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SSlloovvoo  ššééffrreeddaakkttoorrkkyy  

Přeji krásný den, milí čtenáři. 

 Máme tu rok 2015, ale také druhé vydání našeho KosmoNOSáku. Přidali jsme víc a víc 

článků, zábavy a informací. Také informace o jarmarku, zápisu do prvních tříd a spousty 

dalších významných událostí uplynulých tří měsíců.  Nezapomněli jsme ani na komiks a na 

rozhovor s významnou žákyní naší školy. Vymysleli jsme pro vás další hádanky a rébusy. 

Minulé číslo se většině z vás líbilo, a tak doufáme, že se vám další číslo bude líbit ještě víc a 

podpoříte nás v další tvorbě. Můžete nás podpořit třeba tím, že přispějete nějakými články  

do KosmoNOSáku a nebo můžete náš časopis i sponzorovat. Čtěte dál KosmoNOSák, ať víte, 

co se událo na této skvělé a jedinečné škole. 

Veronika Barvová 

Obsah 
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Den techniky pro dívky ve ŠKODA AUTO  

 Dne 26. listopadu 2014 

se ve firmě ŠKODA AUTO konala 

akce jen pro dívky  

6. – 9. ročníku ze základních škol 

z okresu Mladé Boleslavi. Cílem 

bylo nejen ukázat, jak to v této 

velké mezinárodní společnosti 

chodí, ale také nalákat dívky na 

jejich SOU a SOŠ. Nejdříve jsme 

se měly dostavit v 8.00 k Muzeu 

ŠKODA AUTO, kde proběhla 

krátká prezentace a poté nás 

rozdělili do čtyř skupin podle 

barvy. Každá skupina měla jiný program. Po prezentaci jsme se rozdělily do autobusů podle 

barev. Následně nás autobusy vozily po celém areálu firmy. Naší první zastávkou bylo light 

centrum, kde jsme se snažily  

co nejrychleji vyrobit kamión. Pak 

jsme šly do haly, kde se vyrábějí 

motory – do tzv. motorárny. 

Prohlídka dále pokračovala  

na montáž Fabie. Naše návštěva  

ve firmě byla zakončena v budově 

SOU ŠKODA AUTO, kde jsme se 

byly podívat i v dílnách, kde probíhá 

výuka v praktických hodinách. 

Osobně si myslím, že se návštěva 

všem zúčastněným líbila. Bylo velice 

zajímavé, podívat se do míst, kam 

se běžně člověk nedostane. Tato 

návštěva nám také rozšířila obzor, 

kam jít po základní škole.   

Klára Voloviková 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ŠKODA AUTO a.s. 
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Drogová problematika – beseda s žáky 4.B 

 Dne 16. ledna 2015 zavítal 

do naší třídy 4.B pan policista David 

Schön. Dnešní beseda byla na téma 

DROGOVÁ PROBLEMATIKA. Žáci 

byli přednáškou nadšeni, protože 

pan policista vše vysvětlil a ukázal 

fotografie a videa. Přivezl s sebou 

také nebezpečný  kufřík, kde byly 

dokonalé napodobeniny drog. 

Všichni jsme pochopili, jak jsou 

drogy škodlivé a nebezpečné. 

Beseda s panem Schönem byla moc 

zajímavá. 

 

Mgr. Lenka Eichlerová a kolektiv třídy 4.B 

Foto: Mgr. Lenka Eichlerová 

 

Autorské čtení s Petrem Holánem 

 Den před vánočním jarmarkem, tj. 3. prosince 2014, navštívil kosmonoský zámek 

myslivec, ale hlavně spisovatel, pan Petr Holán. S sebou měl i nečekaného hosta: fenu 

loveckého jezevčíka. Jmenovala se Kvída a pan Holán o ní napsal pro děti tři knihy. 

Jmenovaly se: Vyprávěnky čubičky Kvídy, Další vyprávěnky čubičky Kvídy a Poslední 

vyprávěnky čubičky Kvídy. Každou kapitolu v knize podepsal někdo slavný, např.: Miloš 

Zeman, Lucie Borhyová a další. Ale jestli to je poslední kniha, to pan Holán ještě neví. Sám 

totiž řekl: „Nikdy neříkej nikdy.“ 

 

      Aneta Odnohová 

Foto: Mgr. Lenka Černá 
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Sněhová královna 

 Dne 5. prosince 2014 byly třídy  

5.B a 2.B v divadle Hybernia v Praze na novém 

rodinném muzikálu Sněhová královna. Příběh je 

o skoro dospělé Gerdě a o Kayovi, kteří mají 

těsně před svatbou. Do plánu jim ale vleze zlá 

rádkyně Sněhové královny Ona a hodný rádce 

On. Tito dva rádci omylem rozbili kouzelné 

zrcadlo, ve kterém je i celá síla Sněhové 

královny. Střepy se rozletěly do světa a jeden 

střep zasáhl i Kaye. Ten okamžitě zapomněl  

na Gerdu a šel ke Sněhové královně. Tam 

dostal za úkol slepit zpět kouzelné zrcadlo, protože by Sněhová královna bez zrcadla zemřela. 

Gerda zatím Kaye hledala u sester Sněhové 

královny. U jarní víly, letní princezny a podzimní 

loupežnice. Kaye našla až v paláci Sněhové 

královny. Kay ji ale nepoznal. Královna slábla  

a rádkyně Ona se chtěla ujmout vlády místo ní. 

Rádce On ji ale zbavil moci, Kay slepil kouzelné 

zrcadlo a znovu svou Gerdu poznal. Sněhová 

královna opět vládla a s ní i dobro. Tento 

muzikál byl vtipný, obsahoval zajímavé efekty, 

moc hezkou hudbu, ale hlavně skvělé herce  

a zpěváky zároveň. Tak přijeďte. Opravdu to 

stojí za to. 

        Aneta Odnohová 
Foto: Mgr. Romana Karásková 

 

Zápis budoucích prvňáčků 

 Zápis nových prvňáčků se konal  

23. 1. 2015 v Kosmonosech na zámku. 

Vypomáhat bylo asi 17 dětí a bylo to potřeba. 

Hned na začátku se utvořila velká fronta rodičů  

a dětí. V postupu času se fronta zmenšovala, ale 

herna, kde rodiče a děti čekali, byla plná až  

do konce zápisu v 17:30. Na zápis přišlo spoustu 

dětí i rodičů, které jsme odváděli k učitelům  

na samotný zápis. Já osobně si myslím, že se 

zápis podařil a nikdo se při něm nenudil. Naši 

budoucí prvňáčci vypadají moc šikovně. Celý zápis 

jsme zakončili pizzou a čajem, který nám koupil pan ředitel.  

Marie Horáková 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 
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Návštěva aquaparku Babylon a iQLandie v Liberci 

 ZŠ Kosmonosy se 16. 12. 2014 vydala do Centra Babylon v Liberci. Jeli tam žáci páté 

až deváté třídy. Počet žáků byl omezený, jeli pouze ti, kteří se stihli přihlásit. Odjezd byl 

v 8:45 a vrátili jsme se až okolo sedmé hodiny večerní. V Liberci jsme nejprve navštívili iQ 

Landii, kde je velké množství exponátů a „chytré zábavy“. Po návštěvě iQLandie jsme přešli 

do Babylonu, kde jsme se naobědvali. K obědu byla rýže s omáčkou a masem. Po obědě 

jsme konečně šli plavat. Mimo bazénu je v Babylonu možné využít tobogány, vířivky  

a nafukovací válec, ve kterém jsme do čtyř hodin mohli běhat. Na konci vodních hrátek jsme 

se šli osprchovat od chlóru, obléknout, a po šesté hodině jsme vyrazili směr Kosmonosy, kde 

si nás u školy vyzvedli rodiče, příbuzní či známí. Výlet se mi moc líbil, doporučuji.  

 

Natálie Masarčíková 
Foto: Mgr. Barbora Horáková 

 

 

Zdravá pětka 

 Naši žáci ze 4.B absolvovali vzdělávací program Nadačního fondu Albert zaměřený  

na zdravou výživu. Děkujeme paní magistře Johnové za skvěle připravený program. 

 

Mgr. Lenka Eichlerová 

Foto: Mgr. Lenka Eichlerová 
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VVáánnooččnníí  jjaarrmmaarrkk  

Ve čtvrtek 4. prosince se již tradičně na nádvoří zámku konal Vánoční jarmark. 

Návštěvníky i letos čekal bohatý program, připravený převážně žáky naší školy. Před zámkem 

byl k vidění živý betlém tvořený žáky 5.A a ukázka ryb. U hlavního vstupu do zámku se 

návštěvníci mohli díky staročeské světničce, kterou připravil školní dramatický kroužek, 

seznámit s vánočními lidovými tradicemi. Na nádvoří stály jako obvykle stánky jednotlivých 

tříd, které nabízely krásné výrobky, vánoční dekorace i něco dobrého na zub. Největší zájem 

byl tradičně o cukroví a ostatní cukrovinky. K vidění byla i ukázka práce kovářů a ve školní 

družině si mohli návštěvníci jarmarku zakoupit skleněné šperky a figurky. V prostorách školní 

jídelny žáci deváté třídy připravili občerstvení a návštěvníci mohli hlasovat o nejhezčí 

keramický zvoneček. Celý den pravidelně vystupoval školní pěvecký sbor, druháčci se svým 

tanečním číslem, kroužek flétniček a kláves. Letošní vernisáž, která je tradičně součástí 

Vánočního jarmarku, byla na téma „Vánoční literární díla a jejich autoři“. Každá třída  

si připravila jiného autora a jeho dílo zpracovala různým grafickým způsobem. Jednalo se  

o velmi vydařený ročník a všichni se těšíme na další. 
 

Tereza Lojová, Tomáš Kolbaba 

Mgr. Barbora Horáková 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Reportáž 
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AAkkccee  YYeettttiiccee  

 Ve dnech 5. – 7. 12. 2014 se konala 

víkendová ekologicko-turistická akce 

s názvem Yettice. Odjížděli jsme v pátek  

po třetí vyučovací hodině. Cestovali jsme  

z náměstí městskou hromadnou dopravou 

na autobusové stanoviště k Bondy, kde 

jsme přestoupili do linkového autobusu 

směr Trutnov. Zde jsme přesedali na spoj 

do Pece pod Sněžkou. V Peci pod Sněžkou 

jsme museli čekat asi 30 minut na batohy, 

proto jsme šli do jedné kavárny, kde jsme si 

mohli dát horkou čokoládu, čaj apod. Když nám přivezli batohy, tak jsme se vydali na cestu 

k chalupě. Po příchodu na chalupu jsme se rozdělili do pokojů. V chalupě netekla teplá voda, 

nebyla zde elektrika a každý si musel topit ve svých kamnech, které měl u sebe v pokoji. 

Poté jsme měli večeři a seznamování s chalupou. Pak jsme měli chvilku volna a byl večerní 

program, kde jsme zpívali při kytaře a hráli různé hry. Ve 23:00 hod. byla večerka a všichni 

šli spát do svých pokojů. Druhý den jsme měli asi v 8:30 snídani a poté se šlo na procházku 

do Pece pod Sněžkou. V místním obchůdku jsme si mohli něco koupit. Poté, co jsme si 

nakoupili potřebné, jsme šli zpět na chatu, kde byl připravený oběd. Po obědě jsme měli 

chvilku volna a začínal odpolední program, kde se hrály různé hry. Když odpolední program 

skončil, byl čas na večeři. Po večeři začínal večerní program. Večerní program spočíval v tom, 

že na chalupu přišel Mikuláš s čerty a anděly. Zmíněné role si rozdělili účastníci akce, kteří 

dopředu museli projít náročným castingem a přísným výběrem poroty. Mikuláš vždy  

o každém přítomném něco přečetl z knihy hříchů a ten pak musel splnit úkol, který mu 

Mikuláš s čerty a anděly zadal. Například musel zazpívat písničku, zatancovat… Po odchodu 

Mikuláše šli někteří do svých pokojů nebo zůstali ve společné místnosti, kde se ještě zpívalo. 

Třetí den, den poslední, jsme po snídani uklízeli pokoje. Po obědě a po poslední společné 

fotografii na památku jsme se sbalili a vydali na cestu do Pece na autobus. Cesta domů 

s přestupem ve Svobodě nad Úpou rychle utekla. Na autobusovém nádraží u Bondy, kde si 

nás převzali rodiče, jsme vystoupili unavení, ale nadšení. Byl to nejlepší víkend s nejlepšími 

lidmi! 

Klára Vajsejtlová 

Foto: Vladimír Chmelík 

Reportáž 
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JJiiččíínn,,  MMiilleettíínn,,  AArrcchheeooppaarrkk  VVššeessttaarryy  

 Dne 26. 11. 2014 se šesté třídy byli 

podívat v Jičíně, v Miletíně a ve Všestarech.   

V Jičíně jsme byli na Valdštejnově náměstí, 

kde jsme plnili otázky a úkoly (např. najdi 

dům se soškou lva), které nám připravila 

paní učitelka. V rámci poznávací hry jsme 

zavítali i do informačního centra, kde jsme 

získali mapu města Jičína. Po splnění úkolů 

jsme dostali zaslouženou odměnu. 

 V Miletíně nám vysvětlili, jak vznikly 

hořické trubičky. Po výkladu jsme se šli 

podívat do výrobny, jak se hořické trubičky 

pečou a sypou. Po ukázce jsme si mohli 

v krámku nakoupit trubičky nebo si  

na vlastní kůži vyzkoušet, jak se trubičky 

rolují. Zkušenost to byla vskutku voňavá. 

Někomu se trubičky dařily, jiný vyrobil spíše 

trubku. Každá trubička ale byla výborná. 

 Poslední zastávka byla v Archeoparku 

ve Všestarech. Tam nám nejprve udělali 

prezentaci o pravěku. Ukázali nám repliky 

pravěkých nástrojů jako např. sekeromlat, 

meč nebo náramníky. Poté jsme se podívali 

do pekla, světa a nebe. Jednalo se o tři 

patra, kde jsme se mohli podívat na život 

v pravěku. Všechna tři patra byla velice 

zajímavá a poutavě zpracovaná. V pekle 

jsme viděli kostru malého mamuta v životní 

velikosti. Mohli jsme se podívat také na 

nástěnné malby. V dalších patrech byl 

zmenšený model pravěkého světa a kostry 

zvířat. Nakonec jsme se šli podívat ven, kde 

jsme si mohli vyzkoušet práce, co pravěcí 

lidé dělali, a podívat se do domů, kde žili. 

Zkusili jsme si hod oštěpem na mamuta ze 

sena a zjistili jsme, že bychom jako třída byli 

dobrá tlupa a neumřeli bychom hladem. Na závěr jsme orali pole pravěkými nástroji. To byla 

ale fuška! V archeoparku se nám moc líbilo. Byl to skvělý zážitek, který nám pomůže  

i v hodinách dějepisu. 

           Radim Malý, Mgr. Barbora Horáková 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Reportáž 
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Terka Vajsejtlová je nadaná mladá sportovkyně. Proto jsem se jí nemohla nezeptat na pár 

otázek ohledně jejího koníčku. 

 

Jak dlouho už hraješ tenis? 

Tak tenis hraju už okolo osmi let. 

 

Co tě na tenisu nejvíce baví? 

Na tenisu jsou nejlepší tréninky a turnaje. 

 

Jak často trénuješ? 

Každý den dvě hodiny. 

 

Kolik máš doma pohárů a medailí? 

Opravdu nevím přesný počet, ale doma mám celou polici pohárů. 

 

Soutěžíš v družstvech nebo jako jednotlivec? 

No, to samozřejmě závisí na druhu soutěže, ale už jsem hrála na soutěžích ve družstvech i 

sama. 

 

Na jakých velkých soutěžích jsi už byla? 

Účastnila jsem se Mistrovství České Republiky družstev, Mistrovství České Republiky 

jednotlivců nebo Evropského turnaje, kde jsem byla první. 

Veronika Dubská 

Foto: archiv Terezy Vajsejtlové 

 

 

 

Co je to Ekologický seminář? 

 Ekologický seminář je zdrojem ponaučení  

o přírodě, jak bychom se k ní měli chovat, pomáhat 

jí a hlavně jí neškodit. Pořádáme akce jako 

například den školy bez aut, kdy jsme se pokusili 

zjistit, zda se počet aut na školním parkovišti 

zmenší, zůstane stejný jako vždy nebo se dokonce 

zvětší. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna 

počítala auta a druhá se jízdou na kolech  

a koloběžkách snažila upozornit lidi na tuto akci. 

Chodíme do přírody krmit zvířata. Učíme se  

o třídění odpadu a vyrábíme cedulky s nápisy, že nemáme plýtvat vodou a elektřinou. 

 Ekologický seminář vede pan učitel Turek. Z jeho přístupu je vidět, že má přírodu 

opravdu rád. 

Jan Šámal 

Okénko mladého sportovce 

Ekokoutek 
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RRoozzhhoovvoorr  ……  ss  TTeerrkkoouu  PPuužžmmaannoovvoouu  

 Do únorového rozhovoru jsme si vybraly zástupkyni spíše letního sportu Terezu 

Pužmanovou. Terka se již od útlého dětství věnuje plavání a nutno podotknout, že je velice 

úspěšnou reprezentantkou tohoto sportu, pro niž je plavání především zábava. 

Od kolika let plaveš? 

Od svých pěti let. 

 

Jakého ocenění si nejvíce vážíš? 

Nejvíce si vážím ocenění nejlepší kolektiv žen 

v roce 2014 se štafetou. 

 

Čeho bys chtěla dosáhnout a jaké soutěže 

by ses chtěla zúčastnit? 

V nejbližší době bych se chtěla zúčastnit finále 

v Berlíně. 

 

Kde plaveš a jak se jmenuje klub, za který závodíš? 

Plavu na stadionu v Mladé Boleslavi za klub Auto ŠKODA Mladá Boleslav (AŠMB). 

 

Co obnáší tento sport? 

Tento sport je velice náročný. Plaveme každý den 2 hodiny k tomu ještě hodiny posilování a 

běhání. Musíme se udržet v kondici po celý rok i přes prázdniny. Je velice náročné také skoro 

každý víkend jezdit na závody, vstávat v šest 

hodin, přijíždět v deset večer a strávit tak celý 

den na bazéně. 

 

Jaký styl Tě nejvíce baví? 

Nejvíce mám ráda kraul.  

 

Kdo je Tvůj idol? 

Mým idolem je naše výborná reprezentantka a 

účastnice olympijských her Simona Baumrtová. 

 

Proč bys tento sport doporučila čtenářům? 

Já se ve vodě uvolním a nemyslím na nic jiného. Navíc máme úžasný kolektiv a skvělé 

trenéry. 

 

Nezbývá než Terce popřát mnoho štěstí a úspěchů v plavání a aby byl sport pro ni i nadále 

potěšením a mohla se jednou podívat na olympijské hry stejně jako Simona Baumrtová. 

 

Kateřina Mazancová, Kateřina Klikarová, 

Mgr. Barbora Horáková  
Foto: archiv Terezy Pužmanové 

Rozhovor 
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Vítejte ve světě kluků. Zde si budeme povídat o věcech pro kluky. 

Naše první téma bude: ARMÁDA. 

 Asi každý kluk si někdy hrál na vojáka, 

„přestřeloval“ se s kamarády anebo se alespoň 

o tyhle věci někdy zajímal. My si o tom povíme 

něco víc. Většina kluků si myslí, že voják 

jenom střílí ze samopalu nebo jezdí v tanku. 

To je sice pravda, ale to není všechno. Voják 

musí nejdřív podstoupit výcvik a pak až může 

bojovat. Bojuje ale podle výcviku.  

To znamená, že je buď odstřelovač, nebo ženista, nebo například průzkumník. Teď si 

povíme, kdo je to ženista. Ženista je voják, který 

bojuje v zákopech, takže se vlastně přestřeluje 

s nepřátelskými ženisty. Další je na řadě odstřelovač. 

Odstřelovač nebo sniper (to je jedno) je skrytý 

bojovník, který se schová někde v křoví nebo v staré 

budově a odtamtud zneškodňuje nepřátelské cíle. 

Používá pušku s optikou a někdy i oblek hejkal. 

Hejkal je oblek pro maskování v přírodě. Někdy 

dokáže zničit i lehce pancéřované vozidlo, ale na to 

musí mít pušku s větší ráží.  

Tak to by bylo pro začátek všechno. Doufám, že Vás článek zaujal a budete se těšit na příští 

článek ze světa kluků. 

Marek Malý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv autora, Mgr. Barbora Horáková 

Svět kluků 

Zákop 

Sniper 

Pořádná klučičí zábava na Vánočním jarmarku 
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Hana Thach 8.A 

1. Je jich více 

2. Trička 

3. Bez podpatků 

4. Hvězdy nám nepřály 

5. Baví – AJ, nebaví Z 

 

Lea Kuruczová 9.A 

1. Nehty si nelakuji 

2. Boty 

3. Jak kdy, ale spíše 

s podpatky 

4. Rychle a zběsile 1 – 6 

5. Baví – AJ, nebaví F 

Evička Toušová 7.A 

1. Miss Sporty, červená 

2. Kostkovaná košile 

3. Bez podpatků 

4. Zůstaň se mnou 

5. Baví – TV, nebaví Z 

 
Chiara Schuhmacher 6.B 

1. Essence, bílá 

2. Legíny, boty, mikiny 

3. Bez podpatků 

4. Frozen nebo Hachiko 

5. Baví – D, nebaví M 

 

Klárka Vajsjetlová 9.A 

1. Rimmel, Miss Sporty, bílá, 

červená, růžová 

2. Šaty 

3. Jak kdy, spíše obojí 

4. The last song 

5. Baví – D, nebaví P 

 

Áďa Molnarová 6.A 

1. Essence, fialová 

2. Mikiny 

3. Bez podpatků 

4. Deník malého poseroutky 

5. Baví mě – ČJ, nebaví AJ 

 

Terča Stránská 8.A 

1. Miss Sporty, fialová – odstín 344 

2. Černobílé legíny 

3. Bez podpatků 

4. LOL 

5. Baví – Z, nebaví M 

 

 

 

Dívčí anketa 

Otázky: 

1. Jaká je tvoje oblíbená značka a barva laku na nehty? 

2. Jaký je tvůj oblíbený kousek oblečení? 

3. Máš raději boty s podpatkem nebo bez podpatku? 

4. Jaký je tvůj oblíbený film? 

5. Jaký předmět ve škole tě baví a naopak nebaví? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Nguyen, Karolína Danková 

Foto: archiv respondentek  

Svět holek 
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Školní turnaj v miniflorbalu – 22. ledna 2015 

Nejlepší hráčka:  Veronika Cyrany (4. A) 

Nejlepší hráč: Jakub Vajsejtl (5. B) 

Celkové pořadí: 

1. místo:  5. B  

  Jakub Vajsejtl, Michal Kurc, Michal 

  Čančík, Martin Veselý, Jakub Šulc 

2. místo:  4. B 

Jakub Langer, Vilém Motl, Štěpán 

Dragoun, Vanda Dlasková, 

Dominik Ouzký, Aleš Hybler 

3. místo: 3. A 

  Matěj Říha, Matylda Suchá, Vojtěch Podlipský, Matěj Kolín 

4. místo: 4. A 

David Kožíšek, Dominik Donini, Ondřej Svoboda, Karel Vlášek, Jan Dunovský, 

Veronika Cyrany, Lucie Sodomková 

5. místo: 3. B 

  Michal Majer, David Pokorný, František Ulrich, Jan Hlaváček 

 

 

 

Okrskové kolo v zimním víceboji - 3. února 2015, Bakov nad Jizerou 

 Jedná se o soutěž osmičlenných družstev z 1. stupně základních škol složených  

ze dvou chlapců a dvou děvčat ze 2. – 3. tříd a ze dvou chlapců a dvou děvčat ze 4. – 5. tříd. 

Vyhlašuje se i pořadí 

jednotlivců v kategoriích. 

 Disciplíny: šplh na tyči, 

člunkový běh 4 x 9 m, hod  

2 kg medicinbalem, skok 

daleký snožmo z místa, hody 

míčem o stěnu za 1 min., 

přeskoky švihadla za 1 min., 

výskoky na bednu za 1 min., 

sed – leh za 1 min.  

Dosažené výsledky všech členů 

družstva v osmi disciplínách se 

převádí na body dle tabulek. 

  

Sportovní novinky 
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 Výsledky soutěže družstev (škol) 

 1. místo  ZŠ Kněžmost   4218 bodů 

 2. místo  1. ZŠ Mnichovo Hradiště 3909 bodů 

 3. místo  ZŠ Kosmonosy  3879 bodů 

 

 Umístění našich žáků v jednotlivých kategoriích 

 Mladší žáci (2. – 3. třída):  Matěj KOLÍN (3. A) 

     1. místo 

      Jan KVAČEK (3. B) 

     9. místo 

 Mladší žákyně (2. – 3. třída): Eliška TURYNSKÁ (3. B)

     7. místo 

      Veronika SURYNKOVÁ (3. B) 15. místo 

 Starší žáci (4. – 5. třída):  Michal ČANČÍK (5. B)  4. místo  

      Hynek TIŠER (5. A)  6. místo 

 Starší žákyně (4. – 5. třída):       Kristýna ZEMANOVÁ (5. A) 5. místo  

      Anna ZLÁMALOVÁ (5. B)       7. místo 

 Mgr. Milan Petráš 

 Foto: Mgr. Milan Petráš 

 

 

 

Drážďany 2014 

 Dne 13. prosince bylo umožněno žákům 

základní školy Kosmonosy jet na celodenní výlet 

do německých Drážďan. Sešli jsme se v sobotu 

v 6:15 ráno za školou a od školy jsme vyjeli 

v 6:35. Cesta trvala okolo čtyř hodin s jednou 

zastávkou v Tescu, kde jsme si mohli koupit 

něco k jídlu. Když jsme dojeli do Drážďan, tak 

jsme se společně prošli po městě  

a po zajímavých památkách. Po prohlídce města 

jsme došli k místu, kde jsme měli rozchod  

a večer zase sraz. Každý jsme doslali mapku, 

abychom věděli, kam se můžeme podívat. Mohli jsme se kouknout po stánkách, schovat se 

do kavárny nebo si projít obchodní dům. Snad každý si odtamtud musel odvést drážďanský 

hrníček a ochutnat půlmetrovou klobásu. Celé nám to kazilo jen počasí, protože pršelo.  

A mraky lidí kolem. V 17:00 jsme se všichni sešli na smluveném místě a došli k autobusu. 

Cesta s jednou zastávkou trvala stejně jako do Drážďan 4 hodiny. Domu jsme dorazili všichni 

unavení po deváté hodině večer. Celý den se povedl a užili jsme si ho. 

Barbora Jiránková 
Foto: David Le 

Sportovní novinky 

Letem světem 
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 Komiks 
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Hlavolamy: 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pro chytré hlavičky: 

 
                         

Pálí Ti to?   

                               

Máte za úkol zapálit oheň a máte k dispozici líh, svíčku, benzín, papír, 
slámu, černé uhlí, krabičku zápalek, kousek vaty a pryskyřici. Co zapálíte 
jako první? 
 
 
 

Řešení hlavolamů: 

Nejlepší je tento hlavolam řešit zpětně:      Protože přece ještě žije! 

Den označený jako "Nedělní zítřek" je pondělí. 

Den "po nedělním zítřku" je tedy úterý. 

"Pět dní před dnem" (den je tedy úterý) je samozřejmě čtvrtek. 

Včera byl tedy čtvrtek, takže dnes je pátek. Proto zítra je sobota. 

 

Luštěnky 

Který den by byl 

zítra, kdyby včera 

bylo pět dní před 

dnem, který je po 

nedělním zítřku? 

 

Proč nemůže být 
žádný žijící 
Američan 
pochován 
v Kanadě? 
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Hádanka na závěr: 

Sherlock Holmes se chce dostat do tajného klubu, kde se 
scházejí nejchytřejší lidé planety. Do klubu mají ale přístup pouze jeho 
členové. Zjistí tedy, kde se klub nachází a tajně pozoruje jednotlivé 
příchozí. Vždy když někdo přijde, musí projít přes dveřníka, který 
každému, kdo chce vstoupit, řekne číslo. 

Přijde první návštěvník. 
Dveřník: "Čtyřiadvacet." 
První návštěvník: "Dvanáct." - dveřník jej vpustí dovnitř 

Přijde druhý návštěvník. 
Dveřník: "Čtrnáct." 
Druhý návštěvník: "Sedm" - dveřník jej také vpustí dovnitř 

Přijde třetí návštěvník. 
Dveřník: "Šestnáct." 
Třetí návštěvník: "Osm." - Také jeho dveřník vpustí. 

Sherlock Holmes si myslí, že již číselné hrátky prokoukl, a tak se odhodlá 
vstoupit do klubu. 

Dveřník: "Osm." 
Sherlock Holmes: "Čtyři." - Dveřník: "Špatně! Koukej zmizet!" 

 

 

 

 

Řešení hádanky: 

Nejde totiž o to říci polovinu čísla. Jde o to říci počet písmen, které 
dané slovo obsahuje. Např. slovo "šestnáct" obsahuje "osm" písmen 
a proto je správná odpověď "osm". 

      

                   

 

Adéla Suchá 

Luštěnky 
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