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Úvodník 
 
     Pokaždé, když píši úvodník, si nejdříve prolistuji nové číslo, které jsme 
pro vás připravili. A musím říci, že pokaždé jsem příjemně překvapen, 
kolik se toho na naší škole děje. Kolik hezkých akcí jste prožili, kolik 
zajímavého jste viděli. Jaké krásné věci umí žáci vyrobit. A moc děkuji 
všem redaktorům za to, že vám můžeme v podobě Osmínku předložit 
vlastně takovou kroniku života na naší škole. A protože k životu patří 
zábava, mám radost z každé tajenky, osmisměrky, hádanky nebo vtípku 
od našich redaktorů. Protože Osmínek je tu proto, abyste si s ním užili 
radost z vyluštěné křížovky či uhádnuté hádanky. Pokaždé losujeme dva 
z vás, úspěšné řešitele, kteří si pak zamlsají skutečnou čokoládu. Tak vás 
nebudu zdržovat, ať si můžete přečíst naše nejnovější číslo. 
     Jen bych nechtěl zapomenout vám všem popřát krásné prožití Vánoc, 
protože další číslo vyjde vlastně až v novém roce . 
Hezké počteníčko přeje 

 Pardub 
 

 
     Tak nám začal další ročník soutěže tříd. Byli jsme zvědaví, jak bude 
situace vypadat po odchodu několik let kralující 9.A. A hned první dva 
měsíce  jsme zažili drtivý útok našich šestek. Mezi nimi to bylo tak 
vyrovnané, že máme hned dvě první místa. Velký boj byl i o třetí místo. 
Je vidět, že rozhoduje každý bodík. Jenom jediná třída nepřekonala 
hranici 100 bodů, ale jinak můžeme říci, že třídy nepracovaly špatně. 
Nejlepší jednotlivci jsou Veronika Seglová ze 7.A, Hanka Frančíková ze 
6.B a Míša Vojtová ze 6.B, kterým blahopřejeme! 
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Toulky českou minulostí 
      Ve středu 12. října se vydaly naše 
děti na exkurzi na hrad Karlštejn v rámci 
celoročního projektu Toulky českou 
minulostí. Počasí nám moc nepřálo, ale 
jinak se výlet vydařil. Skvělá průvodkyně 
dětem přiblížila dobu a život Karla IV., i 
děti přispěly svými znalostmi. Viděly také, 
jak mistr kovář razí mince. Na cestě zpět 
k autobusu si všichni koupili meče, 
diamanty a magnetky s obrázkem 
Karlštejna.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udělali jsme rozhovor s  Péťou a Eliškou. 
o Kdy jste tam jeli? 

 13.10. ve čtvrtek v 7:40 a přijeli jsme v 14:30 
o Jaké tam bylo počasí? 

Svítilo slunce a ani jednou nepršelo. 
o Líbilo se vám to? 

Ano, bylo to tam moc hezký. 
o S jakým panem učitelem jste tam jeli? 

S panem učitelem Oto Rosákem. 
o Co víte o Karlštejně? 

Nechal ho postavit Karel VI. A žil tam spolu se svými čtyřmi manželkami. 
o Co si pamatujete z prohlídky? 

Netopýři na půdě, zlatá pravá koruna Karla VI. A Václava 
o Koupili jste si tam něco? 

Pohled, magnetky a horkou čokoládu, protože byla zima. 
o Zažili jste něco zajímavého? 

Seděli jsme na schodech, na kterých jsme neměli sedět, a začal pípat 
alarm. 

Rozhovor udělala Eliška a Pardub. 
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A další postřehy na téma: Co jste si zapamatovali z prohlídky na 

Karlštejně a co Vás zaujalo? 
 průvodkyně se jmenovala Kamila 
 maminka Karla se jmenovala Eliška Přemyslovna 
 otec Jan Lucemburský 
 měl 4 manželky  
 jedna manželak mu porodila 6 dětí.....;) :-D 
 první žena Blanka z Valois  
 k manželce on k ní mohl do poschodí, ona k němu nesměla 
 postel Karla IV. měřila 2 metry, 
 dveře z ložnice Karla IV. byly jen s klikou z jedné strany 
 měl trůn, byl na místě, aby mu nebylo vidět do tváře 
 byla tam kopie koruny 
 koruna je s 95 diamanty 
 pletl košíky, to mu doporučil doktor 
 hrad měl pevné zdi a byl tam padací most 
 hrad byl 2 x napaden 
 byl tam vzdušný záchod 
 kartám říkali čertovy obrázky 
 ten kdo dělal mince, se jmenoval pregéř 
  

Tak vidíte, že jsme na prohlídce hezky dávali pozor. 
 

Jana Tyšerová 
 

Najdi rozdíly 

 
Najdi alespoň pět rozdílů. S řešením se přijď pochlubit do kabinetu 
biologie.                                                   (Agáta Pavlyčuk a Ady Tišlerová) 
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5.B a 6.A v Praze 

    

                   
Dne 10.10. jsme jeli do Prahy, sraz byl u školy v 6.35. Sedli jsme si do 

vlaku,  jeli jsme na hlavní nádraží a tam jsme přestoupili na další vlak do 

Prahy, jeli jsme asi 1 hodinu. Po cestování metrem jsme jeli tramvají až k 

Pražskému hradu. Setkali jsme se s průvodkyní a šli jsme na Pražský 

hrad. Když jsme tam došli, kontrola nám prohlédla batohy, jestli tam 

někdo nemá zbraň. Líbila se nám hradní stráž, všichni se s ní fotili. V 

10:00 hodin byla výměna stráží. Bylo to pěkné, paní průvodkyně nám 

řekla, že jsme byli u Severní brány. Potom jsme procházeli nádvořími až 

ke katedrále sv. Víta. Uvnitř nádvoří byla pěkná Leopoldova fontána a 

studna, pak jsme šli přes Matyášovou bránu, tam byly erby všech kdo 

tam žil (např.:Přemyslovci, Jagellonci a Habsburkové). Paní průvodkyně 

nám řekla, že stěny hradu nechala postavit Marie Terezie, pak jsme se 

vrátili zpátky a šli jsme bránou na Tereziino nádvoří. Šli jsme do chrámu 

sv. Víta. tam to bylo fantastické, pak jsme šli do baziliky sv. Jiří, tam to 
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bylo zajímavé, že se to nedá popsat. Pak jsme se rozloučili s paní 

průvodkyní a šli jsme z hradu pryč. Zlatou uličkou jsme se dostali na 

Karlův most. Byly  tam různé obrazy, ale stály hodně peněz. Byly tam i 

šperky, ty byly krásné, že jsem je hned chtěla. Zastavili jsme se a pan 

učitel se zeptal, na čem jsme a všichni jsme hned řekli, že na Karlově 

mostě. Když jsem se podívala na řeku, viděla jsem hejno labutí. 

Z Karlova mostu jsme odešli na Staroměstské náměstí.Tam jsme se 

podívali na orloj. Viděli jsme hýbající se panáčky, kteří se točili. Bylo to 

super.   

Odtud  jsme šli na Václavské náměstí, kde jsme viděli Národní muzeum. 
To se teď momentálně opravuje. Pak jsme šli na nádraží, kde nám jel 
vlak do Mladé Boleslavi. V Boleslavi nás čekal rozchod. Bylo to úžasný. 
Mně se nejvíc líbila výměna stráží, kterou jsem si natočila. 

(Kristýna Koutová 6.A a Adéla Tišlerová 5.B 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najdi rozdíly od Petulky 
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Vysadili jsme si na Radouči 
hloh 

 
My sedmáci (tříčlenné družstvo ve složení 
Verča, Vašek a Vanesa) jsme se zúčastnili 

přírodovědné soutěže. Za názvem „Za našimi  
stromy“ se skrývá již osmý ročník soutěže 
organizované ČSOP Klenice a Osmiletým 

gymnáziem u příležitosti Dne stromů, který je 
20. 10. Den stromů byl ve světě vyhlášený již 

dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se 
po celém světě konají akce. Má připomenout, jak důležité pro naší 

planetu lesy a stromy jsou. 
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   Šli jsme na místo srazu na Radouči, kde jsme se dozvěděli, jaké 
zajímavé úkoly nás budou čekat. Určovali jsme, kteří ptáci přilétají v zimě 
ke krmítku, po hmatu jsme poznávali plody, vymýšleli, jak je správně 

potravní pyramida a kdo jsou ti producenti, poznávali ptáky podle obrázků 
s nápovědou z básniček, skládali puzzle, jak patří k sobě strom , list, 
větévka, květenství a plody. O hodně soutěžích rozhodla disciplína na 
odlehčení-složit papírovou vlaštovku a hodit s ní co nejdál, my jsme 
skončili desátí.Celkem se účastnilo 13družstev z různých škol, přijelo i 
Bezno a ZŠ Semčice, která si odvezla vítězství. Soutěž se nám moc 
líbila, organizátorům děkujeme a příště se budeme účastnit zase! 
     Na závěr jsme si jako příspěvek k odhlučnění Radouče od silnice 
vysadili vzrostlý hloh. Který je náš poznáte podle podpisu, který jsme si 
za odměnu za vysazení mohli napsat. 
 

Soutěžní otázka pro vás: Je Radouč 
chráněné území kvůli: 
a) králíkům, akátům a hlohům 
b) syslům, devaterce a kavylu 
c) bažantům, dubům a břízám 
d) hrabošům a  planým jabloním 
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7.TK - Trosky 

 
     V neděli 18. září turistický kroužek vyjel na další výlet. Navázal na 
úspěšný minulý školní rok, kdy bylo podniknuto šest výletů. 
     Nedělní výlet začal příjezdem na nádraží v Malechovicích nedaleko 
Sobotky. Vydali jsme se k obci Roveň a odtud do rekreačního střediska u 

rybníka v Nebákově. Po vyšlapání 
kopce do Žďárku se nám naskytnul 
nádherný pohled na zříceninu hradu 
Trosky a její dvě věže Baba a Panna. 
Všichni 
jsme si 
užili 
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prohlídku Trosek a pokochali se pohledem po Českém ráji - Příhrazské 
skály, Vyskeř, vrchy Kozákov, Tábor, Kumburk, Brada a dohlédli jsme až 
k Mladé Boleslavi. 
      Zpáteční cesta vedla přes osadu chalupářů v Křenovech a na Dole a 
došli jsme do Mladějova, kde se děti vrhly na turistické vizitky a razítka. 
Výlet byl zakončen na mladějovském nádraží.                 

 
 
Napsal 

průvodce 
Jan 

Trávnický 
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Fandění Bolce  na florbalu 

 
     To tu ještě nebylo. Naše škola společně s dalšími povzbuzovala náš 
florbalový tým v první lize. Měli jsme k dispozici tleskátka, vlajky i buben. 
Sice naši nakonec prohráli v prodloužení, ale nálada byla báječná a 
všichni naši diváci zaslouží pochvalu za hlasité a slušné povzbuzování. 

Především naši kotelníci, Marek a Dan, kteří divákům dokázali rozproudit 

krev.                                                                                           (pardub) 
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O přestávce se konala minisoutěž pro diváky s hodnotnými cenami. 
Možnost se jí zúčastnit dostal i náš redaktor Martin. A jak to probíhalo? 
    ... Viděl jsem jak se ke mě dostává míček, ale doletěl až k paní učitelce 
Benešové. Slyšel jsem, jak mě paní učitelka Benešová říká, že si mám 
vzít míček. Poslechl jsem ji a nakonec jsem šel na hřiště. Měli jsme za 
úkol z poloviny hřiště hodit, vystřelit a kopnout do brány míček. Měl jsem 

hroznou trému, ale věděl jsem, že bych mohl se 
alespoň jednou trefit, což se povedlo. Dokázal jsem 
hodit míček do brány a dostal jsem se do finále 
soutěže a to se mělo konat ve druhé přestávce. Znovu 
jsem šel na hřiště a měl jsem zase velikou trému. Měli 
jsme za úkol z brankového prostoru hodit co nejblíže 
do středového kruhu. Nakonec jsem ve finále skončil 
poslední. Dostal jsem za odměnu kšiltovku a podpisové  

kartičky dvou hráčů...                                                                              
(Martin) 
A jak zápas vnímali naši redaktoři?             

 Dne 13.10 jsme většina druhého stupně šli fandit našim 
florbalistům,kteří hráli proti Bohemians. Zápas takový byl pro mě 
nezáživný. Za to fandění bylo cítit na všechny strany.  Kluci 
bubnovali, někdo mával vlajkou našeho 
klubu a vůbec nejlepší byla ta mexická 
vlna :D. Všichni jsme si to užívali,a byli 
jsme rádi, že jsme mohli fandit našim 
Boleslavákům :). Bohužel,zápas pro nás 
skončil prohrou 5:6. Ale příště to bude 
lepší! :)            (-DANNY-) 

 Floorbalové utkání se mi docela líbilo, 
bylo to moje první floorbalové utkání na 
živo. Nelíbilo se mi jak Bohemians 
faulovalo a jak nám neuznali dva góly 
ale jinak to byla zábava a byla jsem ráda že jsme se nemuseli učit a 
šli jsme na nějakou akci. Moc se mi líbila ta mexická vlna kterou tam 
pořádal Lauryn a byl to hezký zážitek.                                                              

 Floorbal byl to můj první zápas na živo. Moc, ale opravdu moc jsem 
fandila.                                                                    (Anet Prokešová ) 

 Jak jsme byli na zápasu Mladá Boleslav vs. Bohemka, líbilo se mi  
fandění a jak Marek Budinský bubnoval. Na zápas jsem se moc 
nedíval, jen jsem se pořád koukal, co dělají fandící. Jinak mi se líbilo 
prodloužení, emoce byly do konce zápasu, hudba, která byla, když 
dali gól  nostalgická, mi připomínala 2005. (Łukasz) 
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Trochu vědy nezaškodí      
     Gyroskop neboli setrvačník je jednoduchý stroj, který se používá 
v letadlech, vrtulnících a gyrokoptérách. Dokonce i kolo a motorka je 
takový gyroskop. Já jsem přinesl domácí gyroskop, který jsem vyrobil 
z kola od bicyklu. 
Jak to funguje? 
     Funguje to skrz gyroskopický efekt, který začne, když se disk točí. 
Tvoří sílu, která to udrží. Jednoduše řečeno, když jedeš na kole, tak se 
udržíš, ale když stojíš, tak padáš. 

 A je to drahé? 
Ani ne, ale můžeš si to vyrobit z kola. 

 Jak tě to napadlo použít jako show?  
No přišlo mi to zajímavé, že udržím kolo na tyči horizontálně a nespadne. 

 Bylo těžké udělat gyroskop? 
Ano, hodně, bez dědy bych to nedal. 
Ukážu vám fotku, jak to vypadá:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Adrian) 
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Rozhovor s naším juniorským mistrem v atletice 
Martinem Adamčíkem 

 
o Jak dlouho a v čem sportuješ? 

o Od poloviny roku 2014, kdy jsem poznal Petru Vomočilovou, která 

mě nominovala za TJ Lůže Košumberk na školní Parapohár 

Pardubického kraje. 

o Momentálně vrhám pětikilovou koulí a házím jednokilovým diskem. 

 

o Jaké jsou tvoje největší úspěchy? 



 

 

16 

o Jsem několikanásobný juniorský mistr v České republice ve vrhu 

koulí, v hodu diskem a v hodu míčkem. 

o Mám několik juniorských národních rekordů. 

o Byl jsem na Mistroství světa do 23U. Nominován na vrhu koulí a 

v hodu diskem. 

o Získal jsem druhé místo v hodu diskem a třetí místo ve vrhu koulí. 

 
o Potřebuješ na své disciplíny nějaké speciální pomůcky či náčiní?  

o Bohužel ano. Jelikož mám nadkolenní amputaci, tak mám umělé 

koleno a to se může kdykoliv nečekaně ohnout, takže jsem si potřeboval 

koupit nový kolenní kloub. Není to moc levná záležitost, může se to 

vyšplhat až nad sto tisíc korun. Ještě k tomu potřebuju vrhačské boty, na 

které bohužel nemám finance.  

o Jak to je s technikou, musíš cvičit nějaké speciální cviky? 

o Ano, díky neobvyklým cvikům můžu trošku pozměnit techniku při 

vrhu a hodu.  

o Jaké máš cíle na sezónu 2017? 

o Na příští rok bych si přál zlepšit své dosavadní osobní rekordy. 

o Jaké máš pocity, když jsi reprezentoval Českou republiku na 

mezinárodní akci? 

o No, určitě to byla veliká a krásná zkušenost. Potkal jsem se 

s budoucími světovými rekordmany a jsem za to moc vděčný.  

o Martine, děkujeme za rozhovor, přejeme ti mnoho dalších úspěchů a 

ať se ti podaří sehnat nějakého sponzora, abys mohl sportovat s lepším 

vybavením na kvalitnější vyrovnání tvého handicapu :-) Moc ti fandíme    

(Osmínek) 

 

Vítr 
Vítr silně zafoukal, 

větve stromu rozhoupal. 
Pavlík volá na Marušku, 
vítr shodil velkou hrušku 

přidala se Anička. 
Tady leží jablíčka 

do košíku si je dáme 
pěkně si pochutnáme. 

                                                   Napsala: Tereza Švachová 
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Křížovka od Kristýny 
Vylušti podzimní křížovku. U obrázku ptáka při psaní tajenky vynech 

čárku nad písmenem v tajence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmisměrka od Terezy 
Jako tajenka, až vyškrtáš všechna správná písmeka, ti vyjde slovo a to 
nám nakresli. 

1.ANANAS               4.NÁPOJ          7.PIANO 
2.SOPKA                  5.PIKACHU         
3.LUK                       6.KLUK 
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Jídelní tajenka od Łukasze 
     Vylušti si ntajenku a stejně jako u všech ostatních soutěží se přijď 
pochlubit do kabinetu biologie nebo řešení zašli na adresu 
8redakce@centrum.cz 

  

Básnička na dobrou noc  
(Karolínka Karlová, 6.A) 

Slunce už zapadá, bude brzy tma, 
Pěkně se vyspinkej, čeká tě zítra den. 

Přeji ti krásnou noc, přeji.  
Tvá maminka a tatínek. 

 Dobrou noc. 
 Máme tě moc rádi .  

 

Kdo vyhrál soutěž o nejhezčí 
třídu? 
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třída co nás zaujalo 

1.A Barevnost,obrázky, jmenovky, perníková 
chaloupka, narozeninová kytka, smajlíci 

1.B Podzimní,veselý koberec,hezké ozdoby, 
hračky,sluníčka, plyšáci 

1.C Sítě s draky, lavice, zámky a klíče, můj hezký 
drak (Viki) 

2.A Nové lavice, židle, maják, rybičky na stěně, 
pirátská truhla, jmenovky 

2.B Mimoni, abeceda, modelínový 
houbičky,mimoňovská čísla 

2.C Oranžová obrázková abeceda,kotva,rybičky, 
SpongeBob, tučňáci, malá násobilka 

3.A Obrázky Prahy, interaktivní tabule, tečky na 
zemi, nástěnka na služby, Twister, papírové 
sovičky 

3.B Klávesy,obrázky nad umyvadlem a na zdi, 
lavice po čtyřech, motýlí nástěnka, šneci 

3.C Nábytek,vyjmenovaná slova, Nemo, písmenka, 
fotky MB, mapa ČR, pomůcky na češtinu, nová 
tabule, koberec 

4.A Žlutá, sovičky, paní učitelka krásně kreslí, 
hezká třída, učitelský stůl nalevo, fotky ze 
školního výletu 

4.B Domečky z párátek ,hadi, televize,násobky 
čísel,nástěnka rybiček, spirály, autoportréty 
žáků, žebřiny 

5.A Vajíčka, indiánské čelenky, pěkné obrázky, 
pomůcky na fyziku, kaktusy 

5.B Pyramida, zvonek, zvláštní míč, tabule, láhve s 
narozeninami, zlaté koruny, interaktivka, malí 
Mimoni, výtvarkové šuplíky, pirátská nástěnka 
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      Pomalu se stává tradicí, že na začátku školního roku Osmínek 

proběhne první stupeň, pokochá se výzdobou tříd a nakonec rozhodne o 
nejhezčí třídě. Tentokrát to bylo velmi vyrovnané, takže máme tři vítězné 
třídy 2.A, 2.B, a 5.B, které od nás obdržely bonbóny a společně jsme je 
vyfotografovali právě do našeho časopisu. Možná by vás zajímalo, jak se 
hlasovalo. Prostě jsme všichni najednou vykřikli své bodové hodnocení a 
pak udělali průměr. No, bylo to velmi hlučné hlasování. Ale ještě jednou 
bych chtěl poděkovat paním učitelkám za velmi hezky vyzdobené třídy, 
ve kterých jsou vystavená vaše zdařilá dílka.  

(pardub) 
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Naše práce z hodin 
Zeměpis-proč se neučit značky a barvy na mapách tvořivě? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angličtina-pokémoni jsou populární, proč si nevymyslet svého? 
Němčina-umíme udělat hezkou pozvánku 
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Terybear hýbe Mladou Boleslaví 
     I někteří žáci naší školy 
se zúčastnili 22.9. na 
Krásné louce této zajímavé 
akce a  přispěli tím na 
dobrou věc. Soutěžní okruh 
měřil 1200m a za každý 
kilometr sponzoři přispěli 
20Kč na dětský domov v 
Nymburce. Uběhlo se 
dohromady 9633, 75km a 
nasbíralo jen běháním 
192 675Kč. Přidají se k 
tomu ještě peníze za čipy:-)  
                                      (xy) 
PODZIM 

(xy) 
Sláva už je podzim,  
jedeme na hrábích, 
listí hrabeme 

a teplé oblečení nosíme,  
teplé čepice si nasadíme,  
radost s draky prožijeme,  
chladnou noc přetrpíme, 
u čaje se pobavíme,  
s krásou listí se potěšíme. 
 

Pohádka o papírovém draku 
     Byla jednou jedna holčička, která ráda na podzim pouštěla 
draka.Jednou, když šla na kopec se svým drakem, tak se jí roztrhl. 
Holčička plakala a šla zpátky. 
     Když byla doma, šla za tatínkem a ukázala mu svého draka. Tatínek 
řekl, že ho zítra opraví. Holčička šla do pokoje a tam se nudila. Koukala 
se z okna a viděla, jak si děti hrají se svými draky. Už byl večer a holčička 
šla spát. Ráno šla za tatínkem a řekla: „Prosím, oprav mi draka.” Tatínek 
ho zalepil a holčička ho šla vyzkoušet ven. Letěl jako nikdy předtím. 
Holčička byla ráda, že je zase pořádku a žila šťastně až do smrti. 
 

                        Autor: Kristýna Koutová 
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Naše první třídnická hodina s paní psycholožkou 
Sedláčkovou 

     Na první (říjnové) třídnické hodině se paní Sedláčková seznamovala 
se třídami a kamarádi ve třídě se při tom lépe poznávali. Náplní byly 
různé seznamovací hry. 
Letecký nálet aneb jsem smolař nebo šťastlivci 
Žáci se schovávají do rohu třídy, pak losují, který roh vybuchne. Probíhá 
šest náletů a pak se zjistí, kdo vybuchl nejčastěji a nejméně, kdo je 
smolař a kdo šťastlivec. 
 

Bingo komunikační 
Dostaneme tabulku S otázkami typu: „Umíš uvařit knedlíky?”, „Máš doma 
hlodavce?” apod. Tvůj úkol zjistit, kdo může odpovědět ano a ten se pak 
podepíše do příslušné kolonky. Vyhrává ten, kdo má první vyplněná 
všechna okénka.Důležitá pravidla: ptáš se jedné osoby jen na jednu 
otázku a pak se ptáš další.Cílem hry je, abychom se co nejvíce poznali. 
Zajímavé postřehy: Hodně lidí by chtělo žít v Americe. 
 

Počítání 
Sedíme ve dvojicích a počítáme střídavě do tří. Zdánlivě jednoduchá hra 
se ztíží, když místo jedničky tleskneme. Pak místo dvojky tleskneme do 
dlaní a nakonec místo trojky dupeme.  
Byla to velká legrace. 
 

     Mně se osobně líbily všechny hry, ale nejvíce se mi líbilo počítání 
protože jsme byly s Eliškou úplně popletené a nejvíce jsme se u toho 
nasmály. Bylo to fajn a moc se těším na další třídnickou hodinu. 

(pardub, Andrea) 
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Halloween x Dušičky v 5. B 

 
     Rozdělili jsme se do 4 skupin. Každá skupinka pracovala na jiném 
úkolu – vyhledávání informací o Dušičkách, sbírání údajů týkajících se 
Halloweenu, popis hodného a zlého strašidla a práce se slovníkem. Po 
vypracování jsme si navzájem práce ukazovali a povídali si o nich. 
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Náš pan učitel Hájek 

v Izraeli  
 Co víme my 

redaktoři o Izraeli?  

 Nic.  

 Je to stát.  

 Svatá země. 

(Adéla)  

 Místo narození 

Ježíška. 

(šesťáci) 

 Izrael je v Asii. 

Hebrejština. 3 

náboženství. 

Stát Židů. 

(Lukáš) 

 Terorismus ve 

jménu Alláha. 

 

A protože náš pan 

učitel Hájek se tam 

vypravil, aby na vlastní oči 

okouknul tuhle zajímavou 

zemi, sepsali jsme pár otázek na 

inspiraci a on podle nich sestavil tuto 

reportáž. Teď budeme vědět více a vy taky :-) 

Děkujeme! 

     Ve dnech od 17. do 25. září jsem se zúčastnil historické exkurze do 

Izraele (Palestiny) a Jordánska. Pokud člověk nepočítá cestu na letiště a 

z letiště, samotný let dopravním letadlem trvá přibližně 3,5 h z Prahy do 

Tel Avivu. Chtěl jsem navštívit místa, o kterých jsem zatím jenom četl 

nebo je viděl v dokumentech. O zajímavých místech by určitě šlo napsat 

knihu. Namátkou zmíním Jeruzalém, který je svatým městem pro 

křestany, muslimy a Židy s neopakovatelnou atmosférou místních uliček. 

Stejně tak působí i Betlém. Zážitkem bylo i koupání v Mrtvém moři, 10x 
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slanějším než moře ostatní. Rozhodně nedoporučuji se pokoušet koupat 

na břiše, jelikož voda velmi nadnáší a uhodí Vám obličejem o vodu (velmi 

pálí).  Impozantní byla i návštěva Jordánska, kde jsme zhlédli jednu z 

nejvýznamnějších památek starověkého světa: skalní město Petra. Z 

věcí, co člověka zaujmou je velké množství žen v uniformách (v Izraeli 

mají povinnou vojenskou službu i ženy) a smlouvání s místními trhovci, 

kdy je možné se dostat až na ⅔ někdy i ½ prvně navrhované ceny.  Vedle 

mnoha dalších úžasných míst a okamžiků upoutá velké množství 

odpadků v Palestině (spravované Araby) a kontrast s relativní čistotou 

ulic v samotném Izraeli. Z pohledu víry je oblast Izraele a Palestiny zemí, 

kde se potkávají tři základní náboženství, tj. islám, křesťanství a 

judaismus (židovské 

náboženství). Proto je 

možné vidět mešitu, 

synagogu a kostel 

vedle sebe. Do 

kontaktu s místním 

obyvatelstvem jsem se 

moc nedostal, 

každopádně se dá 

obstojně domluvit 

anglicky. 

 Tato cesta se pro 

mě stala zážitkem, na 

který budu dlouho 

vzpomínat. Kontakt s 

místní realitou totiž 

vytváří jiný obraz, než 

nám předkládá televize 

v tom pohledu, že v 

zemi je (při dodržení 

základních pravidel) 

relativně bezpečno a je 

plna příjemných a 

milých lidí.                                             

( V.Hájek) 
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Astronomické okénko 
 
Než byste se nadáli, je tu půlka listopadu a je čas na naše astronomické 
okénko . Prvně bychom si mohli připomenout, co jsme na obloze 
v poslední době mohli vidět : 

 21. října jsme mohli vidět maximum tzv. Orionid, meteorického roje 
vycházející ze souhvězdí Orion. Tento roj není sice tak výrazný jako 
Perseidy, ale i tak jsme mohli vidět přibližně 20 – 30 meteorů/hod. 

 29. října jste mohli vidět tzv. konjukci Venuše a Saturnu. Konjukce je 
úkaz, při kterém se dva objekty, většinou planety, jeví z místa, 
odkud pozorujeme, jako by se nacházeli na stejném místě na 
obloze, i když jsou od sebe vzdáleny miliony kilometrů. Takto 
přiblížené objekty se nám zdají jasnější, podobně jako u výbuchu 
supernovy.  

 Letošní listopad je poměrně chudý na zajímavé úkazy. Co se týče 
planet, je situace podobná jako v říjnu. Za soumraku uvidíme nízko 
nad jihozápadem Saturn, který zapadá asi hodinu po Slunci. Tam se 
taky 23. listopadu potká v konjunkci (viz výše) s Merkurem, ale úkaz 
bude jen těžko pozorovatelný. O trochu lépe je na tom Venuše, která 
je jasnější a je výše nad obzorem. (Danny a Adrian) 

 Halloweenská osmisměrka od Terezy 
   BATERKA *BONBON* ČARODĚJNICE *ČOKOLÁDA* DOBROTY* 

DRAK *DÝNĚ *DUCH* KOLEDA *KOLEDNÍK *KOSTÝM *KOČKA* 
ROLÁDA *TMA   

Č A R O D Ě J N I C E 

O B O N B O N M Ě S Í 

K C L K O L E D N Í K 

O A Á K O S T Ý M Ř Í 

L K D J E K O L E D A 

Á Č A N D R A K U Ý A 

D O B R O T Y CH ! N M 

A K A K R E T A B Ě T 
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Soutěžní „Pohádka o Halloweenu“ 
     Je den a děti a dospělí se připravují na děsivý Halloween. Jedna dívka 

se převlékne za čarodějnici a nemůže se dočkat. Už je večer a děti se 
rozběhnou do ulic a celý večer se koleduje. Když se dívka vrátí domů, tak 
jde postele a maminka přijde a říká jí pohádku o strašidle, které se objeví, 

když zhasne poslední dýně... 
Napiš pokračování této povídky, pošli na adresu 8redakce@centrum.cz 
nebo zanes osobně do kabinetu biologie stejně jako odpovědi na všechny 
ostatní otázky, hádanky nebo soutěže. Vylosovaného výherce čeká 
sladká odměna. 

(Kristýna Koutová) 

Můj Halloween 
    Dne 28.10. jsem šla s tetou na hallowen. Jeli jsme až do Tatobit. Bylo 
tam hodně dětí a lidí. Moc se mi to tam líbilo, například tam byla z dýně 
kočka, lidi a pak tam bylo z dýně napsané Tatobity.  

(Karolína Karlová 6.A) 

Básnička o Halloweenu 
Kristýna Koutová 

Už přichází Halloween, 
A duše ožívají. 
Světla zhasínají. 
Děti se bojí, 
a do kostýmu se oblékají, 
jdou na koledu, 
a svítí si na cestu. 
Když zhasne poslední dýně, 
tak je pozdě, 
a strašák se zhoupne. 

 
Najdi rozdíly od Agáty Pavlyčuk 
Najdi 5rozdílů 
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Florbalové klání žáků prvního stupně ZŠ 

Osmička x Dobrovice 
     Napínavý zápas s dobrým koncem. Už v padesáté sekundě vstřelil 

Standa Laurinčík po rychlém protiútoku gól. Nejprve trefil brankáře, poté 

tyčku a nakonec i síť. Poté se hra převalolovala na obě strany. Po 

5.minutě Vanesa Botašová opět z protiútoku vstřelila druhý gól, opět po 

dorážce, kdy první ránu gólman Dobrovice vyrazil. Poté jsme se 

soustředili na obranu a zápas po vyloučení jejich hráče po vběhnutí na 

hřiště dospěl v klidu do vítězného konce.  

Osmička x 6.ZŠ 
     Druhý zápas jsme hráli proti florbalové akademii, tedy 6.ZŠ. Je 

zajímavé, že pokud turnaj pořádá 6.ZŠ, pravidělně je potkáváme už 

v základní skupině. Člověk někdy až zapochybuje o regulérnosti losování. 

Hráči bojovali statečně, ale v okamžiku, kdy si už mysleli, že mohou se 

Šestkou bojovat jako rovný s rovným, chybovali a inkasovali. Tím bylo 

rozhodnuto – konečný výsledek 4:0 

     Celkově lze naše hráče pochválit a poděkovat jim za slušnou 

reprezentaci školy.                                                                    (O.Rosák)   
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Výlet do Německa 

     Dne 20. října se konal výlet do Německa. Německo je velké, ale my 
jsme jeli jen kousek za hranice ke městu Bautzen - česky Budyšín. My 
jsme ale nejeli navštívit město ale Saurier-park, který leží blízko vesnice 
Kleinwelka. 

Saurier-park 

 
      Asi po dvou hodinách jsme 
viděli přivítacího dinosaura u 
parkoviště před Saurier-parkem. 
Nejdříve všichni letěli 
k záchodům, a poté jsme se 
soustředili na dinosaury. V lese 
byly velké barevné modely, které 
byly z drátů a betonu. A začalo 
velké focení. Byly jsme chvilku 
v dinosauřím kině, ale jazyk byl německý. Byla zde obřííííííí skluzavka, 
která ale jezdila pomalu a to bylo škoda. Vedle téhle skluzavky byla 

pěkná opičí dráha. Poté jsme došli 
k velkému jezírku s obřími 
pterodaktyly. 
           Poté jsme zavítalI do naší éry, 
do mladší doby kamenné. Byly zde 
scény ze života pravěkých lidí. Děti 
zaujaly scény rozmnožování a  



 

 

31 

házení kamenů na mamuta. Někteří z nás si sedli do pravěké jeskyně. 
Pak jsme měli menší hodinu tělocviku. Zaskákali jsme si na trampolíně a 
pak jsme prolezli cestu smrti. To je obří prolézačka v tomhle parku. 
Někteří z nás se chtěli nechat „sežrat“ pravěkým krokodýlem.  
     Pak jsme navštívili takzvaný zakázaný les, který nám připomínal 
Jurský park. V lese nás překvapil řev dinosaurů, ale žádnÍ zde nebyli:-) 

 
      Poslední část jsme strávili hraním na točícím létajícím talíři, který 
sloužil jako kolotoč. A někteří z nás proletěli virtuálně do nitra Země.  

Bludiště 
     Hned vedle parku bylo bludiště, jednalo se o úzké, blátivé cestičky 
mezi živým plotem. Běhali jsme sem a tam, dopředu-dozadu, doleva-
doprava, bloudili jsme asi půl hodiny, než první šťastlivci dosáhli cíle a 
pomohli těm ostatním. Kdo se chtěl dostat ven, musel zdolat překážky 
druhého 
bludiště. 
 Ven se 
dostali všichni 
kromě 
Patricie, které 
jsme všichni 
pomohli najít 
cestu ven. 
     A čekal 
nás další cíl, 
motýlí farma. 
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Cestou k motýlům jsme se nejdříve zastavili ve velkém obchodě, kde 
jsme si koupili, co jsme chtěli např. brambůrky, tričko, sýry, sušenky, 
německé sladkosti.   

Motýlí farma 
         Náš výlet jsme ukončilI návštěvou motýlí farmy. Procházeli jsme se 

v malém pralese, kde nám nad 
hlavami lítali motýli. Na některé 
si motýli i sedli např. na Vojtu. 

V hale byla tropická zvířata 
např. pavouci, hadi, ryby a žáby.  

Na výletě se nám všem 
mooooooc líbilo. Pro Lukáše to 

byl jeden z nejhezčích a 
nejlepších výletů. Děkujeme 

našim učitelům za 
zorganizování tohoto výletu:-) 

 (pardub, Zdenko, Lukasz, Anežka a Bára) 

 
A dojmy ostatních účastníků: 

 Tento výlet byl pro nás super. 

 Užili jsme si to, nejvíce se nám líbil strašidelný les. 

 Ze všeho nejvíce se nám líbilo bludiště, protože jsme si zasoutěžili. 

 Bylo to úžasný, motýli byli nádherní a minizoo Se nám taky moc 

líbila, hlavně vodní želvy. 

 Dokonce na mně jeden motýl přistál! 

 Měli tam moc hezké suvenýry. 

 Mě se nejvíce líbil dinopark a cesta tam – hezky jsem se vyspala. A 

labyrint, dokonce jsem za naši třídu vyhrála. 

 Nejlepší byl Kaufmarkt. 

 Dnešní výlet byl super ve všem, kde jsme byli, proto dávám 10 z10.  

NA TOMTO ČÍSLE SPOLUPRACOVALI: NAŠE REDAKCE:  Petra Toračová, 
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