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SSlloovvoo  ššééffrreeddaakkttoorrkkyy   
Zdravím vás milí čtenáři a čtenářky. 

 Vítám vás při čtení již třetího čísla školního časopisu KosmoNOSák. 

Tentokrát jsme pro vás připravili více informací, zábavy, článků a spoustu 

dalšího. Hned na úvod se za celou redakci musím pochlubit. Díky našim 

pilným redaktorům a vedení časopisu jsme vyhráli krajské kolo soutěže 

„Školní časopis roku 2015“ a porazili tak dokonce nejlepší školní časopis v republice pro rok 

2014. To však není konec. Postoupili jsme do celostátního finále v Brně, kde se opět 

pokusíme zabojovat. Děkujeme vám za podporu a za celý školní rok, kterým jste nás 

provázeli a těšíme se na vás opět v dalším čísle KosmoNOSáku. 

Veronika Barvová 

Obsah 
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Charitativní akce „Upleť nebo uháčkuj čtverce“ 

 Charitativní akce na 

podporu nemocných dětí 

v Africe pomáhá sirotkům, 

opuštěným dětem a dětem s 

AIDS v Jižní Africe. Odhaduje 

se, že takových dětí je v Africe 

kolem 15 milionů, z toho v Jižní 

Africe kolem 1,4 milionů. Uplést 

nebo uháčkovat čtverec zabere 

zhruba půlhodinu a může 

pomoci zachránit dětský život. 

Čtverce jsou pak sešity do dek. 

Na každou je potřeba 35 

čtverců. Uplést nebo uháčkovat 

čtverec je věc velice snadná, 

ideální pro dospělé a dětské začátečníky, pro děti ve školách, družinách i pro tvořivé babičky. 

Cílem je vytvořit čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20x20 cm. Hlavně, aby 

čtverce byly hřejivé, příjemné a nekousavé. Čtverce jsou dobrovolníky sešívány až na místě. 

Po dohotovení každého čtverce je potřeba nechat ocásek dlouhý cca 50 cm, aby bylo možné 

k sobě čtverce sešít. 

 Naše škola se do této akce zapojila díky paní učitelce Fejfušové, která celou akci 

zaštítila. Díky ní jsme se také mohli naučit uplést nebo uháčkovat tyto čtverce. Nakonec celá 

škola pletla čtverce včetně maminek i babiček. Tímto všem zúčastněným mockrát děkujeme.  

Veronika Barvová 

 

Foto: Mgr. Jiřina Fejfušová 
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Putování po zámku 

 Putováním po zámku nazvala paní učitelka 

Hornychová kroužek pro předškolní děti. Během putování 

paní učitelka provází budoucí školáky všemi částmi našeho 

zámku. Každá hodina je něčím jiná. Žáčci jsou buď uvnitř 

školy, nebo za hezkého počasí venku v zámeckém parku. 

Pokaždé paní učitelka děti zaujme jiným typem hry. Děti se 

zapojí do pohybových, hudebních, výtvarných a 

vědomostních činností. Na konci každé hodiny si odnesou 

jednoduchý úkol i malou odměnu. Pro velký zájem probíhá 

kroužek třikrát týdně ve třech skupinách. Já osobně jsem se 

jedné hodiny zúčastnila, a i když už jsem žákyně druhého 

stupně, velmi mě to bavilo. Byla jsem na hodině jako 

asistent a myslím, že budu chodit pomáhat i nadále! 

 

Kateřina Mazancová 

Foto: Kateřina Mazancová  

 

Exkurze do planetária s výšlapem na Petřín 

 Dne 28. 4. se 5.B a 2.B vydaly na výlet. Už v sedm hodin ráno jsme seděli v autobuse 

a frčeli směr Praha. Jako první jsme navštívili pražské planetárium v Holešovicích.  

V planetáriu jsme zkoušeli jízdu po Měsíci a Marsu, prohlédli jsme si exponáty a shlédli film  

o vesmíru. Na to jsme přejeli na Strahov a odtud jsme šli do Štefánikovy hvězdárny  

na Petříně. Tam jsme shlédli dosti podobný filmo vesmíru. Pak jen kousek chybělo  

k Petřínské rozhledně, ale škoda, že jsme nestihli zrcadlové bludiště. Výlet byl moc pěkný  

a hurá na další. 

 

Martin Veselý 

Foto: Mgr. Romana Karásková                                                              
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Filmový festival „Jeden svět“ – 6. třídy 

 Dne 8. 4. 2015 třídy 6.A a 6.B zavítaly do mladoboleslavského kulturního domu  

na filmový festival Jeden svět 2015 – Praskněte své bubliny! Během hodiny a půl jsme viděli 

celkem tři filmy. 

1. film: Gabrielova reportáž z mistrovství světa 

 Chlapce v Brazílii baví natáčet a moderovat, a tak ho napadlo natočit film o tom, co se 

děje v jeho městě, kde bydlí. Město bylo velmi chudé. Ten rok se zrovna konalo mistrovství 

světa ve fotbale a jeden ze stadionů, kde se mistrovství hrálo, byl i v chlapcově městě. Místní 

lidé byli zprvu šťastní, ale zjistili, že taková stavba potřebuje ohromné místo. Nakonec museli 

svoje domovy opustit. Na jejich místě vyrostla železnice. Chlapec objížděl okolí a ptal se na 

názory lidí, co si myslí o mistrovství a zda je pro ně přínosem. 

2. film: Haiduc – život na ulici 

 Tento film se odehrával v Rumunsku. 

Hlavním hrdinou byl patnáctiletý kluk jménem 

Nicuo, který fetoval a čichal k různým látkám, 

které mu ničily plíce. Bydlel v kanále se svými 

kamarády a s ostatními lidmi bez domova 

závislých na drogách. Po čase byl Nicuo 

převezen do nemocnice kvůli svým zdravotním 

problémům. Byl velmi vyzáblý a stále unavený. 

Tak si ho vzala jedna hodná paní, která se o 

něj starala. Slíbil, že už nikdy fetovat nebude. 

Opravdu to chvíli vydržel, jenže nakonec do 

toho zase spadl, protože se nepřestal bavit se 

svými kamarády ze starého domova. 

3. film: Hrdá navzdory chudobě 

 Poslední film byl o dívce jménem Nicky. 

Bylo jí 12 let a bydlela v Holandsku. Její rodiče 

nechodili do práce, a proto byli chudí. Nicky spolu se svým bratrem chodila do potravinové 

banky, kde dostávali jídlo pro celou rodinu. Byla velmi hodná a štědrá. I když byla chudá, tak 

své věci dávala dětem, které jsou na tom ještě hůř než ona. Ve škole se jí všichni posmívali, 

že je chudá. Až do chvíle, kdy svým spolužákům v hodině vyprávěla, jaké to je být chudá. 

Výhodou je, že je celá rodina stále spolu. A nevýhody? Ty jistě znáte. Děti se zamyslely a 

začaly ji obdivovat. 

 Všechny filmy byly moc hezké a naučné. Každý jsme si něco odnesl a určitě se těšíme 

na příští ročník festivalu Jeden svět. 

      Kateřina Nguyen, Karolína Danková 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Aktuality 
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Filmový festival „Jeden svět“ – 8. a 9. třídy 

 Stejně jako šesté třídy i osmé třídy společně s 9.A 

navštívily festival dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni. Zavítali 

jsme na film Putinovy „Děti 404“. Po samotném filmu 

následovala diskuze s pořadateli festivalu, kteří s námi 

diskutovali o tématu filmu. O čem vlastně film byl? Vypráví 

o velmi nesnadném životě homosexuálů v Rusku. 

Dokumentem nás provází chlapec, který se snaží bojovat 

za homosexuální menšinu v Rusku, žít normálním životem, 

i když je celá společnost proti němu. Dokonce mnoho 

rodičů své děti zcela odsoudí a vyhodí je z domu. Příběh 

mladého kluka nám ukázal, jak je těžké smířit se s tím, že 

jste jiní. A obzvlášť v Rusku. Rusko takovéto lidi neuznává, 

a proto je odsuzuje. Tito lidé se spolu nemůžou držet ani 

za ruce, protože by za to mohli být odsouzeni a zavřeni na 

pár dní do vězení. 

 Zajímal mě také názor mých spolužáků na tento dokument, a proto jsem se jich  

na něj zeptala: 

Hana Kerdová, 8.A: „Mně se film líbil, a proto jej hodnotím kladně.“ 

Hana Thach, 8.A: „Byl to zajímavý a podle mě i pravdivý příběh. Celkově se mi film líbil.“ 

Marie Horáková, 8.B: „Je to hnusné a ošklivé. Tento film mě dojal.“ 

Veronika Barvová 
Foto: Jeden svět, Člověk v tísni o.p.s. 

 

 

Výlet do Pěnčína 

 Poslední březnový den, tedy 31. 3., se 5.B a 2.B vydaly na výlet do Pěnčína na kozí 

farmu a také do korálkárny a sklárny v Pěnčíně. Na začátku jsme shlédli video o farmě a pak 

šli do sklárny. Poté jsme navštívili sýrárnu a zvířata: kozy, ovce a osla. Na konci jsme si 

vyráběli náramky. Výlet jsme si moc užili a už se těšíme na další! 

 

Martin Veselý 

Foto: Mgr. Romana Karásková 
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Velikonoční jarmark 

 Velikonoční jarmark se konal dne 26. 3. ve školních chodbách od 15 do 17 hodin. 

Všechny třídy měly moc hezké stánky s různým cukrovím, jarními květinami, plyšovými 

předměty, či keramickými a papírovými výrobky. Na výrobě velikonočních předmětů se 

podíleli žáci, paní učitelky i páni učitelé a samozřejmě i maminky. Na jarmark přišlo hodně 

dospělých i dětí a všichni jsme si ho užili. Děkujeme všem zúčastněným za krásnou jarní 

atmosféru.  

Tereza Lojová, Natálie Masarčíková, 

Adriana Daníčková 

Foto: Mgr. Jiřina Fejfušová 

 

 

Recitační soutěž 

 Recitační soutěž se 

konala 26. března v 

učebně hudební výuky. 

Podělím se s vámi o své 

dojmy coby nejstarší 

účastnice školního kola 

recitační soutěže. Když 

jsem přišla do hudebny, 

byla celá zaplněna jak 

mladšími, tak staršími žáky 

naší školy, kteří přišli zkusit 

štěstí. Ti menší už měli své 

snažení za sebou. Chodili si pro odměnu a fotili se. Nás starších se sešlo jenom pět. Všichni 

jsme měli básničky jiné, ale všechny byly krásné. Podle mě byla nervozita na mém výkonu 

znát. Nakonec jsem obsadila 3. místo ve své kategorii. Jednotlivých kategorií totiž bylo více. 

Vždy spolu soutěžili žáci z přibližně stejného ročníku. Do okresního kola byli vybráni Eliška 

Nedvědová a Vilém Motl. Recitační soutěže se v budoucnu určitě zúčastním znovu, a doufám, 

že nás starších tam bude víc. 

Marie Horáková 

 

Foto: Mgr. Romana Karásková 
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Exkurze KosmoNOSáku do rádia Kiss Delta 

 

 Dne 20. května se redakce našeho 

školní časopisu dostala díky panu řediteli na 

exkurzi do rádia Kiss Delta v Mladé Boleslavi. 

Byli jsme svědky asi 45 minutového vysílání 

Vojty a Štěpiho, kteří točili od 6 do 9 hodin. 

Vojta i Štěpo nám pověděli něco o historii 

rádia a jak takové ranní vysílání probíhá. 

Dokonce jsme se vysílání také aktivně 

zúčastnili. Druhá část naší exkurze probíhala 

ve střižně, kde nám Jirka Vondra ukázal, jak 

se stříhají reklamní spoty. Dokonce si někteří 

z nás mohli vyzkoušet, jak se taková reklama 

namlouvá. Já s Honzou Juričem jsem si 

zkusil namluvit reklamu na obchod 

s motorkářským vybavením a byla to hrozná sranda, ale i tvrdá práce. Když teď uslyšíme 

reklamu na jogurt v akci, tak už víme, jak těžké je natočit takový spot. 

 Za celou exkurzi musíme hlavně poděkovat našemu panu řediteli a paní učitelce 

Horákové. 

Martin Veselý 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

 

 

 Adélka Langerová je žákyní 2. třídy, je velmi 

malá, ale jezdí moc dobře na kole. A tak jsem se jí 

zeptala na pár otázek o jejím oblíbeném sportu. 

 

Jak dlouho jezdíš na kole?  

Na kole jezdím tak od tří let. 

Jaký byl tvůj první závod? 

Byl to závod, kde jsem závodila na odrážedle, takže to 

jsem byla ještě hodně malá. 

Kolik máš doma medailí a pohárů? 

Medailí mám přibližně 5, ale pohár jsem ještě nezískala. 

Malé děti ho nedostávají. 

Jakých závodů ses již zúčastnila? 

Zúčastnila jsem se už spousty závodů, např. v Praze 

nebo v Bakově nad Jizerou. 

Jak dlouhé jsou tratě, na kterých závodíš? 

Většinou jsou dlouhé okolo 5 kilometrů. 

Aneta Odnohová 

Foto: archiv Adély Langerové 

 

Okénko mladého sportovce 

Aktuality 
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KKoossmmooNNOOSSáákk  jjee  nneejjlleeppššíí  vv  kkrraajjii!!!!!!  

 Dne 17. dubna 2015 jely vybrané členky redakce školního časopisu KosmoNOSák  

do Prahy na vyhlášení krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis. Vše začalo tak, že nás 

paní učitelka Horáková přihlásila do krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2015“. 

Nastoupily jsme v osm hodin ráno na linkový 

autobus, který jel od Bondy centra až do Prahy na 

Černý Most. Cesta proběhla bez problémů a za chvíli 

jsme byly na Černém Mostě. Nastoupily jsme do 

metra a vystoupily na zastávce Národní třída. Tam 

jsme vyjely několikery jezdící schody a byly jsme na 

ulici. Po chvíli jsme zatočily k Vyšší odborné škole 

publicistiky Praha. 

Když jsme přišly dovnitř, byly na zdi 

pověšené ostatní školní časopisy. Všechny jsme si 

prohlédly a paní učitelka Horáková nás zapsala na dva workshopy. Poté jsme přešly do auly, 

kde jsme se usadily. Pán, který měl na starosti vyhlášení, nás přivítal a seznámil nás 

s dopoledním programem. 

Šly jsme k panu Martinu Janoušovi, který nás měl naučit správné mluvení do rádia a 

na rozhovory. Sám účinkuje v divadle, v rádiu, ale zabývá se i dabingem. V Simpsonech 

dabuje několik postav a říká i názvy, kde se děj právě nachází. Říkaly jsme si jazykolamy a 

cviky na mluvení, např. drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu nebo nejlokomotivovatější 

lokomotiva a další. Nebylo to zdaleka tak lehké, jak to vypadá. 

Poté jsme měly čas na svačinu a šly jsme na druhý workshop. Tím nás provázel pán, 

který nějakou dobu pracoval na TV Markíza. Učil nás, jak zaujmout diváka, který se na vás 

dívá. Jako vzor pustil Freddiho Mercuryho s kapelou Queen. 

Po tomto programu jsme se vrátily zpět do auly, kde jsme čekaly na výsledky. 

Všechny jsme byly nervózní, ale byly jsme nováčci, a tak jsme zázrak moc neočekávaly. ALE 

TO BYLA VELKÁ CHYBA! Protože jsme 

v kategorii Středočeský kraj 1. a 2. stupeň 

byly první!!! A tím pádem jsme postoupily do 

celostátního kola. Byl to nádherný pocit, když 

jsme přebíraly ceny a dva diplomy: za 1. místo 

a za grafiku. A to není vše. Porazily jsme 

NEJLEPŠÍ ČASOPIS MINULÉHO ROKU - 

ČMÁRANICI. S velkou a těžkou taškou odměn 

jsme vyrazily směr metro. Paní učitelka 

obvolala učitele, kteří nám pomáhali s tvorbou 

časopisu. Poté jsme zavolaly panu řediteli a 

paní zástupkyni. Paní učitelka úplně brečela dojetím a štěstím. Z metra jsme šly na autobus a 

potom jsme přijely zpět k Bondy centru.  

Tento den byl rozhodně pro všechny z KosmoNOSáku velkou odměnou za práci na 

tomto časopisu. 

Aneta Odnohová 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Reportáže 
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LLyyžžaařřsskkýý  vvýýccvviikk  77..  ttřříídd  

 Lyžařský výcvik se 

uskutečnil ve dnech 22. 2. – 27. 2. 

2015. Vše začalo tím, že jsme se 

v neděli všichni sešli u zadního 

vchodu do školy, kde na nás čekal 

malý autobus s malým vozíkem. 

 Když jsme do vozíku naložili 

své věci – lyže a batohy, tak jsme 

si nasedali do autobusu, který nás 

odvezl až do Krkonoš do Dolního 

Dvora, kde jsme byli ubytováni 

v chatě jménem Jitka. Poté jsme si 

vybalili a měli jsme osobní volno. 

Okolo 18:00 hod. jsme šli dolů na 

večeři, při které nás pan učitel seznámil s řádem chaty a také s tím, jak se máme chovat na 

sjezdovce. Po večeři nás ještě rozřadil do tří skupin dle výkonnosti. První skupina měla za 

instruktora Libora Baláka, druhá skupina měla pana učitele Petráše a třetí skupina měla pana 

ředitele. 

 V pondělí, hned co jsme se nasnídali, 

jsme se oblékli a vyrazili na sjezdovku do 

Dolního Dolu, kde jsme lyžovali asi do 16:00 

hod. odpoledne. V úterý ráno jsme vyrazili 

lyžovat na Černou Horu do Jánských Lázní, kde 

jsme zůstali až do odpoledne. Středa byla spíše 

odpočinková, a proto jsme lyžovali jenom 

dopoledne a odpoledne jsme jeli do aquaparku 

Špindlerův mlýn. Večer byla velice zajímavá 

přednáška horské služby. Ve čtvrtek nás čekalo 

opět celodenní lyžování na Černé Hoře 

v Jánských Lázních. 

 Pátek byl asi nejlepší ze všech dnů, 

protože jsme pořádali závod ve slalomu na 

blízké sjezdovce za chatou. Závod byl 

skvělý a nejlépe dopadl pro Jana 

Litoborského, který skončil na 3. místě, 

také pro Maxe Krbečka, který byl na 2. 

místě a nejlépe se umístila Tereza 

Pužmanová, která si odnesla 1. místo. 

Myslím si, že lyžák se všem moc líbil a 

všichni si ho moc užili. 

Klára Voloviková, Kateřina Klikarová 

Foto: Mgr. Milan Petráš 

Reportáž 
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ZZáámmeecckkáá  oollyymmppiiááddaa  
 

 Ve čtvrtek 21. 5. a v pátek 22. 5. se 

konala 7. NETRADIČNÍ ZÁMECKÁ 

OLYMPIÁDA, která měla letos téma 

„sportovci“. 

  Každá olympiáda začíná nejdříve 

přípravami, a tak ve čtvrtek dopoledne se 

žáci spolu se svým týmem a vedoucím 

připravovali na olympiádu. Některé týmy si 

dodělávaly trička a vlajku, někteří se zase 

přemístili před zámek, kde si zkoušeli různé 

disciplíny. Po vyzkoušení disciplín se žáci najedli a v 12:20 měli rozchod. V 16:30 se žáci zase 

vrátili do školy, kde se připravili na zahájení olympiády. Když 

v 17:00 přišli rodiče, žáci byli seřazení v zástupech podle týmů 

a zahájení mohlo začít. Nejprve vyšly bohyně, které jsou 

patronkami olympiády a seřadily se kolem místa, kde se za pár 

okamžiků rozžehne olympijský oheň. Poté postupně nastoupili 

vlajkonoši, kteří byli seřazeni přesně podle týmů, takže si 

každý vlajkonoš stoupl před ten svůj.  Na dramatickou hudbu 

vešli na nádvoří rozhodčí, tedy zástupci deváté třídy a 

učitelského sboru, po kterých vyrazili čtyři žáci, kteří nesli 

olympijskou vlajku. Pan učitel Mašín z řad rozhodčích a 

Veronika Konopková jako zástupkyně soutěžících odříkali své 

přísahy, že budou rozhodovat a hrát ve stylu fair play. Po 

přísaze přiběhli dva žáci, konkrétně Jirka a Lucka ze 6.B, 

s pochodní, aby zapálili olympijský oheň. Slavnostním 

zapálením olympijského ohně se stala olympiáda zahájenou. Na závěr si připravily mažoretky 

a gymnastky svá vystoupení. 

  V pátek ráno se týmy sešly a seřadily se, aby je pan učitel Petráš poučil o 

bezpečnosti, poté se týmy rozdělily do skupin podle stanovišť a vyrazily na určená místa.   

 Dohromady bylo 33 stanovišť, která byla rozmístěna do tří lokalit („před a pod 

zámkem“, „u Kosáka“ a „na hřišti“). Mezi 

disciplíny na stanovištích patřily např.: 

přechod lana, koloběžky či snad nejtěžší a 

nejoblíbenější Golemův prsten. 

 Po obědě se žáci seřadili a pan 

učitel Petráš začal vyhlašovat výsledky: 

První místo:   ŠIPKAŘI 

Druhé místo: SKEJTBORĎÁCI 

Třetí místo:    FLORBALISTI  

 Celý den nám počasí přálo, nikdo se nezranil a všichni jsme si olympiádu užili. 

Radim Malý  

Foto: Lucie Picková 

Reportáž 
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EExxkkuurrzzee  KKoossmmooNNOOSSáákkuu  ddoo  PPrraahhyy  

 Dá se říci, že náš výlet nezačal zrovna 

nejlépe. Náš autobus přijel později, než měl, a 

skoro to vypadalo, že neodjedeme. Nakonec 

ale přijel a dopravil nás na naši první zastávku 

do Tiskáren Svoboda.  

 Autobus zaparkoval před obrovskou 

postarší budovou tiskáren, kam jsme posléze 

vešli. Hned u vchodu nás přivítal výrobní 

ředitel pan Lomberský a začala naše exkurze. 

Vyšli jsme několik desítek schodů a prošli 

bludištěm chodeb, které nás dovedly na naši první zastávku v podobě obrovské místnosti, 

kde bylo několik strojů a položených palet. Po prohlednutí této místnosti jsme prošli dalším 

bludištěm schodů a chodeb, na jejichž konci se otevřela obrovská hala se stroji, které 

vypadaly jako z kreslených pohádek, kde jezdí vytisknuté noviny a časopisy po pásech jeden 

za druhým a na konci se skládají do obrovských balíků. U jednoho ze strojů byla obrovská 

kovová nádoba, kde byly nepodařené výtisky. Bylo nám řečeno, že z každé podobné nádoby 

si můžeme vzít to, co se nám líbí. Mysleli jsme, že tato hala bude jenom jedna, ale bylo jich 

hned několik.  V každé bylo co ke zhlédnutí. Prošli jsme několik těchto hal, pobrali tolik 

nepovedených časopisů, kolik jsme unesli a pokračovali dál do skladu obrovských papírových 

rolí, na které se všechno tiskne. Nakonec byl pan ředitel tak hodný a daroval nám několik 

druhů časopisů a pár menších papírových rolí pro školu. Pak jsme zamířili bludištěm zpátky 

k autobusu. Rozloučili jsme se a odjeli autobusem do ateliérů TV Nova v Praze Hostivaři, kde 

se natáčí seriál Ulice.  

 Hned po příjezdu jsme si všimli 

velkých kulis domů, baru jménem Coolna 

a haly, kde byly interiéry místností, kde 

se celý seriál natáčí. Bohužel jsme si 

mohli prohlédnout jenom jednu část 

ateliérů, protože ve druhé části se právě 

natáčelo. Přijel se na nás podívat také 

pan ředitel, který se snažil vyjednat nám 

roli v komparsu. Bohužel se to 

nepodařilo a my jsme zbytek času čekali, 

až projde některý z herců, který by nám dal autogram nebo se s námi vyfotil. Nakonec jsme 

měli možnost vyfotit se s paní Tomicovou alias Simonou, Ondrou Havlem alias Jirkou 

Hložánkem nebo s paní Holišovou alias Veronikou Maléřovou. Paní Tomicová byla velmi milá 

a ochotná, stejně jako Ondra Havel, který se s námi velmi ochotně fotil.  

 I přes to, že jsme si v seriálu nezahráli, tak jsme byli s návštěvou spokojeni. Celý náš 

výlet se vydařil a doufáme, že se do ateliérů v Hostivaři ještě podíváme a snad si v seriálu i 

zahrajeme. 

           Marie Horáková 

Foto: Mgr. Jarmila Chmelíková 

Reportáž 
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 V naší nové rubrice Vám přestavíme některé ze zájmových kroužků, které probíhají na 

naší škole. V příštím čísle se můžete těšit na pokračování. 
 

KKlláávveessyy  

 Asi každý ví, jak vypadají klávesy a že se na naší škole hra na klávesy vyučuje. 

Samozřejmě, že na klávesy se především hraje, ale není to pouze o mačkání kláves. Učíme 

se noty, abychom je uměli vůbec zahrát. Musíme správně sedět a vědět, kde je jaký tón 

nebo nota. Jak se zahraje akord a jak se nazývá. Na druhou stranu je na klávesách i zábava. 

Paní učitelka Hornychová, která výuku vede, vypráví velice zajímavé a legrační historky. Má 

spoustu zkušeností a vždy dělá hodiny zajímavé. Hraje na klávesy už přes 30 let a pokaždé 

nás má co naučit. Já osobně se na klávesy učím krátce (cca 3 měsíce) a umím toho už 

poměrně hodně. Vždycky, když mám hodinu kláves, jsem velice natěšená, až se naučím něco 

nového. 

Karolína Danková 

 

SSbboorr  JJiittřřeennkkaa  

 Náš školní sbor Jitřenka se skládá z asi 

30 dětí pod skvělým vedením paní učitelky 

Štěpánové a paní učitelky Fejfušové.  

Nemyslete si, my nejsme jenom nějaká 

povinnost, i když je náš sbor zařazen mezi 

volitelné předměty žáků 2. stupně. Jsme také 

kamarádi. Je to náš koníček a hlavně zábava! 

Chodit k nám můžou klidně i žáci 1. tříd a 

samozřejmě i vyšší ročníky. Účastníme se 

různých akcí i nejrůznějších vystoupení. Zrovna 

dne 22. 4. jsme byli na jarním POP songu – 

přehlídce sborů. Kromě zábavného zpívání 

nacvičujeme také dětské opery, např.: Červená Karkulka. Zkoušky probíhají v úterý a ve 

čtvrtek od 6:40 do 7:30. Pokud přemýšlíte, jestli se k nám přidat, tak rozhodně neváhejte! 

Kateřina Mazancová 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Kroužky se představují 
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VVaařřeenníí  

 Každé liché pondělí a úterý se ve 

školní kuchyňce vaří. Ovšem nechystá se tam 

oběd pro žáky. Je to kroužek, který vede paní 

učitelka Eichlerová a děti se tam učí vařit 

základní jídla, jako jsou špagety, míchaná 

vajíčka atd. Chodím na vaření v pondělí, a 

protože jsem tam nejstarší, musím pomáhat 

s krájením housek, zeleniny a podobně. Ale 

vůbec mi to nevadí. Vždy se nám to totiž 

povede a vůně linoucí se z kuchyňky přivolá i 

paní uklízečky. Už jsme zkoušeli např. 

palačinky, tvarohový koláč s piškoty, obložené housky s máslem a zeleninou, perník a vše 

možné. To, co nesníme, si můžeme vzít domů. Výsledek je MOC dobrý. 

Aneta Odnohová 

Foto: Mgr. Lenka Eichlerová 

 

 

DDrraammaattiicckkýý  kkrroouužžeekk  

 Tento kroužek se koná každou středu vždy 

od 14:30 do 15:30. Učíme se zde ovládat sami sebe 

a hrát divadlo. Dokonce se učíme i monology a 

scénáře na divadelní vystoupení. Dramatický 

kroužek je velice zábavný, ale také poučný, protože 

je někdy velice těžké ovládat sami sebe. Nejdříve 

se snažíte vůbec mluvit a ovládat mimiku, a pak 

také hrát scénky. Postupem času se zdokonalujete 

a dotváříte nedokonalosti. Nebojte se přijít i vy a 

ukázat, co ve vás je!  

Veronika Barvová 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

 

 

ŠŠppaanněěllššttiinnaa  

 Pro všechny děti, které mají rádi cizí jazyky, je letos 

v nabídce zájmových kroužků i výuka španělštiny. Tento jazyk 

vyučuje paní učitelka Křížová, která přišla na naši školu 

v letošním roce. Ač se učíme španělsky teprve pár měsíců, už 

známe spoustu nových slovíček. Například už umíme španělsky 

říct pozdravy, zvířata, členy rodiny, dopravní prostředky, školní 

potřeby, čísla od jedné do sta a dokážeme říci něco o sobě a o 

ostatních. Výuka probíhá jednou týdně (ve středu), jednu hodinu (do 14:20). Paní učitelka je 

moc hodná a učení je zábavné. Přijďte to zkusit s námi. 

Jan Šámal 

Kroužky se představují 
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RRoozzhhoovvoorr  ……  ss  AAnneettkkoouu  JJaakkuubbččoovvoouu  

 Tentokrát jsme udělali změnu a do květnového čísla jsme nevybrali žádného 

sportovce či sportovkyni, ale herečku. Je jí Aneta Jakubčová ze 7.B, která je součástí nově 

vzniklého školního divadelního souboru. 

 

Jak dlouho už chodíš do dramatického kroužku? 

Do dramaťáku jsem začala chodit už od jeho počátku v říjnu 2014, takže dnes to bude 

přibližně 8 měsíců. 

 

Kdo vás v dramatickém kroužku vede? 

Vede nás skvělá paní učitelka Bára Horáková. 

 

V čem je pro Tebe dramatický kroužek zajímavý? 

Je zábavné hrát různé scénky, etudy a pohádky. Navíc do kroužku chodí samí skvělí lidé, 

takže si užijeme spoustu srandy. 

 

Co Tě na dramaťáku baví nejvíc? 

Vlastně mě na něm baví úplně všechno, je to 

prostě super. 

 

V čem je tento kroužek obtížný? 

Myslím, že nejtěžší je mít v různých rolích vždy 

přesný výraz v obličeji a tón hlasu. Taky je 

někdy těžké vžít se do role. 

 

Které role už jsi hrála? 

Kromě roliček v etudách ještě nic. 

 

A budete v nejbližší době něco hrát? 

Ano, budeme hrát pohádku pro 1. stupeň. 

 

Pokud to není tajné, jak se tato pohádka jmenuje? 

Ne, není to tajné. Jmenuje se „O princezně, která ráčkovala.“ 

 

Jakou roli jsi v ní získala? 

Já budu hrát princeznu Karolínu II. 

 

Komu bys dramatický kroužek doporučila? 

Doporučila bych ho všem. Je zábavné nacvičovat divadelní představení. Ale když někdy hraju 

vážnější roli, je těžké se nesmát. 

 

 

Veronika Dubská 
Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Rozhovor 



 

17 

 

 

 

 

 Představujeme vám novou pravidelnou rubriku Versus, kde se budeme ptát 

vybraných učitelů nebo žáků na méně či více osobní otázky.  
 

  Pí. uč. Chmelíková    Pí. uč. B. Horáková 

      Otázka: 

         Spíte s plyšáky? 

                                     Už asi deset let ne. Mám jimi obskládané čelo postele.  

       Všechno to jsou dárky od lidí,  

       které mám ráda. 

             Máte domácího mazlíčka? 

            Pokud počítám manžela,  Doma na Hané mám velkého psa.  

        tak pouze jednoho. Tady v Boleslavi nemám žádného. 

          Máte raději rozpuštěné vlasy nebo culík? 

         Raději mám culík. Rozpuštěné. 

     Koukáte na Simpsonovi? 

    Ne, nekoukám. Pár dílů jsem s bráchou viděla.  

       Nejraději mám Lisu. 

           S jakými známkami jste odmaturovala? 

     To vám snad ani nemůžu říct. (Směje se.)  Měla jsem tři jedničky a jednu  

       Tak dobře: biologie za 2, angličtina za 3,  dvojku. 

základy společenských věd za 4, čeština za 4. 

Ale u státnice na vysoké škole jsem si češtinu 

opravila na 1! 

 

   P. uč. Turek     P. ředitel Šilhán 

      Otázka: 

    Zkoušel jste si zahrát na playstationu? 

          Jednou a moc mi to nešlo. Na playstationu ne. Ale hrál jsem PC hry a 

                  Hned jsem naboural. k minulým Vánocům jsem dostal xbox. 

     Jezdíte o víkendu na kole? 

     Určitě, i v pracovní dny. Od té doby, co máme chalupu, tak už ne. 

       Stále dřeme a zedničíme na chalupě. 

        Víte, co to je Marvel?  

           Značka elektroniky? To je nějaký „časák“? 

         Už jste někdy vařil? 

    Často a moc rád. Dokonce  Vařím pořád a úplně  

         jsem vařil i na táboře. dokonale. 

          Byl jste v cizí zemi? Jestli ano, tak v jaké? 

 Ano. Navštívil jsem Itálii, Francii, Lucembursko, Nejdál jsem byl v Thajsku. 

      Monako, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko,     V zimě jezdíme každoročně  

       Německo, Polsko a Slovensko. do Rakouska a v létě do  

       Egypta. 

Kateřina Nguyen, Karolína Danková 

Foto: Archiv respondentů 

Versus 
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VVíítteejjttee  zznnoovvuu  vvee  SSvvěěttěě  kklluukkůů!!  

Naše druhé téma bude: MODELAŘINA. 

 Snad každý zná papírové vystřihovánky z časopisu ABC. Zkoušeli jste je někdy slepit? 

Jestli ne, tak to určitě zkuste, protože je to, i když se to nezdá, opravdu zábava. Můžete začít 

třeba s jednoduchými postavičkami, nebo s modely aut. Od papírových modelů můžete přejít 

k dřevěným, nebo plastikovým modelům. Podle mě jsou nejtěžší právě plastikové modely. 

Ale ten, kdo je šikovný, určitě slepí i nejtěžší plastikový model. Z mých zkušeností je nejlepší 

začít na papírových modelech. Modely se dělají různé – např. modely aut, letadel, lodí, 

vrtulníků, robotů, ponorek, tanků, domů, ale i zvířat. Já sám jsem rád, že modelářství 

existuje, protože jinak bych asi neměl co dělat. A celou dobu, co mám volno, bych seděl u 

počítače. Navíc – nemáte to za pět minut, ale určitě vám to zabere alespoň půl hodiny.  

Doufám, že se Vám líbilo i další téma ze světa kluků a opět se budete těšit na další.  

 Marek Malý 

 

 

Foto: archiv autora 

 

Svět kluků 

Zákop 
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RRoozzlloouuččeenníí  ddeevvááťťaaččeekk  

 Dnešní Svět holek je věnován nám, holkám z 9.A, a pojaly jsme ho jako takové malé 
rozloučení s naší základní školou. Svých spolužaček jsme se zeptaly na pár otázek. Ohlédly 
jsme se do našich dětských let, když jsme nastupovaly na tuto školu. Zavzpomínaly na 
jednotlivé ročníky a popřemýšlely nad budoucností.  

Lea: 

Do první třídy jsem se těšila hlavně na kamarády a 
na to, že už budu chytrá. Ale netěšila jsem se na 

to, že už nebudu moct po obědě spát.  Na 
druhém stupni jsem se do školy už tolik netěšila, 

protože to učení bylo těžší. Učení je docela v pohodě, jen už je ta 
škola celkem dlouhá. Na střední se těším, protože tam budou noví lidé 
a všechno to bude nové a jiné. 

Terka: 

Do první třídy jsem se těšila na to, že poznám nové 
kamarády, ale měla jsem z první třídy strach. Teď 
jsem ráda, že už jsem v deváté třídě. Na střední se 
těším, ale mám obavy z většího množství učení. Na 
této škole bych změnila to, aby ve třídách byl lepší 
kolektiv.  

Nikča Č.: 

První třída mě vůbec nelákala. Nechtělo se mi ze 
školky.  Školka mi hodně dlouho chyběla. Každý se 
v průběhu času mění, takže se mění i jeho názory. 
Ve své podstatě si myslím, že já jsem v některých 
věcech pořád stejná. Musím říct, že jsem ráda, že 
mám tuto kapitolu života na základní škole za sebou, 

ale i tak se mi bude stýskat. Přeci jen jsem tu něco zažila. Na střední 
školu se už ale moc těším, protože si myslím, že jsem si vybrala obor, 
který mě bude bavit. Na naší škole bych nic neměnila. Je totiž 
výjimečná tím, že je na zámku. A to se jen tak někde nevidí.  

Bára: 

Já jsem si asi nijak neuvědomovala, že mám jít do 
školy, ale každý se mě pořád ptal, jestli se těším. To 
mě nejvíce štvalo. Bála jsem se, jak to bude 
vypadat ve škole, že to nebudu zvládat. Na prvním 
stupni mě škola bavila hodně, ale v 6. třídě mě to 
bavit přestalo. Pak jsem si začala uvědomovat, že 

musím přemýšlet nad střední, proto to začalo utíkat strašně rychle. Na 
střední se těším hodně, ale tady se mi líbilo. 

Klára Vajsejtlová, Barbora Jiránková 

Foto: archiv respondentek  

Svět holek 
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Školní turnaj v kuželkách 

 Mezi pravidelné sportovní akce naší školy patří jako každý rok kuželky. Souboje 

čtyřčlenných týmů se účastní nejlepší žáci 5. – 9. ročníků, kteří jsou vybráni v třídním kole 

v rámci tělesné výchovy. Do školního kola postupují tři žáci, vždy zástupci chlapců i děvčat. 

Zároveň se zapojují i třídní učitelé, 

kteří doplní tým své třídy. 

 Letošní školní kolo se konalo 

9. dubna v kuželkárně 

v Kosmonosech. V 15:00 byla už 

kuželkárna plná nadšených 

sportovců, kteří se snažili dosáhnout 

co nejvyššího počtu shozených 

kuželek. Když se začalo hrát, všichni 

se rozfandili. Postupně se hráči 

jednotlivých tříd vystřídali, shozené 

kuželky se postupně zapisovaly a 

nakonec sečetly do konečného 

výsledku. 

 Vyhlašovaly se nejlepší výsledky v kategorii „tým“, nejlepší učitel, nejlepší dívka, 

nejlepší chlapec. Diváci i sportovci byli plni napětí. Nejlepším učitelem se stal pan učitel 

Turek, nejlepší dívkou Karolína Kovaříková z 9.A a nejlepším chlapcem Honza Buben 

z 8.A. 

 

Týmy dopadly takto: 

 

1. 8.A  (309 bodů)  

2. 9.A (308 bodů) 

3. 6.A (264 bodů) 

 

4. 5.A (263 bodů) 

5. 5.B (248 bodů)  

6. 7.A (288 bodů) 

7. 7.B (211 bodů)  

8. 8.B (205 bodů) 

9. 6.B (173 bodů) 

 

 

 

 

Jan Šámal, Mgr. Jarmila Chmelíková 

 
Foto: Mgr. Milan Petráš  

Sportovní novinky 
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Fotbalový turnaj s překvapením 

  Ve čtvrtek 23. dubna se konal 

školní fotbalový turnaj mezi žáky 2. – 3. 

třídy a 4. – 5. třídy, ze kterého byli 

vybráni hráči do celostátního kola 

turnaje McDonald’s Cup. Turnaj probíhal 

plynule a hned po prvním zápase se 

začal hrát druhý. V mladší kategorii 

nakonec po trestných kopech zvítězilo 

družstvo 3.B a v kategorii starších tříd 

zvítězila díky bojovnému výkonu třída 

4.B. Nejlepší hráčkou turnaje byla 

vyhlášena Pavlína Říhová (3.A), 

nejlepšími hráči v kategoriích Michal 

Majer (3.B) a Jan Bernát (4.A). Na turnaj se přijel podívat i jeden známý fotbalista hrající za 

FC Sparta Praha. Víte, koho myslím? Dám vám ještě další nápovědu: jedná se o bývalého 

českého reprezentanta a hráče anglické ligy. Ano, je to Marek Matějovský.  Všem 

zúčastněným věnoval podpisové kartičky a rovněž ručně podepsané diplomy. 

 

 Martin Veselý, Mgr. Milan Petráš 

 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 

 Dne 5. 5. 2015 měli vybraní žáci naší školy společně s panem učitelem Petrášem a 

panem vychovatelem Fejfušou možnost navštívit hokejový zápas v rámci MS v ledním hokeji 

v Praze. V tento den hrálo Švýcarsko proti Německu. Švýcaři nakonec po dlouhém boji 

vyhráli 1:0. Cesta tam i zpět proběhla vlakem. Bohužel se v O2 areně nemohlo troubit na 

trubky, protože to prý ruší hráče. Místo na zápase ale všichni troubili po cestě ze školy na 

nádraží a ze stadionu na nádraží. Před zápasem jsme navštívili fazónu, kde byly stánky 

sponzorů a originální obchod pro fanoušky. Myslím, že z toho mají všichni skvělý zážitek. 

Marek Malý 

Foto: Mgr. Milan Petráš 

Sportovní novinky 
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SSoobboottkkaa  

 Náš výlet na horolezeckou stěnu 

v Sobotce začal na mladoboleslavském 

vlakovém nádraží. Celá cesta trvala 

zhruba 45 minut a utekla velmi rychle. 

 Po vystoupení z vlaku nás čekala 

cesta k loveckému zámečku Humprecht, 

pod kterým byl areál s horolezeckou 

stěnou a také naše ubytování. Po 

vybalení věcí a rozdělení postelí jsme 

vyrazili na prohlídku Sobotky a do 

proslulé cukrárny na náměstí. Já osobně 

jsem si dala věneček se šlehačkou a mohu ho vřele doporučit. Poté jsme vyrazili zpět k 

našemu ubytování. Po cestě nám pan učitel Turek ukázal chalupu, kde žil Jára Cimrman. 

 Po večeři, ke které byly vynikající párky s chlebem, jsme měli vyrazit na noční 

bojovou hru, ale jen co jsme se obuli a vyběhli z domu, začalo jemně pršet. Bohužel se 

musela hra odložit kvůli zesilujícímu dešti, ale místo toho pro nás byly připraveny hry a písně 

uvnitř, které si všichni náramně užili. 

 Hned po probuzení na nás čekal teplý čaj a ukázkový švédský stůl, kde se dalo najít 

snad všechno, co má ke správné snídani být. Po snídani jsme vyrazili na výlet na hrad Kost. 

Zpátky jsme se vraceli údolím Plakánek. Ještě před vstupem do údolí pan učitel Turek 

vyhlásil soutěž o „nejčistšího turistu“. Až po 

chvíli se ukázalo, že přejít údolí bude boj. Po 

vstupu do údolí jsme ušli asi kilometr a zjistili 

jsme, že v údolí se těží dřevo a můstky přes 

bažinu jsou napůl rozbité. Rozdělili jsme se na 

dvě skupiny a každá se snažila tento kousek 

údolí přejít po jiné straně. Nakonec jsme celé 

údolí přešli v pořádku a odnesly to jen boty, 

které změnily barvu. Po doražení do pokojů 

jsme vyrazili na bojovou hru po celé Sobotce s 

velice vtipnými úkoly, jako třeba přejít náměstí a dělat mašinku. 

 Další den ráno nás čekala snídaně v podobě voňavých palačinek. My jsme zatím balili, 

uklízeli a první skupina šla na horolezeckou stěnu. Po dobalení jsme se vystřídali a taky si 

„odlezli“ několik stěn s různými obtížnostmi. Po tom, co jsme všichni dolezli, jsme si vzali 

tašky a vyrazili k nádraží. 

 Horolezeckou stěnu v Sobotce mohu vřele doporučit jak pro velké, malé, tak pro 

profíky i pro ty, co v životě nelezli. Je to super zážitek! Na závěr bych chtěla poděkovat Stáně 

Bílé a Daně Jadlovské za vynikající jídlo a starostlivost, panu učiteli Zdeňku Turkovi za 

zrealizování celého výletu a za úžasné hry a zábavu, a nakonec celému SRPŠ a vedení naší 

školy za to, že se tato skvělá akce konala, a doufám, že se s vámi uvidím i na příštím výletě. 

Marie Horáková 

Foto: Stanislava Bílá 

Letem světem 
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Tomáš Kolbaba 

Komiks 
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 Povídka 

Yorkshirské Panství 
1. Část- Cesta 

Je něco málo před půlnocí a já jsem právě projel městem Yorkshire. Mám namířeno 

odjet pár kilometrů za město až na pravý anglický venkov, konkrétně za svým přítelem 

Sirem Wrightem. Ale abych začal od začátku. 

Už před několika týdny mi přišel dopis. Stálo v něm, abych se neprodleně sbalil a 

přijel do Lenchestru, protože se mnou Sir potřeboval něco probrat. Nenapsal co, proč a 

vůbec mi to celé přišlo nějak divné. A právě zde začíná náš příběh. 

Do Lenchestru jsem dorazil k ránu. Sir Wright bydlí u jezera. Když se počasí povede, 

můžete zde spatřit nádherný východ nebo západ slunce. Jinak je zde sychravé a chmurné 

počasí. Přišel jsem před rodinné sídlo Wrightů a pořádně jsem si prohlédl celkem 

strašidelnou vilu. Na střeše sedělo pár havranů, ze zdí opadaly už před časem kousky 

omítky a okna byla zadělaná ztrouchnivělými okenicemi. Stát tu v noci tak na nic nečekám, 

nasednu do auta a odjedu pryč. 

Přistoupil jsem blíž ke dveřím, abych mohl zaklepat. V tom okamžiku jsem si ale 

všiml, že mě někdo sleduje. Za brankou stála stařena s černou kápí a holí. Zaujalo mě, že si 

nehledí svého a kouká na mě, jako by někde v nějaké vizi viděla moji smrt. Zeptal jsem se jí 

tedy, jestli jí můžu nějak pomoci. Místo odpovědi jsem slyšel jenom slabé a přidušené 

zabručení.  Zeptal jsem se tedy, jestli zná majitele tohoto domu. Okamžitě přikývla, ale poté 

dodala: „Spíše se dá říct, že jsem ho znala. Sir Wright před pár lety zemřel.“ 

Tato odpověď mě velice rozhodila. Zprvu jsem stařeně nevěřil, proto jsem šel a 

zaťukal na dveře. Nikdo neotvíral. Silou jsem tlačil do dveří, které se po mém dobývání 

nakonec otevřely. Všude jsem viděl jen ztrouchnivělý a plesnivý nábytek. Rychle jsem se 

otočil za stařenou, ale ta byla pryč. Po tomto objevu mi najednou vstoupilo do hlavy mnoho 

otázek. Kdo psal dopis? Proč jsem vlastně tady? Kdo mě to zavolal, když ne můj přítel? A 

kdo byla ta neznámá stařena? 

Konec 1. Části         Michal Mužík 
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 KosmoNOSáček je věnován našim nejmenším. V této rubrice najdete příspěvky nejen 
od zástupců redakce KosmoNOSáku ale především od žáků a žákyň z prvního stupně.  
 Do květnového KosmoNOSáčku přispěly třídy 3.A, 3.B a za redakci Kačka Mazancová. 

 

 

 

KosmoNOSáček 
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Pálí Ti to?   

                               

1. Matka má sedm dětí, polovina z 
nich jsou kluci. Jak je to možné? 
 
2. Pokud v závodě předběhnete 
závodníka na druhém místě, na 
kolikátém místě budete? 
 
3. Mám doma šuplík a v něm jsou 
smíchané bílé a černé ponožky. 
Kolik ponožek nejméně musím vzít 
ze šuplíku, abych měl určitě 
alespoň jeden pár stejné barvy? 
 
4. Kolik musí být ve skupině lidí, 
aby se určitě alespoň dva z nich narodili ve stejném měsíci? 
 
 

Pro chytré hlavičky: 

/ -•- / --- / ••• / -- / --- / -• 

/ --- / ••• / •- / -•- / / •--- / 

• / / -• / • / •--- / •-•• / • / 

•--• / ••• / •• /       
 

Řešení: 

 

 

Adéla Suchá 

Luštěnky 
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 Jelikož se blíží konec školního roku, rozhodli jsme se, že se vybraných žáků zeptáme, 

jaká školní akce v nich zanechala nejhezčí vzpomínky. Akcí bylo mnoho, takže bylo těžké 

vybrat jednu.  

11..AA  

Marek Dlask – Líbil se mi výlet do 

kostičkárny v Jiřetíně Pod Bukovou. 

David Jíra – Moc se mi líbil Vánoční 

jarmark. 

11..BB  

Jiří Kraus – Bavily mě naše třídní 

výpravy. 

Lucie Svobodová – Výlet do Mini Zoo. 

22..BB  

Tomáš Volovik – Mě se líbil Vánoční 

jarmark. 

Barbora Linhartová – Piškvorkiáda byla 

super. 

44..BB  

Tomáš Bosák – Třídní výlet do Muzea 

výroby hraček. 

David Mladenov – Velikonoční jarmark 

55..BB  

Kateřina Janoušková – Kuželky 

Lucie Dlouhá – Moc mě bavily kuželky. 

66..AA  

Lukáš Moravec – Vánoční jarmark se 

moc povedl. 

Bára Takáčová – U mě vítězí Velikonoční 

jarmark. 

66..BB  

Chiara Schuhmacher – To je těžké říci, 

asi Babylon. 

Kateřina Pavlíčková – Zaujal mě 

Babylon. 

77..AA  

David Lehký – Babylon byl nejlepší! 

Eliška Forsterová – Vánoční jarmark 

77..BB  

Lenka Durstová – Dost mě zaujal den 

prevence. 

Eliška Opatová – Velikonoční jarmark, 

líbila se mi ta jarní atmosféra. 

88..BB  

Lucie Flusková – Velikonoční jarmark 

Anna Klíbrová – Vánoční jarmark

Klára Voloviková, Adéla Suchá 

Foto: Mgr. Barbora Horáková 

Závěrečná anketa 
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