Boomba people…h
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Speciální PŘEDPRÁZDNINOVÁ příloha osické boomby

BOOMBA PRO VÁS MÁ VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY

OSICKÝ XICHTÍK 2010
volba toho nej kluka a nej holky ze školy – JAK TO DOPADLO ?
Je konec školního roku a blíží se konečně prázniny a s nima konečně dva měsíce volna a klídku od
školy.
Ale než se s vámi všemi rozloučíme, tak tu máme
výsledky naší ankety o nej lidi z naší školy,
kterou pořádal náš časopis.
Celá volba proběhla tak, že o hodině zeměpisu
jste volili jednoho kluka a jednu holku, o kterých
si myslíme, že jsou ty nej z naší školy..
Nejsympatičtější, nejvtipnější, nejkamarádštěj-

ští lidičkové… no prostě ti nej..
No jo, ale volby neproběhly jen tak lehce. U holek
to lehce šlo, protože hned po tom, co volily všechny
třídy, tak se nám ukázalo hned, jak to dopadlo, ale
u kluků měli Jakub Větrovský, Adam Dymeš, Jirka
Vosyka, Honza Klempíř a Lukáš Kostka úplně stejný
počet hlasů a tak proběhlo u kluků další kolo, ze
kterého už nám vyšly jasné výsledky.
A jak to teda dopadlo ?
Tak na třetím místě se umístnil za kluky Honza
Klempíř z osmičky a za holky jste si zvolili Olinku
Tlučhořovou z devítky. Gratulujeme !!!
A teď rychle na druhé místo, kde na nás už čekají
Barunka Vlachá a Jirka Vosyka – oba z devítky. Moc
gratulujeme !!
A teď jdeme na slavné první místo, které vám je
asi podle naší fotky vlevo jasný… jo,jo je to tak… na
první místo za kluky jsme si zvolili Koubu
Větrovského z devítky a za holky nám vyhrála
Deniska Vosyková ze stejné třídy !! Moc, moc, moc
gratulujeme !!!
Na našich internetových stránkách časem – nejspíš
o prázkách, najdete tabulku s hlasy a jmény těch,
kteří se umístnili na dalších místech.
Všem vám moc děkujeme za spolupráci, na vítěze
čekají super ceny, které již brzy dostanou.
Příští rok se už moc těšíme na další ročník naší
ankety Xichtíci z Osic 2011 a vy si už těď můžete
promýšlet koho budete volit.
Na závěr vám všem přejeme hezké prázdniny a
našim deváťákům hodně štěstí nejen na nové škole,
ale i v životě a nezapomeneme !!!
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Skoro v každé Osické drbně najdeme přání, abychom udělali
detailní rozhovor s Barunkou Vlachou z devítky, která
zamotala hlavy asi kupě kluků z naší školy, když si o ni tolik
píšou :-D My jsme jejich přání vyslyšeli a rozhovor je tady..
jdeme na něj…
Tak tenhle rok jsi tu s námi naposled, pověz nám, na
kterou školu se chystáš?
Tak bylo to velký rozhodování. Nejdřív sem chtěla jít do
Pardubic na obchodku, ale když jsem udělala přijímačky na
Ekonomický lyceum v HK v Lipkách rozhodla jsem se, že půjdu
tam.
A proč zrovna tam ?
V budoucnu bych chtěla i na vysokou školu se zaměřením na
ekonomii, čili baví mě práce s čísly.
A jak se ti tady těch 9 let líbilo?
No tak nemůžu si stěžovat… sice s angličtinou asi moc na
střední neuspěju, ale budiž. Dobrý kámoše jsem tu poznala a
vzpomínky zůstanou… na to se nezapomíná.
A jakej si myslíš, že jste teď třídní kolektiv ?
My jsme nikdy kolektiv nebyli. Jsme prostě parta kámošů, ale
kolektiv nikdy nebudeme. Máme mezi sebou ale celkem dobrý
vztahy.
Těšíš se na novou školu?
Jelikož jedu hned první dva dny na adapťák, tak se celkem
těším na nový lidi.
A znáš už nějaký svoje budoucí spolužáky ? Nebo jdeš tam
s někým z vaší třídy ?
Neznám, jen od pohledu, když jsme spolu byli dělat
přijímačky. Na novou třídu se těším. Bude to pro mě vstup do
nového života.
Po jakých lidech ze školy, nebo z vaší třídy, se ti bude
stejskat?
Tak myslím, že mi bude chybět celá třída.
Jakého učitele sis tu nejvíc oblíbila?
Naší paní učitelku Čakovskou, za to jak nás vedla celý 3 roky a
připravila nás na střední školy a učňáky.
Našla sis tu nějakou svojí nejlepší kámošku? A jakou?
Jistěže jo :) přece Renee Paříková.
A co bys nám o Renee řekla? Jaká je a proč je to tvoje
nej kámoška ?
No tak s Renee si hodně rozumím, máme hodně společnýho.
Jezdíme spolu na Vysočinu. Renee je hodně ulítlá holka, která
má smysl pro humor. Vždycky, když nám něco vypráví, strašně
to protahuje xD, Takže než nám to řekne.. to jo doba.
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Na přání našich čtenářů Vám přinášíme poslední rozhovor s Barunkou…
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A po jakých učitelích se ti bude taky stejskat?
Po všech, i když jsou tu výjimky.
A co kluci od nás ze školy? Líbí se ti tu nějaký?
Ne.
A máš teď momentálně kluka?
Nemám, ale možná se něco v bližší době vyvrbí.
Jaký typ kluků se ti líbí? Jaký by měl být?
Ty co se umí upravit, nesmrdí jako prasata, nejsou
namyšlený a nemlátí holky.
Co plánuješ na léto?
To je ještě daleko :) Ale asi brigáda, zábavy, kámoši.
Co děláš ve svém volném čase?
Buď jsem venku s kámošema, nebo hlídám dvojčata, nebo
facebook.
Máš nějaký plány do budoucnosti?
Ne nemám :)
Kolik času trávíš na PC a Facebooku?
Většinu času xD
A s kým kamarádíš z ostatních tříd naší školy ?
Hlavně s Domčou Jurkovou a celkově tak se všema.
Jedeš někam na prázdniny? Výlety, dovolená tábory,
s Renčou Vysočina?
Prázdniny jsou za chvíli a plány určitě jsou. S Renčou jsme
domluvený, že za ní přijedu do Věžnic. Posledních 14 dní
jedu na tábor k Brnu a nějaký plány se ještě vymyslí =)
Tyhle prázdniny si užijeme.
Plánuješ, že se přijdeš ještě někdy k nám do školy
podívat ?
Příjdu určitě na besídku a někdy až budu mít volno se tu
zastavím, pokud mě tedy do školy vůbec pustí xD
Co posloucháš za hudbu?
Od všeho něco… většinou pecky z rádia.
Máš nějakého domácího mazlíčka?
Joo máme doma zoo a ve škole je taky zoo.
Tak buď konkrétní, jaký máš zvířátka ?
Máme doma hodně zvířat. .konkrétně nejradši mám kočky,
psy, ovečky =)
Chodíš někam na zábavu?
Chodím.
Kam ? Doporuč nám, kde si pořádně zatrsat ?
Čochtan, Kasalice.
Tak děkujeme Barunce za čas, který nám věnovala a
přejeme jí nejen ve škole, ale i v životě hodně štěstí…
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DRBÁRNA Co nám na barunku prozradily její kámošky ?

Renátka Paříková
Barborka, tak to je super holka…..;) Vycházíme spolu
bez obav, ale když je v přítomnosti s určitými lidmi,
tak se chová úplně jinak. Tak, jak jsem ji poznala já,
tak je to milá, super, bezvadná, krásná Barunka,
která se na střední určitě prosadí a přeju ji, aby se
jí tam vedlo !! Po týhle holce se mi bude fakt stýskat,
ale na prázky spolu plánujem takových věcí, takže
spolu ještě toho hodně zažijeme, pojedeme spolu na
Vysočinu, kde si bude užívat na mém koni, budeme
chodit kalit a tak… no znáte to !! ☺ Můj poslední
vzkaz je: Barunko, si vážně skvělá holka a mám tě
děsně ráda a přeju ti hodně štěstí do života !! :-*

Denča Vosyková
Bára je skvělá holčina, chytrá, pěkná, vtipná,
kamarádská, akorát když se sejde s určitými lidmi,
tak je namachrovaná. Dokáže někdy pěkně vytočit.
Mezi lidmi je oblíbená a většinou si vydupe to co
chce. Prosadí si svůj názor a v partě se neztratí !!
Ale jinak je to fajn holka !! I když je taková jaká
je, mám jí ráda a bude se mi po ní taky stýskat !
Každý má svoje mouchy. Jinak jí na střední přeju
hodně štěstí a kluků plno =P K některým klukům je
víc než přítulná a milá. Ale jinak, MTR Baruš ;)

O

BARUNce

Datum narození: 29.4.1995
v Pardubicích.
Datum svátku: 4.prosince
Znamení: býk.
Výška: Kolem 160cm.
Váha: 49kg.
Barva očí: modrá
Původní barva vlasů: hnědá.
Oblíbená kytka: růže.
Oblíbená hudba (kapela,
styl, zpěvák): Je jich hodně
teď spíš tekkno.
Oblíbené rádio: Fajn rádio
Life, Evropa2.
Oblíbená televizní stanice:
Nova,
Barrandov,
Óčko,
Disney Chanel

INTIMNĚ

Oblíbený seriál: Krok za krokem.
Oblíbené sporty: Hokej.
Oblíbená barva: Modrá, šedá.
Oblíbená sladkost: brambůrky.
Oblíbený film: Prci prci prcičky 1-7,
Noc v Roxbury.
Oblíbený herec/herečka: Vůbec nevím.
Oblíbená hláška: A máš referát !
Oblíbené zvíře: Kromě hadů a pavouků
mi nevadí žádný, mám ráda většinu
Oblíbené jméno kluka: David, Matyáš
Oblíbený jídlo: Špagety, pizza
Oblíbený předmět: počítač
Oblíbený ovoce: jablka, hrušky, meloun
Nejhezčí dárek: Nejhezčí to nevím, líbí
se mi všechny =)
Nejhezčí zážitek: Všechny zážitky jsou
krásný.
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Zvolili jsme Xichtiky z Osic 2010
ZAJÍMAVOSTI PRO BOOMBA LIDI Z Osic..
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BOOMBA

KNÍŽKA

Jezdíš na kole do
školy ? Jezdíš přes
pole a po polních
cestách ?
Tak s tímhle vychytaným novým sportovním
bikem
si
cestu do školy fakt
užiješ. Můžeš se bez
obav řítit i tím
nejhorším terénem a
tenhle bike to vydrží.

Navíc tohle kolo využiješ i na super
adrenalinový
jízdy
v horách,
v lesých,
v bahně, no prostě
všude, kde má normoš
kolo problémy.
Navíc dá se krásně
složit a přidělat na
spešl batoh a váží jen
5,6 kg. Cena? Okolo
10 000.-Kč

oomba roler pro tebe

Kdo by neznal román Romeo a
Julie od W. Shakespeara, ale
komu z vás by se tak tlustá knížka
psaná dost těžkým slohem číst?
No, nehlaste se všichni :-D Ale
zas na druhou stranu je dobrý

Znáte tuhle propisku ?
Ne? Tak my vám ji
představíme. Jmeuje
se Pilot FriXion a co
umí?
Tak píše jako normální
propiska, ale, když
uděláš chybu, nebo si
nějaké slovo rozmyslíš,
tak stačí tužku otočit
a slovo můžeš vygumo5

vat. Navíc to můžeš
udělat kolikrtá chceš a
klidně slovo znova přepsat a nikdo nic nepozná.
Zajímavá vychytávka
je napsat něco tímhle
rolerem, pak to vygumovat a dát do mrazáku a vše je opět
čitelný!! Boomba ne ?

tenhle nejslavnější román znát.
Máme pro vás řešení.
Jaký ? Právě vyšel
Romeo a Julie ve
formě manga komiksu.
Což je dost dobrý.
Je pravda, že je
majinko upravený a
Romeo s Julií nežijí ve
středověké době, ale
v 21.století
v Japonsku a Montekové a
Kapuleti jsou znepřítelené mafiánské rodiny.
Ale jinak je to super
knížka a jen za 200.-

Na první stránce jste se dozvěděli výsledky naší akce
Xichtíci z Osic 2010 a na našich internetových
stránkách se můžete podívat jestli i vy jste byli
někým voleni za Xichtíky a nebo kolik dostal hlasů
právě váš kandidát.
My jsme se rozhodli, že absolutní vítěze naší anketky
Koubu Větrovského a Denisku Vosykovou pořádně
vyzpovídáme, abychom se ně něco konečně taky
dozvěděli, když jsou podle vás ti nej z naší školy :D
Položili jsme jim pár otázeček a na vás už jen je si je
přečíst a zjistit jak to s nimi vlastně je a dokonce se
můžete kouknout na naše vítěze i na fotečkách…
takže pojďte číst…
Koubo v naší anketě si se stal nejoblíbenějším
klukem naší školy, vyhrál si i druhý kolo a dost
hlasů si měl ve všech třídách druhého stupně,
proč myslíš, že to tak je? Máš kámoše i v jiných
třídách ?
Jirka Vosyka a Barunka Vlachá – vítězové druhého místa. Asi mám……
Na jakou jdeš střední školu? Proč zrovna na tuhle
a těšíš se, až odejdeš z naší školy, nebo se ti
bude aspoň trochu stejskat ? Jestli jo, tak po
čem a po kom ?
Jdu na Poděbradskou do PCE….Protože jsem si tu
školu vybral a budou tam buchty:-D
S kým tady ve škole nejvíc kámošíš ?
Je jích hodně…
Co chystáš na prázdniny ?
Nejvííííííííííííc pařby…:-D
Co děláš ve volným čase ? Co tě baví?
Jezdim na SIMSONU….jezdit na Simsonu :-D
Jaký děláš sporty ?
žádný
Čemu ses v poslední době nejvíc nasmál a co tě
v poslední době nejvíc naštvalo ?
Ja se směju všemu…..ale nejvíc mě naštvalo, jak jsem
se dozvěděl, že odpoledko odpadá až od čtvrtka!
Co bys vzkázal jako rozloučení naší škole ?
Nějaký moudro pro mladší generace ?
Olinka Tlučhořová a Honza Klempíř – třetí místo. Sluší co? Buďte hodný u pana učitele Viga!! :-D
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Výsledky naší ankety o nejoblíbenější lidi z naší školy…

Denčo, spolu s Koubou jste vyhráli naši anketu Xichtíci
z Osic 2010. Podporu jsi měla skoro ve všech
třídách.Co na to říkáš ? Čekalas to ?
Ne, vůbec jsem to nečekala. S výhrou jsem nepočítala a
ani jsem vyhrát nechtěla, ale jinak všem děkuju !
Na jakou střední školu jdeš? Těšíš se? Proč sis
vybrala zrovna tuhle školu?
Jdu na Veřejnoprávní a sociální do Stěžer.
A jak vidíš těch devět let na základce ? Jaký to bylo?
Lepší lidi jsem snad ani nemohla poznat. Zážitky, vejlety a
hodiny jsou s nima fakt nejlepší.
Co chystáš na prázdniny ? Co všechno podnikneš ?
Tak určitě nějakej čas strávím s kámošema atp. Pak
k moři a pod stany, možná brigáda a zbytek se uvidí.
Co nej kámoši a kámošky ? Prozradíš nám je ?
Asi Kristýna, Jitka, Tina, Míša, Hanka ☺ atp.
A co kluci ? Máš nějakýho? Proslýchá se, že jooo a
dokonce je z naší školy..
Jo, Jackoba, ale nikomu do toho nic není =P
Ty, jako jedna z mála, jsi z Osic. Jaký to je tady
žít? My ostatní tu jsme jen díky škole. Co se tady dá
dělat ve volným čase ?
Sedět před školou nebo na hřišti, chodit do Mekáče,
jezdit se koupat na písáky a navštěvovat vedlejší vesnice
no a tak podobně.. :D :D
Aháá a kam se jezdíš koupat ty, kde je tady podle
tebe nejlepší koupání ?
Ke Komároj, nebo do Ždánic na Oplaťák.
Máš nějaký domácí mazlíčky ? Jaký ?
Jo, psa Barču. A dvě kočky.
S tebou do třídy chodí tvůj brácha – dvojče. Jaký to
je a co bys nám o něm řekla ?
Je to strašný chodit s ním do jedný třídy. ☺
A co si myslíš o naší Boombě ? Poslední půl rok jsi i
redaktorka, tak jakej je podle tebe ten časák ?
Většinou se tam píše o neznámých lidech, což mě moc
nezajímá.. Ale jinak je to fajn časák ☺ Super drby !!
Co bys vzkázala nám ostatním, co tu ve škole
zůstáváme ? Nějaký moudra mladší generaci ?
Nezlobte pana učitele Morávka, ať to ještě nějakou
chvilku vydržíí :D Lepší jak my, stejně nebudete ☺
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Tak a na závěr naší speciální předprázdninový
barevný přílohy naší Boomby tu máme něco pro
holky. Jojo už podle fotky jste poznali, že naši
poslední stránku jsme věnovali Justinu Bieberovi,
jednomu z nejpopulárnějších teen zpěváků, který
má velký úspěch hlavně u holek.
Proč? No krom toho, že docela dobře zpívá, si
srdíčka teen slečen získal tím, jak hlavně vypadá.
Jeho neustále vystajlovanej ohoz, vlasy, doplňky,
písničky o lásce.. to je to, co ho dělá slavným.
Justin se narodil 1. března 1994 ve městě
Stratford, v provinci Ontário v Kanadě. Proslavil
se díky YouTube, kde si ho všiml vyhledávač
talentů a pozdější jeho manager a odvezl ho
z Kanady do USA do Atlanty, ke slavnému
zpěvákovi a textaři USHEROVI, který si Justina
vzal pod ochranu a pomohl mu ke slávě.
Justin už od 12 let profesionálně vystupoval a umí
také hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku.
Na konci roku 2009 vydal Justin svoje první cedko
„My World“ a hned potom se na něj snesla sprška
cen a uznání nejen v USA a Kanadě, ale i v Evropě
a jinde po světě.
V březnu vydal svoje druhý cedko „My World 2.0“,
které opět dost zabodovalo…
Hned od začátku jeho kariéry ho podporovaly
nejrůznější hvězdy, s kterými i vystupoval na
jejich koncertech – například Selena Gomez, Miley
Cyrus, Mariah Carey, P.Diddy a jiní, ale poslední
dobou se mluví o tom, že se s nimi Justin
rozhádala a ošklivě je pomlouvá, navíc se mluví o
tom, že je Justin díky svým turné dost na prášky..
No uvidíme co z něj ještě vypadne za hity a jak se
mu bude dařit v dalších letech..
Víte jak se říká brunetě mezi dvěma blondýnkami?
Tlumočnice.

Co má společného UFO a chytrá
blondýnka?
O obojím se občas mluví, ale nikdo to
Blondýnka podezřívá svého přítele z nevěry. Jde a
ještě opravdu neviděl.
koupí si revolver. Neočekávaně se vrátí do bytu,
kde najde svého přítele s rusovláskou. To ji
Co odpověděla blondýna, když se ji ptali,
skutečně rozčílí.
zda vyměnila rybičkám v akváriu vodu?
Sáhne do kabelky. Jak vytahuje zbraň, dostane
„Ne, ještě nevypily ani tu starou.“
výborný nápad a přiloží si ji ke spánku.
Její přítel vykřikne: ˝Miláčku, nedělej to!˝
Co udělá blondýnka, když má chuť na
Ona odpoví: ˝Zavři klapačku, ty seš druhej na čokoládu?
řadě!˝
Oloupe si lentilky.
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