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SSlloovvoo  ššééff  rreeddaakkttoorrkkyy  

Zdravím všechny, co se odhodlali ke čtení tohoto časopisu „KosmoNOSák“. 

V naší snaze je, aby se škola, ale i jiní dozvěděli o všem, co se tu v naší škole i 

v Kosmonosech děje. 

Čeká na vás zábava, akce, co jsme prožili nebo dívčí a chlapecké rady a další… 

Děkujeme, že neváháte a čtete náš časopis. 

Veronika Barvová 
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Beseda „Krysáci“  

Dne 1. října 2014 na kosmonoský zámek zavítal 

animátor, bývalý učitel českého jazyka a výtvarné 

výchovy, pan Cyril Podolský. Tento pán se podílel na 

vzniku seriálů Pat a Mat a v poslední době se podílel na 

hezkém večerníčku Krysáci. Na besedě, na které se 

vystřídalo několik tříd, se všichni dozvěděli, jak někoho 

napadne něco zfilmovat, jak vypadají návrhy na postavy, 

z čeho jsou postavy vyrobeny a jak se daný návrh na 

seriál, film nebo pohádku natáčí. U animovaných filmů to 

není vůbec jednoduché, protože se třeba ruka musí o 

milimetr posunout, musí se postavička upravit, aby 

předstírala daný pohyb atd. Proto natáčení Krysáků 

trvalo deset let, než se do televize dostali. Večerníček má 

sedm minut a těch sedm minut - jeden díl - se tvoří až 

dva měsíce. Když nafotí 25 fotek s různými pohyby 

postav, je to celkem 1 vteřina záběru. Pan Podolský nám ukazoval, jak postavy mrkají (rychle 

vyndají postavě oči a zase je rychle dají zpátky). Ve filmu to vypadá, jako by postava mrkla. 

Také ukazoval novou ukázku seriálu pro děti. Bude o dvou strašidlech z kuchyně, o přátelství 

a o strašení (seriál však bude vhodný pro děti od čtyř let, takže se není čeho bát.) Bude se 

jmenovat Herbář strašení aneb ŠIFLÍK A ŠUFLÍK. Tyto dvě postavy budou mluvit herci 

Boleslav Polívka a Marián Labuda. Na seriál se můžete moc těšit, ale musíte mít trpělivost, 

protože v televizi ho uvidíte až za 4 roky. Celá beseda byla moc hezky vysvětlená a 

zpracovaná. Dozvěděla jsem se hodně věcí o animaci, které jsem nevěděla. Třeba jste se 

něco z mého článku také dozvěděli. A až někdy uvidíte animovaný večerníček, tak si 

vzpomeňte na to, jakou si s tím dali všichni v ateliéru práci. 

 

 

 

 Aneta Odnohová 

Výtvarná díla poskytli žáci 5.A. 
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Běh zámeckým parkem  

Dne 18. 9. se konal v pořadí již 6. Běh zámeckým 

parkem. Závodu se zúčastnilo přes 50 dětí, které byly 

rozděleny do třech kategorií. Do první kategorie patřili 1. 

třídy, které běžely 400m. Druhá kategorie se skládala z 2. 

a 3. tříd. 800m dlouhý běh čekal na třetí kategorii, která 

byla určena pro 4. a 5. třídy. 

Výsledky běhu: 

Kategorie: chlapci 1. třídy 

1. Erben Jakub 1.A 

2. Langer Tomáš 1.B 

3. Erben Vojtěch 1.A 

 

Kategorie: dívky 1. třídy 

1. Svobodová Lucie 1.B 

2. Tomášková Adéla 1.B 

3. Postránecká Adéla 1.B 

 

Kategorie: chlapci 2. – 3. třídy 

1. Kolín Matěj 3.A 

2. Ulrich Luboš 2.A 

3. Brokenický Lukáš 3.A 

 

Kategorie: dívky 2. – 3. třída 

1. Kolínová Anna 3.A 

2. Mladá Kristýna 2.A 

3. Linhartová Barbora 2.B 

 

Kategorie: chlapci 4. – 5. třídy 

1. Zemanová Kristýna 5.A 

2. Daníčková Adriana 5.A 

3. Volfová Lucie 5.B 

 

Kategorie: chlapci 4. – 5. třída 

1. Tišer Hynek 5.A 

2. Boxan Jaromír 5.A 

3. Kožíšek David 4.A 

      Martin Veselý 

 

Výstava v Loretě  

Dne 10. 10. se šla třída 5. B podívat na výstavu do Lorety. Výstava se týkala 1. světové války 

v Kosmonosech a okolí. Na výstavu nás vzala paní učitelka Karásková, která se s námi u 

každého exponátu zastavila a něco nám o něm řekla. Byla zde napsaná jména vojáků 

z Kosmonos, kteří šli do války bojovat – mezi nimi i dědeček paní učitelky Karáskové. Viděli 

jsme vystavené noviny z tehdejší doby, staré fotografie zraněných vojáků v nemocnicích, 

fotky z bitevních polí, nějaké knihy a vystavenou uniformu se zbraní. V celé válce padlo asi 

tak DEVĚT milionů vojáků a přes DVACET milionů vojáků bylo zraněno. Výstava byla hezky 

udělaná a moc se mi líbila. 

        Aneta Odnohová 

Foto: archiv třídy 2.B 
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Putování Pražského hradu 

Žáci pátých tříd se vydali 7. 10. 2014 do 

našeho hlavního města Prahy, kde navštívili 

Pražský hrad a Technické muzeum. Nejdříve na 

Pražském hradě plnili úkoly projektu: Putování 

Pražského hradu. První kolo seznámilo děti 

s podzemními prostory, kde jsou uložené 

artefakty a druhé kolo představilo památky 

umístěné na 1., 2. a 3. nádvoří. Po nadšeném 

ukončení celé hry se obě třídy přesunuly do 

Technického muzea. Nově připravené expozice 

děti zaujaly, zmíním například Vesmír, auta a 

letadla nebo předměty denní potřeby. Celý den byl velmi pěkně strávený a děti si odvezly 

mnoho zážitků a poznatků. 

Tereza Lojová 

 

Krajem Karla Čapka 

Malebná krajina Jestřebích hor přivítala žáky 5.A na Ozdravně 

relaxačním pobytu. Cílové místo bylo rodiště Karla Čapka Malé 

Svatoňovice. Zde jsme navštívili například muzeum Karla a 

Josefa Čapka nebo Lotrandovu cestu, ochutnali jsme zázračný 

pramen Sedmiradostný a kluky zaujalo vojenské muzeum a 

bunkry. Další dny jsme viděli město Trutnov, kde byl 

všudypřítomný Krakonoš a bájný drak. Adršpašsko-teplické 

skály nám předvedly, jak náročné je po nich šplhat. 

V neposlední řadě jsme navštívili Českou Skalici a dějiště 

knihy Babička od Boženy Němcové Staré Bělidlo spolu se 

Zámkem. Zážitky získané během tohoto týdne si budeme 

pamatovat všichni.   

 

Natálie Masarčíková 

 

Foto: Mgr. Jana Hornychová 

Aktuality 
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DDeenn  pprreevveennccee  

Dne 30. 10. 2014 se sešla policie, hasiči a 

záchranná služba v ZŠ Kosmonosy, ne aby 

zachránili žáky před hořící školou (bohužel), ale 

aby žákům ukázali, co vlastně dělají. Jak například 

záchranáři provádějí umělé dýchání nebo jak 

vypadá hasičské auto zevnitř. Tento den pan 

ředitel využil a „nastražil“ evakuaci. Chodilo se asi 

po pěti stanovištích. 

Policisté nám udělali přednášku o své výstroji a 

vybavení, například nám ukázali zásahový oblek a 

své policejní auto. Také jsme se dozvěděli, že každý policista má na své uniformě číslo. To 

proto, že policistů je v ČR velké množství, a tak když chcete policistu pochválit, nebo naopak 

potrestat, tak ho najdete pod tímto číslem. 

Hasiči předvedli svůj (opravdu dlouhý) požární žebřík, 

se kterým pracují. Tento žebřík se používá při 

vyproštění lidí z více patrových domů nebo při 

rozsypání chemikálií na očištění Jizery od 

nebezpečných látek. Také nám ovšem ukázali své 

vybavení (hadice, čerpadla,…). K vyzkoušení byla 

hasičská helma, kterou si chtěl vyzkoušet skoro každý. 

Záchranka předvedla své vybavení a své nástroje pro 

první pomoc. Byl to například kufr s léky a 

protilátkami, EKG přístroj, defibrilátor nebo vzduchová 

dlaha. U rehabilitace jsme si mohly vyzkoušet první 

pomoc. No, je to pěkná fuška, zvlášť když dojezd 

záchranky je do 20 minut. Ovšem, jak nám vysvětlili, 

nejprve musíme zjistit, zda-li člověk opravdu 

nedýchá. Zjistíme to tak, že do člověka lehce strčíme 

a když nebude reagovat, přiložte ruku na hruď a 

pozorujte, zda-li se hýbá nahoru a dolů. Když ne 

najděte místo na prostředku hrudní kosti proveďte 

masáž srdce.  

Pro některé žáky to možná bylo jen ulití z vyučování, 

myslím ale, že pro většinu to byl poučný a hlavně zábavný den. Věřím, že si všichni odnesli 

cenné zkušenosti do života. A také doufám, že bude takový den prevence pořádán alespoň 

každé dva roky, protože je to opravdu zážitek pro všechny třídy na naší zámecké škole. Na 

závěr bych moc poděkoval našemu panu řediteli a všem učitelům, že nám žákům pořádali 

tento opravdu skvělý den, který hodnotím deseti hvězdičkami z deseti možných. 

Marek Malý, Radim Malý 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Reportáž 
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RRoozzhhoovvoorr  ……  ss  MMaarrcceelleemm  MMaalliinnoouu  

Na historicky první rozhovor v KosmoNOSáku jsme vybraly bývalého žáka naší školy Marcela 

Malinu, který reprezentuje Českou republiku v hokejbale. Na posledním světovém 

šampionátu získal společně s reprezentací U16 bronzové medaile. 

Od kdy se věnuješ hokejbalu? 

Od svých deseti let. 

 

Kolik jsi za tu dobu vystřídal týmů? 

Hraju stále v jednom, ale jeden rok jsem hrál i vyšší soutěži 

za pražskou Hostivař. 

 

V jakém týmu jsi v současnosti? 

Hraju za HBC Tygři Mladá Boleslav. 

 

Co všechno tento sport obnáší?  

Jako každý sport hodně tvrdé přípravy. 

 

Kolik asi stojí vybavení? 

Záleží na tom, jak je kdo náročný. Dříve jsem platil min. 800 měsíčně za nové čepele, ale po 

tom, co je v Boleslavi nový povrch, tak na tom ušetřím. Ostatní vybavení jako rukavice, 

helma atd. stojí kolem 2000 Kč. 

 

Jak často máš tréninky? 

Tréninky mám dvakrát týdně, ale často trénuju i sám.  

 

Jaký je váš největší úspěch? 

Největším týmovým úspěchem je asi 3. místo v 1. lize 

mladšího dorostu a můj osobní největší úspěch je účast na 

Mistrovství světa do 16ti let. 

 

Jak bys nalákal na tento sport čtenáře časopisu? 

Hokejbal je sport podobný nejoblíbenějšímu sportu –  

hokeji a není tolik finančně náročný, takže určitě stojí za 

zkoušku. 

 

Další informace nejen o Marcelovi ale i celé naší 

hokejbalové reprezentaci naleznete na webové adrese: 

www.hokejbal.cz . 

 

Kateřina Mazancová, Kateřina Klikarová, 

Mgr. Barbora Horáková, Mgr. Jarmila Chmelíková 
Foto: archiv Marcela Maliny 

 

 

Rozhovor 
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Moje prázdniny 

O prázdninách jezdíme rádi k babičce 

do vesnice Kamberk, nedaleko bájné 

hory Blaník. Babička se jmenuje 

Vlaďka, je jí 65 let, je velmi aktivní, má 

malého, černého psa Vencu, který je 

velice přítulný a každou návštěvu poctí 

štěkotem a olíznutím. U babičky to 

vždy hrozně užívám. Chodíme se 

koupat do krásně vyhřátého rybníka, 

po večerech hrajeme kostky, karty a 

jiné stolní hry. Podnikáme různé pěkné výlety a procházky. A nejsme na to s babičkou sami! 

Prázdniny u babičky tráví i moje tři sestřenice – devítiletá Kačka, sedmiletá Majda a čtyřletá 

Barča. A já se už strašně těším, až tam pojedu znovu.  

          Jan Šámal 

 

Vietnam 

Tyto prázdniny jsme byli ve Vietnamu navštívit příbuzné. Letěli jsme z České republiky do 

Německa a z Německa do Vietnamu. Ve Vietnamu jsme nejvíce času trávili v Hanoi, ale také 

jsme jezdili k mořím, navštěvovali chrámy a jiná města. Velmi často jsme jedli nem a pho. 

Nem jsou závitky plněné masem, mrkví, houbami – tzv. Jidášovo ucho a kedlubnem. Pho 

jsou rýžové nudle. Měnou ve Vietnamu je dong. 1 koruna je 1000 dong.       

Kateřina Nguyen               

Foto: archiv autorů článků 

 

 

Zeměpisné okénko 

https://www.email.cz/download/i/kj8ihOjMIHvHuc9jv80Rq84G9KYj7rGRJ2D-7IZpLJoQIJ2oAWLAFOE06_5tQHcKyEwDFrY/P1120089.JPG
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Výlet na Malou skálu, aneb spaní mezi divočáky 

V září letošního roku měla premiéru několikrát naplánovaná a jednou odložená víkendová 

akce VÝLET NA MALOU SKÁLU aneb SPANÍ VE SKALÁCH. Vyjeli jsme v pátek odpoledne 

z hlavního nádraží ČD v Mladé Boleslavi. Přijeli 

jsme na nádraží do Malé Skály a nastoupili cestu 

s plnou polní do campu Žlutá Plovárna. Stavba 

stanů nečinila nikomu žádné potíže, a proto 

jsme si mohli jít prohlédnout městečko. Večer 

byl táborák, který byl zakončen deštěm. Pršelo 

celou noc a až ráno se ukázalo, jak si kdo 

postavil obydlí. Lijavec přežili všichni celkem 

dobře, pouze Honza Jurič si špatně složil přední 

díl stanu a voda mu tekla do stanu. Ráno nás 

čekalo lanové centrum. V osmimetrové výšce se houpaly všelijaké lanové překážky, u kterých 

se zdálo, že se nedají překonat. Zvláště u našich malých účastníků jako třeba u Stáni Bílé se 

zdálo, že překážky jsou pro ně nepřekonatelné. Ale všichni překonávali sami sebe. Dopoledne 

jsme sbalili stany a naložili je dobrému člověku a pozdějšímu zachránci panu Steinerovi do 

dodávky, který nám je odvezl k sobě do úschovy, 

protože jsme chtěli spát pod širákem. Odpoledne jsme 

„dobyli“ skalní hrad Vranov. Trochu jsme se zakoukali 

do okolí, další zpoždění jsme nabrali při večeři a na 

cestě na místo bivakování už bylo jasné, že na určené 

místo nestihneme za světla dojít. Naštěstí jsme se 

nacházeli blízko našeho zachránce pana Steinera a po 

krátké dohodě nás nechal rozbít stany na své louce. 

Vůbec nám nevadilo upozornění, že se na louku chodí 

pást a hledat potravu divočáci. Honzovi jsme ukázali, 

jak se správně staví stan a spokojeně usnuli. V neděli 

jsme měli zamluvené lodičky. Splouvali jsme Jizeru 

z Malé Skály do Dolánek. Někteří vůbec poprvé seděli 

v tak vratkém vehiklu, jako je kanoe. Proto někteří jez 

koníčkovali, ale někteří jeli. Během 9 kilometrů cesty 

krásným prostředím Českého ráje se všichni naučili tak ovládat lodě, že nikdo kotviště 

nepřejel. Z Dolánek jsme jeli zpět do Malé Skály. Přesunovali jsme se ale netradičním 

způsobem - na koloběžkách. Jízda to byla parádní. Koloběžky jsme a vyrazili na nádraží. Vše 

krásně fungovalo, i vlak jel celkem přesně, takže odpoledne jsme dorazili do Bolky. Protože 

se nám víkendovka líbila, příští rok pojedeme zase. Možná se tato akce stane jednou z těch 

tradičních akcí, které na naší škole běží. Závěrem mám dvě poděkování. První patří SRPŠ naší 

školy, které nám poskytlo finanční příspěvek, druhý pak Stáně Bílé a Dance Jadlovské, které 

vykonávaly dospělácký dozor a pomáhaly, kde bylo potřeba. 

Mgr. Zdeněk Turek 
Foto: Stanislava Bílá 

Zeměpisné okénko 
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Hádanky: 

 

                Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí. Co to je? 

 

                Trochu voda, trochu zem. Volá na tě „ Nechoď sem“. 
 

                Ve dne je nevidíš, v noci září žlutě. Co to je? 
 

 

 Křížovka: 

                         
          

M     

J     

S     

O     

Ž     

 
 
 
 

 Pro chytré hlavičky:   

                               
                                 Máš číslo. Když ho vydělíš 8, vyjdou ti 2. 
                                  
                                 Máš číslo. Když ho vynásobíš 5, vyjde ti 100. 
  
                                 Máš číslo. Když ho vydělíš 10, vyjde ti 8. 
 

 

 

 

Odpovědí:  struhadlo, bláto, hvězdy  

                   matka, jazyk, srdce, obraz, želva 

                   16, 20, 80. 

 

Zábavné luštění 

1. Otec a … 

2. Máš to v puse a nejsou to zuby. 

3. Bije to v tvém hrudníku. 

4. Vystavuje se v galerii. 

5. Pomalý plaz s krunýřem 
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