,procházku se psem,, kde jo-jo se válelo po zemi a jeden z kluků  ho vedl 

na provázku jako psa na vodítku :D. Nejlepší bylo sestřelování knoflíčku 

z ucha Marka Korycha. Soutěžící z našich řad vyhráli jojo pro sebe nebo 

pro třídu. Lidi co „pracují“ s jo-jem se poangličtinovaně nazývají yoyeři. 

Bohužel všechno skončí a tak jsme se postupně rozešli do svých tříd. Jo-

jování bylo úžasné. A nezapomněli nám dát své vizitky!  

 (-DANNY-, Andrea Zjanová ,Tomáš Nosek, Adrian, Zdenda) 

 

NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: Tomáš Nosek, Karo-
lína a Agátka Pavlyčuk,Dan Kučava, Tereza Švachová, Adrian 
Bittman, Aneta Prokešová, Kristýna Koutová , Vanesa Jando-
vá, Viktorie Kisselová, Zdeněk Hajdu,Filip Skramuský,Andrea 
Zjanová samozřejmě naši šéfredaktoři Simona a Ondřej Par-
dubských. Pěkné obrázky, výtvarná dílka, soutěže  a fotky jsou 

od dětí z naší škol a Beaty Kisselové, kromě obrázku noční oblohy. 

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

