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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 
Zdravím Vás, milí čtenáři, 

 

máme tu poslední vydání v tomto školním roce. Byl to opravdu úspěšný rok. Jistě víte, že 

jsme na jaře obhájili prvenství v soutěži „Nejlepší školní časopis roku 2016“ v krajském kole 

v kategorii základních škol. Tento rok se nám ale podařilo zvítězit i ve vedlejších kategoriích, 

konkrétně jsme získali prvenství v kategoriích nejlepší obsah, titulka a grafika. Opět jsme se 

tak probojovali do celorepublikového kola do Brna, kde budeme obhajovat 10. místo. Tak nám držte v listopadu 

palce;). Tímto bych se s Vámi chtěla i rozloučit. Odcházím na střední školu, a tak tu už šéfredaktorkou býti ne-

můžu. Děkuji Vám za všechno, za to, že čtete a také za Vaše skvělé příspěvky. Přeji hodně štěstí v novém školním 

roce a časopisu stále spokojené čtenáře, šikovné redaktory a mnoho úspěchů. Ráda bych vás touto cestou na 

závěr informovala o zcela nových a krásných webových stránkách našeho školního časopisu, které vytváří Michal 

Mužík. Jejich webová adresa je: casopiskosmonosak.wix.com/kosmonosak.  

Veronika Barvová 

OBSAH OBSAH 



  | 3  
 

Velikonoční jarmark přivítal jaro 
ne 22. března se konal tra-

diční dvouhodinový veliko-

noční jarmark v prostorách školy. 

Jarmark uvedl krásným pěveckým 

vystoupením školní sbor Jitřenky. 

Já nemohla u jarmarku chybět a 

musím říct, že se moc povedl. 

Navštívilo ho mnoho lidí, jak jsem 

sledovala. Všechny stánky totiž 

měly co nabídnout. Jako každo-

ročně se prodávalo nejen dobré 

jídlo, třeba mazance či beránci, 

ale také ozdoby a dekorace na 

Velikonoce. Jarmarku se zúčastnily 

třídy z prvního i druhého stupně.  

Doufám, že někteří díky mému 

článku zavzpomínali na krásný 

jarmark. 

Anita Pavlíková

 

Sedmáci diskutovali o životě migrantů
xistuje festival, který se po-

mocí dokumentárního filmu 

zaměřuje na různé životné situa-

ce. V letošním roce jsem byl se 

třídou na třech filmech festivalu 

Jeden svět na školách. První film - 

Róza a její nová kamarádka - pou-

kazoval na tématiku přistěhova-

lectví. Týkal se dívky, která žila v 

Německu a jednou týdně si chodi-

la hrát s dětmi ubytovanými 

v azylovém domě. Dívka si našla 

kamarádku, která pocházela z 

Albánie. Zajímalo jí, jak se tu al-

bánské dívce líbí nebo jestli se jí 

stýská. Rychle naučila německy a 

prý se jí tady moc líbí a je šťastná, 

že se nemusí bát války. Já si mys-

lím, že tento film poukazuje na to, 

že všichni přistěhovalci nejsou zlí. 

Druhý film - Začarovaný kruh 

z cihel - byl o chudém chlapci, 

který by chtěl chodit do školy jako 

jeho starší sourozenci, ale nemů-

že, protože musí pomáhat rodi-

čům v práci, aby měli co jíst. Chodí 

pouze do ve-

černí školy, 

bydlí v malém 

přístřešku, 

který se ani 

stěží nevyrov-

ná našim do-

mům. Jeho 

dům je takový 

typický africký 

příbytek. Kaž-

dý den se 

večer učí a 

ráno musí pomáhat mamince s 

jídlem a s úkoly, které mu zadá a 

až potom se muže jít učit. Ke konci 

filmu nám sdělili, že nakonec byla 

zrušena jeho večerní škola. Tento 

film nám chce říct to, že bychom si 

měli vážit toho, že vůbec můžeme 

chodit do školy. Poslední film - 

Tančím pro tebe - je o dívce z Nor-

ska, které onemocněl dědeček, se 

kterým si dobře rozumí. Ráda 

tančí jejich tradiční tanec 

„halling“, v němž je velmi dobrá a 

její největší oporou je právě její 

dědeček. Na konci filmu se zú-

častnila velké soutěže v tomto 

tanci a umístila se na krásném 

pátém místě.  Na závěr proběhla 

beseda s Albánkou žijící už několik 

let u nás v republice, kam se pře-

stěhovala jako malá s rodiči. Mohli 

jsme se jí zeptat na cokoliv. 

Dozvěděli jsme se, jak je těžké 

přijít do nové úplně odlišné země. 

David Náhlovský

D 

E 

AKTUALITY 
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Jitřenka zpívala na Pop songu festu 

e středu 27. dubna 

náš pěvecký sbor Jitřenka 

vyrazil na pěvecký festival Pop 

Song Fest. Pop Song Fest je 

každoročně pořádaná přehlídka 

pěveckých sborů středočeského 

kraje. Jednalo se již o devátý 

ročník této soutěže. Motem pro 

letošní rok bylo: “ Nebojte se 

zpívat a vznášet se, jako 

vlaštovka“. Tuto přehlídku 

každoročně pořádá pěvecký sbor 

Paprsek ve spolupráci s dalšími 

sponzory.  Přehlídky se zúčastnilo 

asi 400 zpěváků z různých sborů. 

Po našem příjezdu jsme nejprve 

procvičovali, zkusili si mikrofony a 

celkově se připravili na 

vystoupení. Po zahájení festivalu 

se všechny sbory seřadily a 

společně jsme odzpívali písničku 

„Nebojte se“ a tímto jsme zahájili 

pěvecká vystoupení jednotlivých 

sborů.  Náš sbor šel na podium až 

mezi posledními sbory a zazpívali 

jsme písničku „ Stín katedrál“, 

„Pátá“ a „ Boky jako skříň“. Po 

ukončení našeho zpěvu nám 

pořadatelé předali poděkování za 

účast. Na závěr všechny sbory 

vyšly na podium a společně jsme 

zazpívali písničku „Vlaštovka“. 

Letošní Pop song Fest se mi moc 

líbil a doufám, že náš pěvecký 

sbor se zúčastní i příští rok. Proto 

budeme poctivě cvičit, abychom 

dosáhli lepších výsledků.  

Jan Jurič 

 

 

Zpěváci se utkali v pěvecké soutěži 
ne 10. května se uskutečnila 

pěvecká soutěž. Nejdříve 

nastoupil první stupeň naší školy, 

konkrétně prvňáčci. Byli to oprav-

du šikovní zpěváci. Ti nejlepší, 

tedy nedá se říci nejlepší, spíše ti, 

kterým se to v tento den nejlépe 

povedlo, byli odměněni a seřazeni 

od prvního místa ke třetímu. Poté 

následoval znovu první stupeň, ale 

ti starší, což byli nejdříve ve druhé 

kategorii druháci a třeťáci násle-

dováni čtvrťáky a páťáky. Poté 

nastoupil druhý stupeň, do něhož 

jsem patřila i já. Šlo to popořadě, 

a to tak, že začaly nižší ročníky a 

pokračovalo se k tomu nejvyššímu 

– k deváté třídě. Díky časovému 

posunutí jsme museli trošku pře-

skočit ostatní účastníky, a tak 

jsem na řadu šla já a moje spolu-

žačka ze třídy, Maruška Horáková, 

která je v redakci už od začátku 

časopisu. První nastoupila Maruš-

ka. Zpívala a hrála na kytaru song 

„Radioactive“ od skupiny Imagine 

Dragons. Moc se jí to povedlo, ale 

tréma jí trošku uškodila. Pak jsem 

šla na řadu já. K tomu se bohužel 

nemůžu vyjádřit, protože samu 

sebe nedokážu ohodnotit. Bylo to 

ale moc příjemné slyšet, jaké má-

me ve škole talenty. Vítězové v 

každé kategorii si odnesli hodnot-

né ceny. 

Veronika Barvová

V 

D 

AKTUALITY 



  | 5  
 

V Liberci se potkali mladí němčináři
e středu 20. dubna jsem se 

vydala s dalšími osmáky 

a paní učitelkou Radovou do Li-

berce na hru  ,,Autobahnspiel“, 

kterou  pořádala  ZŠ Husova ve 

spolupráci s Goethe-Institutem 

Praha. Celý výlet začal tím, že 

jsme se sešli na hlavním nádraží 

Mladé Boleslavi, odkud jsme vla-

kem přejeli do Liberce. V Liberci 

jsme se ke škole přiblížili tramvají 

a zbytek jsme došli pěšky.  Rozdě-

lili jsme se do týmů po třech, po 

čtyřech a po pěti, dostali jsme 

instrukce od pořadatelů a hra 

začala. Celé to spočívalo v tom, že 

jsme do týmů dostali pomůcky 

k určitým stanovištím, které se 

jmenovaly podle měst v Německu, 

na kterých byly úkoly a otázky 

týkající se Německa. Mimo splnění 

úkolu jsme si museli také hlídat, 

abychom v reálu nachodili co nej-

více kilometrů. Vše jsme zapisovali 

do pasů, které nám rozdali, aby 

poté mohli spočítat výsledky. Od 

nás ze školy se dva týmy umístily 

na předních příčkách. Jeden tým 

byl první a druhý třetí. Když vše 

skončilo, zašli jsme na oběd a poté 

jsme se přemístili na vlakové ná-

draží. Mě to moc bavilo a jsem 

ráda, že jsem tam mohla jet a 

vyzkoušet si něco nového. 

Kateřina Klikarová

 

Středověká exkurze zaujala šesťáky 
o nějaké té době jsme se zase 

vydali na výlet, tentokrát i s 

6.A, do Templu. Jeli jsme ráno 

autobusem s 6.A na Staroměstské 

náměstí, odkud jsme prošli dvě tři 

uličky a byli v Templu. V Templu 

jsme byli rozděleni na 5 skupin a 

přemísťovali jsme se z různých 

stanovišť. Mohli jsme si i vyrobit 

věci ze středověku, např. mince, 

pečetě nebo jsme si zkusili uvázat 

knihu. Po odchodu jsme se 

rozdělili. 6.A šla s pí. učitelkou 

Sodomkovou zpět do školy a 6.B 

jela na předem zamluvený 

bowling. Výlet se všem 

zúčastněným líbil a už se těšíme 

na další. 

Martin Veselý 

 

 

Devítka si připomněla osud Terezína
ne 23. 5. se devátý ročník 

pod vedením slečny učitelky 

Horákové a pana učitele Petráše 

vydal na exkurzi do nechvalně 

známého města Terezín. Počasí se 

nám celkem povedlo. Jak řekla 

jedna moje spolužačka: „Exkurze 

byla velmi zajímavá a dozvěděla 

jsem se mnoho nových informa-

cí.“ Mě celkem zaujalo to, že nás 

pan průvodce vzal i do míst, kde 

se děly všechny ty zrůdnosti nejen 

za 2. světové války. Terezínská 

pevnost později na přelomu 19.  

a 20. století totiž sloužila jako 

vězení. Kromě Malé pevnosti jsme 

navštívili také Muzeum ghetta  

a krematorium s pitevnou  

a se židovským hřbitovem. 

Michal Mužík
 

V 

P 

D 

AKTUALITY 
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KosmoNOSák je opět nejlepší v kraji
 pátek 14. dubna se vybraní 

tvůrci časopisu KosmoNOSák 

a paní učitelka Barbora Horáková 

vydali do Prahy na vyhlášení kraj-

ského kola soutěže „Školní časopis 

roku 2016“. Vyhlášení se konalo 

na Vyšší odborné škole publicisti-

ky. Před samotným vyhlášením se 

konaly pro zástupce redakcí 

workshopy. My se zapsali na kurzy 

moderování a hlasové průpravy. 

Oba workshopy nám ukázaly, jak 

je těžké být dobrým moderátorem 

a zaujmout publikum. Po ukončení 

workshopů jsme šli do auly, kde se 

vyhlašovaly výsledky. Nejprve se 

vyhlásily ostatní kraje: Plzeňský, 

Liberecký, Královéhradecký a Ús-

tecký. Nakonec se vyhlásil nejpo-

četnější, co do počtu přihlášených 

časopisů, Středočeský kraj. Když 

se vyhlašovala naše 

kategorie a byla ob-

sazena 3. a 2. místo, 

paní učitelka už ani 

nedoufala, že by-

chom vyhráli. Když 

ale prohlásili, že prv-

ní jsme my, tak se 

halou ozval nezapo-

menutelný výkřik 

paní učitelky, která 

byla štěstím bez sebe, a naše 

ohromná radost. Ten pocit byl 

nepopsatelný. V kategorii 1. a 2. 

stupeň jsme obsadili 1. místo a 

k tomu jsme ještě získali ocenění 

za nejlepší obsah, titulku a grafi-

ku. Tím jsme obhájili 1. místo 

z loňského roku a postoupili do 

celorepublikového kola, které se 

uskuteční opět na podzim v Brně. 

Po ukončení vyhlášení paní učitel-

ka zavolala panu řediteli, který 

tomu také nemohl uvěřit. Nako-

nec už nás čekal jen spokojený 

návrat domů plný euforie. Všichni 

máme z obhájeného vítězství vel-

kou radost a budeme se snažit být 

stále lepší.  

Radim Malý 

 

Redakce se vydala na výlet do Prahy 
ne 19. 5. se redakční rada 

vydala do Muzea Karla Ze-

mana na Malé Straně v Praze. 

Okolo sedmé hodiny jsme se sešli 

na nádraží a v půl osmé nám jel 

vlak. Když jsme dojeli do Prahy, 

tak jsme se vydali k muzeu. Šli 

jsme okolo památníku Jana Pala-

cha a Jana Zajíce, sídla bývalého 

gestapa, sochy svatého Václava, a 

pak jsme pokračovali přes Karlův 

most. Po příchodu do muzea jsme 

si odložili věci a vyrazili na pro-

hlídku filmových scén, triků a dal-

ších exponátů. Většinu z nich jsme 

si mohli vyzkoušet. K výstavě jsme 

dostali pracovní list s otázkami a 

měli jsme v muzeu hledat odpo-

vědi. Z odpovědí jsme pak získali 

číselný kód, který jsme potřebova-

li k otevření truhly, ve které byl 

podklad. No a pak už jsme šli po-

malu zase na vlak. Cestou jsme se 

posilnili a pořídili několik snímků. 

Zpátky do Mladé Boleslavi jsme 

přijeli rychlíkem o půl třetí. Výlet 

se nám líbil a jsme rádi, že jsme 

v Praze viděli řadu zajímavých 

míst naší historie. 

Adriana Daníčková

V 

D 

ZE ŽIVOTA REDAKCE 
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Žáci naší školy si zalyžovali v Alpách 

 neděli 13. 3. 2016 jsme se 

vypravili autobusem do 

rakouských Alp, přesněji do 

oblasti Saalbach - Hinterglemm, 

na lyžařský výcvik. Odjezd byl 

naplánován na 23:30 hod. Jelo se 

tedy přes noc.      Ke sjezdovce 

jsme dorazili kolem půl osmé 

ráno. Po snídani a vyndání lyží 

z autobusu všichni vyrazili 

k malému kopečku. Tam jsme se 

rozjezdili. Následně nás učitelé 

rozřadili do tří družstev. Lyžovalo 

se až do pozdního odpoledne. 

Poté jsme se přesunuli na 

chalupu, kde nás čekala 

sympatická paní kuchařka s 

výbornou večeří a večerní 

program plný zábavných her. Celý 

týden jsme vstávali v 6:45 hod. Po 

bohaté snídani, která probíhala 

formou švédských stolů, jsme 

pospíchali na sjezdovky, abychom 

si mohli co možná nejvíce 

vychutnat ranní „manšestr“.             

Ve středisku Saalbach - 

Hinterglemm se nachází celkem 

270 km sjezdových tratí všech 

obtížností, a tak jsme každý den 

vyzkoušeli jinou část lyžařského 

areálu. Program byl obohacen o 

návštěvu termálních lázní Tauern 

Spa Zell am See, ve kterých jsme 

tři hodiny relaxovali ve 

vyhřívaných venkovních i vnitřních 

bazénech a vířivkách. Celý týden 

jsme si náramně užili, neboť čtyři 

dny svítilo slunce, kvalita sněhu 

byla výborná, na sjezdovkách se 

vyskytovalo jen málo lidí a celkově 

panovala velmi dobrá nálada. Zpět 

domů jsme odjeli v pátek 18. 3. 

opět po celodenní „lyžovačce“.  

Lyžařský výcvik v Alpách se všem 

velmi líbil, a tak bychom byli velmi 

rádi, kdyby se mohl uskutečnit i 

příští rok.  

Marek Malý

V 

REPORTÁŽE 
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Na Yettici se slavily Velikonoce 
ettice je jméno chaty, kterou 

nalezneme v Obřím dole. Obří 

důl je chráněná krajinná oblast asi 

3 kilometry od Pece pod Sněžkou. 

Celá akce byla ve velikonočním 

duchu. V pátek, hned po škole, 

jsme se všichni sešli na autobuso-

vém stanovišti v Mladé Boleslavi  

u Bondy. Jeli jsme asi 40 minut  

a pak jsme v Jičíně přesedli  

na další autobus, který nás odvezl 

do Pece pod Sněžkou. V Peci nás 

autobus vysadil a my jsme si vzali 

krosny a různé jídlo, které jsme 

měli vynést na Yettici. Pak už začal 

vyčerpávající výstup do Obřího 

dolu. Kousek před Yetticí bylo 

hodně sněhu, proto jsme byli 

všichni docela mokří. Když jsme 

přišli do chaty, byla tam velká 

zima, a proto jsme začali topit 

ostošest. Vedoucí počkali, až si 

všichni vybalíme a pořádně se 

zabydlíme. Až jsme měli všechno 

hotové, šli jsme dolu na večeři.  

U večeře se pan učitel Turek doce-

la hodně rozpovídal o plánu  

na celé tři dny. Až po hodině poví-

dání nás pan učitel konečně pustil 

nahoru do pokojů. Když jsem při-

šla do pokoje, cítila jsem teplo 

jako bych nebyla v Krkonoších, ale 

někde v Africe. Ale bylo lepší teplo 

než zima, takže všichni byli rádi, že 

jsme zatopili už před večeří. Já 

jsem byla na pokoji s Maruškou  

(9. A), Verčou (9. A) a Míšou (8. A). 

Myslela jsem, že budeme na poko-

ji jen takhle holky, ale pak tam 

přišli kluci z devítky a veškerá po-

hoda a klid byly v čudu. Kluci ne-

byli vůbec po náročném výstupu 

k Yettici unaveni, takže u nás 

v pokoji dělali blbosti asi až do 

dvou do rána.  A vůbec je nenapa-

dlo, že některé z nás byly unave-

ny. Ráno jsem se probudila do 

hrozné zimy, protože nám vyhasla 

kamna. Všichni 

jsme měli co 

dělat abychom 

stihli snídani. 

Měli jsme chle-

ba 

s marmeládou. 

Ten, kdo chtěl, 

mohl jít do Pece 

si něco koupit. 

Ten, kdo nechtěl, vyfukoval vajíč-

ka na odpolední program. Až se 

ostatní vrátili z Pece, byl oběd. A 

protože byla celá Yettice ve veli-

konočním stylu, byla k obědu ná-

divka. Po obědě už začaly pravé 

Velikonoce. 

Holky zdobily vajíčka, která jsme 

vyfukovaly, voskem. Kluci pletli 

pomlázky. Docela to všem šlo,  

i když to bylo těžké. Večer se hrály 

různé hry.  Poslední den jsme si 

všichni sbalili věci. Pak jsme šli 

ven, a protože bylo hodně sněhu, 

všichni jsme se začali koulovat. 

Když jsme došli po obědě do Pece 

pod Sněžkou, nasedli jsme do 

autobusu a jeli zpět do Mladé 

Boleslavi. 

Veronika Dubská 

Y 

REPORTÁŽE 
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Netradiční olympiádu vyhráli „Tulipáni“  

etošní 8. ročník netradiční 

zámecké olympiády, který byl 

zahájen ve středu 25. 5. 2016, se 

moc vydařil, bylo příznivé počasí, 

skvělá atmosféra a bojovná nála-

da. Byli jsme rozřazeni do třiatři-

ceti týmů napříč všemi třídami, 

každý tým si určil své jméno a 

navrhnul dres. Pro letošní rok 

jsme vybírali názvy týmů z tématu 

rostliny a květiny, například smrk, 

rododendron, sedmikráska atd. 

Na olympiádě samozřejmě ne-

směli chybět zajímavé sportovní 

disciplíny jako hod raketkou, tý-

mová chůze po bedýnkách či sto-

nožka. Letos byly také nově, mimo 

sportovních disciplín, zavedeny 

disciplíny kvízové, které ověřovaly 

naše znalosti o olympiádě, jako 

např. v jakém sportu nás repre-

zentuje skvělá spor-

tovkyně  - Martina 

Sáblíková, historie 

olympiády, či jaké 

sportovní disciplíny 

jsou olympijské. Pro-

fesionální organizační 

tým složený z řad 

našich nejstarších 

spolužáků, učitelů a 

ostatních zaměstnanců školy, 

odvedl skvělou práci a zajistil fé-

rový průběh celé olympiády. 

V pátek ráno proběhlo slavnostní 

vyhlášení. Na pomyslných stup-

ních vítězů na 3. místě stanulo 

družstvo Masožravek (pod vede-

ním p. uč. Radové), 2. místo ob-

sadilo družstvo Bambusů (pod 

vedením deváťáků Tomáše Kolba-

by, Michala Mužíka a Michala 

Uhlíře) a  

1. místo získalo družstvo Tulipánů 

(pod vedením p. uč. Fejfušové). 

Věřím, že již dnes se všichni těší-

me na další ročník. 

Tomáš Bogdanoski 

 

Olympiáda z pohledu rozhodčího 

Osmého ročníku Netradiční zá-

mecké olympiády jsem se tento-

krát mohla zúčastnit jako jeden  

z rozhodčích. Když jsem byla ve  

2. třídě, konal se 1. ročník, takže 

se už nějakou chvíli olympiády 

účastním. A můžu říct, že se stále 

mění a vyvíjí k lepšímu. Přibývají 

nové disciplíny, mění se i témata. 

Tento rok bylo téma rostliny  

a květiny. Všichni žáci devátých 

tříd se každoročně účastní jako 

rozhodčí a někteří i jako vedoucí 

týmů. Je super, že si poslední rok  

na škole můžeme vyzkoušet tuto 

úlohu. Za mě to je super zkuše-

nost a vzpomínka. Nejenže se 

ulejeme ze školy a strávíme celý 

den venku, ale i poznáme všechny 

žáky naší školy. 

Marie Horáková  

L 

REPORTÁŽE 
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Paní učitelka Sodomková 

versus 

paní učitelka Kuhnová 
 

e tu tradiční oblíbena rubrika VERSUS. V květnovém vydání KosmoNOSáku se dočtete zajímavosti ze života 

paní učitelky Sodomkové a paní učitelky Kuhnové. Obě jsou v naší škole prvním rokem, tak máte jedinečnou 

šanci obě dámy lépe poznat. 

 

     Paní učitelka Sodomková                        Paní učitelka Kuhnová 
Otázka: 

Jaký byl Váš první pocit na naší pocit? 

Nervozita a pocit očekávání Kouzlo staré budovy, která působí velmi příjemně, i 

když ještě není celá opravená, a ovlivnila můj první 

pocit ve škole.

Proč jste si vybrala povolání učitele? 

Proč, to nevím. Od 1. třídy jsem chtěla být učitelkou a 

to mi vydrželo. 

 

 

 

 

 

Potápěla jste se někdy? Pokud ano, kde a jaké to bylo?

Ne, nikdy a přiznám se, že mě to ani neláká. Musí to 

být úžasné, ale já jsem radši nohama na pevné zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

Potápím se už do 

dětství. Potápěla 

jsem v Chorvatsku, 

Egyptě, Thajsku, 

Španělsku, na Bali a 

na Maledivách a 

taky v Mexiku, Řec-

ku a Německu. Nejkrásnější bylo setkání s velrybím 

žralokem na Maledivách a nejzajímavější bylo potá-

pění v "cenotech" (jeskyních) v Mexiku.

Kam byste se chtěla jednou podívat? 

Ráda bych navštívila Ma-

chu Picchu v Peru a jezero Titicaca. 

Nemám žádné vysněné místo. Míst, kde jsem nebyla, 

je hodně. Nejvíc mě ale láká Kanada a Nový Zéland.

Přemýšlela jste někdy nad tím, jak skončí svět?

Ani moc ne. Toho se nedožiji a myslím, že je lepší se 

zabývat současností než dalekou budoucností. 

 

 

Jo, myšlenka mě napadla často, čím jsem starší, tím o 

tom přemýšlím víc. Možná, že se lidstvo přestěhuje na 

jinou planetu a tam bude pokračovat ve svém žití, ale 

pravděpodobně jinak než nyní. 

 

  Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

J 

VERSUS 

Už jako malá jsem byla docela upovídaná a "v pohy-

bu", a tak mi rodiče říkali, že nejlepší by pro mě bylo 

být učitelkou. A mezi dětmi mi bylo vždy lépe než 

mezi dospělými. 
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Rozhovor s … Kačkou Klikarovou  
ro květnový rozhovor jsem si vybrala svoji spolužačku a zároveň redaktorku KosmoNOSáku Kačku Klikarovou, 

která se věnuje netradičnímu sportu – twirlingu.  

 

Kačko, co to vlastně twirling je? Můžeš jej jedno-

duše popsat naším čtenářům? 

Twirling je něco mezi moderní gymnastikou, tancem 

a baletem. K tomuto sportovnímu tanci se používá 

jako pomůcka hůlka. 

Jaké je vybavení pro tento sport a kolik stojí? 

Pro tento sport je potřeba dvou nejdůležitějších 

věcí, které se vejdou do 3 000 Kč a nemusí se kupo-

vat každý rok, ale stačí jednou za dva až tři roky. A 

to je hůlka, která stojí 1 000 Kč a boty, které stojí 

1 600 Kč. 

Od kolika let se twirlingu věnuješ? 

Twirlingu se věnuji od svých 12 let, což už budou 2 

roky. 

Jak ses k tomuhle neobvyklému sportu dostala? 

Jako malá jsem měla kamarádku mažoretku a ta mě 

přemluvila, ať tam jdu s ní, a tak jsem začala chodit 

na mažoretky.  O pár let později, v 11 letech, jsem 

se o twirlingu dozvěděla a o rok později jsem se 

twirlingu začala věnovat naplno. 

Co tě na tomto sportu baví nejvíce? 

Mám ráda ten kolektiv, odreagování od ostatních 

věcí a hlavně to, že se mohu pohybovat. 

Jakých soutěží ses zúčastnila a na jakém místě ses umístila? 

Zúčastnila jsem se hodně soutěží, ale mezi ty hlavnější patří například mistrovství ČR minulý rok, kde jsem se 

umístila na 1., 2. i 3. místě. Ten samý rok jsem byla i na mistrovství Evropy, kde jsem získala 1. místo. O rok 

později bylo mé druhé mistrovství ČR, kde jsem se umístila 2x na 1. místě a postoupila na mistrovství Evropy, kde 

jsem skončila na 6. místě. 

Jak často máš tréninky a jak probíhají? 

Tréninky mám 2x až 5x týdně podle toho, jestli 

se blíží důležitá soutěž. Tréninky probíhají tak, 

že se nejdříve rozcvičíme, poté se protáhneme a 

někdy i posilujeme (když je čas). Pak už jen tré-

nuji to, co je potřeba zlepšit. 

Jak bys nalákala na twirling čtenáře časopisu? 

Mě osobně to baví a každý by si na to musel 

přijít sám, jestli ho to bude bavit, nebo ne. Kaž-

dopádně to každému doporučuji. 

Klára Voloviková 

P 

ROZHOVOR ROZHOVOR 
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Do Bangkoku s redaktorkou Anitou
áda bych Vám představila 

Bangkok, hlavní město Thaj-

ska, kde jsem byla na šest dní. V 

Thajsku většina lidí vyznává budd-

hismus. Thajsko je království, a 

proto jsem navštívila Královský 

palác a chrámy. Tato země nepat-

řila dříve zrovna mezi chudé, pro-

to byly paláce z části ze zlata. His-

torický název území zní Siam. Jed-

ním z nejznámějších buddhistic-

kých chrámů, kterých je 

v Bangkoku požehnaně, je chrám 

Smaragdového Buddhy. Jedná se 

dokonce o nejposvátnější chrám 

buddhismu v Thajsku. Areál chrá-

mu je součástí rozlehlého kom-

plexu Královského paláce. V Thaj-

sku se smaragdový buddha pře-

vléká třikrát do roka a každé oble-

čení symbolizuje aktuální počasí. 

Tuto tradici musí absolvovat král a 

jeho syn. Já viděla smaragdového 

buddhu zrovna ve zlatém hábitu. 

Vůbec největším chrám je Wat 

Pho, neboli chrám Ležícího Budd-

hy. V tomto chrámě leží skoro 50ti 

metrový pozlacený Buddha. Wat 

Pho je zároveň nejstarším chrá-

mem v Bangkoku. 

Do buddhistic-

kých chrámů se 

nesmí chodit 

s odhalenými 

rameny a koleny. 

Dalším zážitkem, 

který určitě ne-

můžete vynechat, 

je jízda na indic-

kém slonovi. Toto 

jsem musela také 

vyzkoušet a 

hrozně jsem si to 

užila. Také je v 

Bangkoku čtvrť 

jménem CHINA 

TOWN. To je 

čtvrť, kde se pro-

dávají čínské věci 

a jídlo. Čínské 

čtvrti najdete také v SAN FRAN-

CISCU nebo v NEW YORKU. 

V Bangkoku můžete navštívit dále 

populární známé plovoucí trhy a 

safari world. Thajsko je nádherná 

země s okouzlující přírodou, mo-

řem a plážemi, kam míří většina 

turistů. Na Bangkok by si měl kaž-

dý turista, který zamíří do Thajska, 

vyhradit alespoň dva dny, aby toto 

město plné vůni mohl poznat i 

ochutnat.  

Anita Pavlíková, s přispěním Mgr. 

Barbory Horákové 

R 

LETEM SVĚTEM 
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4.A proti palmovému oleji 
ednou nám naše paní učitelka 

začala vyprávět o tom, jak je 

ohrožen život v deštných 

pralesích. Pustila nám i nějaká 

videa, abychom si to uměli 

představit. Zjistili jsme, že se 

deštné pralesy kácejí a vypalují 

(každou hodinu mizí prales o 

rozloze 300 fotbalových hřišť!), a 

že v nich umírá spousta živočichů i 

rostlin. Tím se připravujeme o 

velký zdroj kyslíku na Zemi. Na 

pokraji vyhynutí jsou třeba 

orangutani. A to všechno hlavně 

kvůli výrobě palmového oleje, 

který je levný, a proto je přidáván 

do spousty výrobků, bez kterých 

se dá žít. Když jsme to vše zjistili, 

rozhodli jsme se zapojit do 

projektu DDM Mladá Boleslav a 

orangutanům nějak pomoci. 

Nejdříve nás napadlo si nějakého 

orangutana koupit nebo odkoupit 

část deštného pralesa, ale na to 

by nám asi nestačily finance. 

Proto jsme pomohli tak, jak to 

zvládneme. Sbírali jsme obaly od 

výrobků, třídili je a zpracovali 

plakáty se seznamy výrobků, které 

palmový olej obsahují (těch 

bylo…), ale i s těmi bez palmového 

oleje. Plakáty najdete na chodbě u 

třídy 4.A. No a hlavně jsme se 

rozhodli, že budeme sledovat 

složení výrobků, které kupujeme, 

aby neobsahovaly palmový olej. 

Děkujeme i svým rodičům, kteří se 

k nám přidali a podpořili nás. Tím 

můžeme ovlivnit snížení výroby 

palmového oleje a pomoci 

orangutanům a deštným 

pralesům. Co Vy na to? Pomůžete 

taky? Záleží Vám taky na 

budoucnosti naší krásné planety? 

 

Všem, kdo se správně rozhodnou, 

děkují nejen orangutani, ale i žáci 

4.A s paní učitelkou Martinkovou 

. 

4.A a Mgr. Radomíra Martínková 

 

Tělocvik na bazéně 
aždé úterý máme odpoledne 

dvě hodiny tělocviku a 2. 3. 

jsme všechny holky s paní 

učitelkou Kuhnovou vyrazily v 

tomhle čase do městského 

bazénu. Ve 12:30 jsme sedly na 

autobus a městskou hromadnou 

dopravou jsme dojely na Náměstí 

republiky, odkud jsme pěšky šly až 

k bazénu. Střídaly jsme vždy chvíli 

plavání v klasickém plaveckém 

bazénu a bazénu rekreačním. 

Rozdíly teplot v obou bazénech 

byly opravdu znatelné. Takže 

návrat zpět do studeného 

plaveckého bazénu moc příjemný 

nebyl. Po hodině a půl skončilo 

vyučování, takže kdo chtěl, šel 

domů a pár lidí, ještě ve vodě 

zůstalo. Moc jsme si to užily a 

těším se, až půjdeme do bazénu v 

létě. 

Adéla Suchá

J 

K 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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Výuka tělocviku na spinningu 

elikož máme na tělocvik paní 

učitelku, kterou nám mohou 

ostatní závidět, rozhodla se nám 

zpříjemnit tělesnou výchovu tím, 

že nám zajistila 3 hodiny spinnin-

gu. Spinning je sport, při kterém 

se jezdí na kole, ovšem kolo je 

připevněné tak, aby zůstalo na 

místě. Většina z nás nikdy na 

spinningu nebyla, takže jsme byly 

natěšené. Paní lektorka byla moc 

milá a všechno nám vysvětlila. 1. 

hodina nás trochu vyčerpala. Ale 

další 2 hodiny byly o mnohem 

lepší. Nebyly jsme totiž zvyklé na 

takové tempo, které spinning 

vyžaduje. Tempo se určuje podle 

rytmu písně. Jelikož jsme my chtě-

li písničky novější, znamenalo to 

rychlejší tempo a větší dřinu. Byla 

to výborná zkušenost a jsme za ní 

velice rády. Moc děkujeme paní 

učitelce Radové za úžasný zážitek. 

Kateřina Nguyenová 

 

EKO seminář na louce 
ne 12. května ve čtvrtek se 

vydal ekologický seminář 

s panem učitelem Turkem na 

debřskou louku. Ekologický 

seminář byl na této louce, od školy 

vzdálené jen pár set metrů, už 

třikrát. Žáci 2. stupně louku 

uklidili, uhrabali a pozorovali malé 

živočichy a rostliny. Každý žák si 

měl připravit jednu rostlinu a říci, 

jak se jmenuje. Na louce se také 

pozorovala krásná chráněná menší 

zelená rostlina s fialovými květy, 

která se jmenuje koniklec. Nejenže 

ekologický seminář louku upravil, 

ale žáci se i od pana učitele Turka 

něco o rostlinách a živočiších 

dozvěděli. 

Adéla Stránská  

 

Zásady první pomoci ve výchově ke zdraví 
 průběhu května se konaly 

hodiny VZDR (Výchovy ke 

zdraví) věnované zásadám první 

pomoci. V hodinách nám paní 

učitelka Barbora Horáková 

vysvětlovala, jak se 

máme  zachovat, když např. 

uvidíme na silnici motorkáře nebo 

cyklistu, který nereaguje, jak 

máme dát člověka do 

stabilizované polohy, jak 

vytvoříme tlakový obvaz, jak 

postupovat, pokud někdo omdlí 

atd. V hodinách jsme se naučili 

obvazové techniky a dost se u 

toho nasmáli. Stejně tak jsme 

si vyzkoušeli stabilizovanou 

polohu, seznámili se s obsahem 

lékarničky a sehráli několik 

modelových situací. Nejvíce mně 

zaujala část, kdy jsme si mohli 

vyzkoušet tu stabilizovanou 

polohu. Určitě někomu díky těmto 

hodinám pomůžu. 

Tomáš Maroul 

J 

D 

V 

VÝUKA NETRADIČNĚ 



  | 15  
 

Doplň větu, Luci!  
ento rok jsem Vás, milí čtenáři, provázela rubrikou „Doplň větu, …“. Jelikož tento rok odcházím na střední 

školu, jedná se o můj úplně poslední příspěvek. Příští rok se můžete těšit na nového redaktora, který bude 

pro Vás zpovídat Vaše spolužáky. Lucka Flusková je moje spolužačka od první třídy a sedí za mnou v lavici. Ráda 

jezdí na koni. Je to usměvavá holka, která je slyšet. 

 
NEJVÍCE MĚ POTĚŠILO, že za mnou přijely kamarádky ze Žatce a společně jsme oslavily moje narozeniny. 

ZÍTRA MÁM V PLÁNU jít cvičit a zabalit si věci na víkend. 

NA INSTAGRAMU MĚ NEJVÍCE BAVÍ originalita fotek a sdílení zážitků s přáteli. 

O VÍKENDU často jezdím „oškovat“ (pomáhat svojí nejlepší kamarádce s koňmi na závodech). 

NAPOSLEDY MI NA MOBIL PŘIŠLA SMSKA od kamarádky. 

SE SVÝMI PŘÁTELI budu trávit celé prázdniny, na což se hrozně těším. 

MŮJ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK je výlet do EuroDisneylandu a mistrovství v hokeji, kde jsem byla díky škole. Ale je toho 

strašně moc. 

NA SOBĚ MÁM NEJRADĚJI 100% upřímnost. A to, že když mi něco vadí, tak to řeknu a nedusím to v sobě. 

RÁNO VSTANU a většinou si řeknu, že jsem měla jít spát dřív. 

NAPOSLEDY JSEM JEDLA sendvič, který se mi docela povedl. 

Marie Horáková

T 

DOPLŇ VĚTU 
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Loučení deváťáků 

tejně jako minulý rok tu máme i dnes rozloučení s našimi 

deváťáky. Určitě nám všem budou chybět, proto vám o nich 

přinášíme exkluzivní informace.  

S 

SVĚT HOLEK A KLUKŮ 

Tomáš Hloušek 

Mám rád, že se tu pořád něco 

děje, že tu jsou učitelé, kteří s 

námi mají trpělivost, že se to tu 

každou chvíli modernizuje a 

můžeme si tu dělat více přátel. 

Verča Barvová 

Do téhle školy jsem přišla se 

zvláštními pocity. Nevěděla 

jsem, co čekat a trochu jsem se 

i bála, ale jsem ráda, že jsem tu 

mohla studovat. Je to ta nej-

lepší škola, mám tu rodinu. A 

tady se cítím šťastná.  

Anička Klíbrová 

Můj nejlepší zážitek byl asi 

každý výlet nebo škola v příro-

dě. Líbil se mi náš kolektiv jako 

samostatné béčko, ale i po 

spojení. Bude mi chybět náš 

kolektiv, ale i několik učitelů. 

Do první třídy jsem se hrozně 

těšila. 

Lucka Flusková 

Do první třídy jsem se hrozně těšila 

už jen kvůli tomu, že jsem šla se 

svými kamarády. Na téhle škole se 

mi líbilo. Bavily mě všechny akce a 

výlety. Nejvíc mi bude chybět třídní 

kolektiv, i když jsme se ne vždy na 

všem shodli. 



  | 17  
 

 

SVĚT HOLEK A KLUKŮ 

Monča Ehrlichová 

Naší školu na zámku jsem navště-

vovala pokaždé ráda. Mám spousty 

krásných zážitků. Ráda budu vzpo-

mínat nejen na skvělou partu u nás 

ve třídě, ale také na úžasné učitele. 

Co opravdu oceňuji na škole, je nej-

spíše kolektiv. 

Matěj Kubín 

Jsem moc rád, že jsem mohl být s 

tak skvělou třídou. Potkal jsem 

skvělé lidi, se kterými si dobře ro-

zumím. 

 

Kačka Mazancová 

Do školy jsem se těšila, jelikož 

jsem měla ve školce nejlepší ka-

marádku a nejlepšího kamaráda. 

První stupeň jsem strávila na 7. ZŠ 

a na druhý stupeň jsem přestoupi-

la na ZŠ Kosmonosy. Nakonec 

jsem zde našla skvělý kolektiv. 

Maruška Horáková 

Já jsem se jako malá do školy netě-

šila. Bála jsem se a byla jsem smut-

ná, že ztratím kamarády. Teď mám 

stejný problém se střední. Naše 

škola mi bude chybět a nejvíc asi 

přátelská atmosféra, akce a hlavně 

kamarádi. 

 Michal Mužík  
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SPECIÁL… ke Dni učitelů 
etošní Den učitelů jsme se rozhodli, milí žáci, oslavit přímo s Vámi. Přinášíme Vám exkluzivní SOUTĚŽ. Na 

následujících fotografiích jsme my, vybraní členové pedagogického sboru, ve školních letech a vaším úkolem 

je poznat jednotlivé učitele a vychovatelky. Jak se zapojit do soutěže? Stačí vyplnit soutěžní formulář, který získáš 

na hlavní chodbě na nástěnce školního parlamentu. Nezapomeň napsat svoje jméno a třídu. Vyplněný formulář 

hoď do schránky výchovného poradce, paní učitelky Fejfušové, na hlavní chodbě vedle automatu s nápoji. Soutěž 

začíná dnem vydání KosmoNOSáku a končí 22. června. Následující týden pan ředitel ze správných odpovědí vylo-

suje tři šťastlivce, kteří získají hodnotné ceny věnované přímo pedagogy. V případě, že by nepřišly minimálně tři 

správně vyplněné formuláře, bude losováno ze všech přijatých formulářů. Hezky se bavte! 

Mgr. Barbora Horáková  

                            

                

                   

L 

SPECIÁL 
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A malá nápověda, na fotografiích jsou následující učitelé a vychovatelky (pořadí je náhodné): 

Jarmila Jonášová 

Eva Knesplová 

Iva Strnádková 

Ivana Železná 

Barbora Horáková 

Milan Petráš 

Lenka Černá 

Zdeněk Turek 

Jan Šilhán 

Eliška Štěpánová 

Simona Slivoňová 

Kristýna Pospíšilová 

Jana Kortánová 

Daniel Mašín 

Kateřina Radová 

Lenka Eichlerová 

Lucie Picková 

Radka Martínková 

Petra Sodomková 

Zuzana Horáková 

Jitka Kuhnová 

Jiřina Vrabcová 

Uzávěrka soutěže je 22.6.2016

SPECIÁL 
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Hokejbal proti drogám 
e čtvrtek 21. 4. se žáci druhého stupně zúčastnili sportov-

ní akce Hokejbal proti drogám. Akce se konala na hokejba-

lovém hřišti za Májem. Účastnili jsme se pouze jedné katego-

rie 8. – 9. třídy, protože sedmáci jsme tam byli jen čtyři. 

V kategorii, ve které jsme hráli, stejně jako v mladší 

kategorii, byly tři školy. Hráli jsme proti ZŠ Bakov nad 

Jizerou a 3. ZŠ Mladá Boleslav. Vyhráli jsme bohužel 

jen jeden zápas, a to proti Bakovu. Odvezli jsme si do 

školy dva poháry – jeden za fair play a druhý za celko-

vé 2. místo. 

Marek Malý 

 

Vítězný turnaj v přehazované
ružstvo Kosmonos složené z vybraných dětí ze 4. a 5. tříd 

vyjelo dne 10. března na přehazovanou. Turnaj se konal 

v tělocvičně 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. Účastnilo se 8 týmů základ-

ních škol – Kněžmost, Kosmonosy, 6., 7., 8. a 9. ZŠ Mladá Boleslav, 

Bakov nad Jizerou, Debř. Hrálo se na dva sety, a ten, kdo vyhrál 

oba dva, nebo měl při remíze lepší skóre, zvítězil. Družstvo Kos-

monos vyhrálo všechny zápasy ve skupině 2:0 na sety, takže šlo do 

finále. Dramatické finále se 7. ZŠ jsme nakonec vyhráli a mohla 

vypuknout radost. Naše družstvo vyhrálo přehazovanou! 

Marek Coufal 

Štafetový běh v Mladé Boleslavi
ne 27. dubna se na atletickém stadionu v Mladé Boleslavi konal štafetový běh. Počasí nám moc nepřálo, 

teplota nepřesahovala 10 stupňů a vypadalo to, že každou chvíli začne pršet. Běželo se 8x100m a 8x200m. 

Nejdříve běželi mladší žáci 2. – 3. třída a potom starší 4. – 5. třída. 4 nejlepší z menších (2 holky 2 kluci) a 4 nej-

lepší z větších šli do jedné štafety. I ti trošku horší šli do druhé štafety.  Všechny rozběhy jsme vyhráli, ale protože 

byly dva rozběhy, tak nejlepší štafeta byla 8x100m starších, kde jsme skončili druzí. Celkově jsme se ale umístili 

na 5. místě, což není špatný výsledek. 

Marek Coufal

V 

D 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Finále turnaje v kuželkách
ne 31. března 2016 se v kosmonoské kuželně 

uskutečnilo závěrečné finále 8. ročníku školního 

turnaje 5. až 9. tříd v kuželkách „O školní putovní 

pohár“. Do finále postoupilo 27 dětí, z toho 14 chlapců a 

13 dívek. Tedy podle pravidel nejlepší chlapec a dívka + 

další v pořadí z 5. – 9. tříd z jednotlivých třídních kol, která 

se uskutečnila v únoru a v březnu v rámci hodin TV. Ti 

společně se svými třídními učiteli vytvořili čtyřčlenná 

třídní reprezentační družstva. Každý ze čtyř hráčů 

družstva měl 20 soutěžních hodů, z toho 15 krát „do 

plných“ a 5 krát „na dorážku“. Finále mělo od začátku dva 

velké favority - obě družstva šesťáků, tedy žáků a žákyň 6. 

A a 6. B. A jelikož obě paní třídní učitelky dosáhly na bod stejného výkonu, o vítězi 8. 

ročníku rozhodla větší vyrovnanost výkonů dětí družstva 6. B. 

 

Konečné pořadí družstev: 

1. místo - 6. B (347 b.) 

2. místo – 6. A (289 b.) 

3. místo – 9. A (269 b.). 

 

Nejlepšími jednotlivci v kategoriích se pak stali: 

Michal Petráš z 6.A mezi chlapci a Anna Zlámalová z 6.B mezi děvčaty. 

Michal Petráš 

 

Jarní Ligu ovládl tým US
 hezkým počasím opět odstartoval VII. ročník Ligy 

mezi zástupci žáků a týmem US. První vzájemné 

střetnutí se konalo 9. května na školním hřišti. Hrála se 

malá kopaná. Tým US zvítězil 4:1. Zatím poslední utkání 

Ligy v kubbe se uskutečnilo 23. května. I přes velmi 

obětavý výkon se žáci museli smířit s porážkou 0:2. 

Zářivé výkony podali především Adam, Verča a Honza 

(všichni 9.A).  

 

 

 

Mgr. Barbora Horáková

D 

S 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Zlatá slepička a Kabáti, aneb jak se stát 

diskokoulí 

ednoho dne zlatá slepička slyšela kapelu Kabát a myslela 

si, že tu písničku zpívají její kabáty ve skříni, a tak si vlez-

la do skříně a poslouchala. Nic ale neslyšela, a tak vylezla a 

šla na procházku do parku. Tam našla plakát, kde Kabáti 

hledali někoho nového do party. Slepička Kabátům zavolala 

a ti ji do party vzali. Prozradili jí, že na pódiu bude zářit. 

Zaprvé tím, jak je zlatá, a zadruhé tím, jak umí dobře zpí-

vat. 

A tak slepičku pověsili na provázek a řekli jí, ať zpívá a dělá 

disko-kouli. A tak se zlatá slepička stala disko-koulí.  

Vojtěch Podlipský, 4.A 

J 

KOSMONOSÁČEK 

Malované čtení 
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KOSMONOSÁČEK 

 ANIČKA A NELA REINARTOVY (1.A) MAGDALENA RŮŽIČKOVÁ, MARUŠKA ŠÁMALOVÁ (1.A) 

Galerie našich nejmladších 

JOSEF POKORNÝ (1.A) SOFINKA JANDOVÁ (1.B) 

KÁJA HORÁKOVÁ (1.B) 
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KOMIKS 
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POVÍDKA 

Yorkshirské panství 
Kapitola 4. - Les 

 

Jakmile se stařena podívala z okna, ozvala se velká rána. Všude se roz-

letěly střepy a než jsem si stačil uvědomit co se děje, stařena byla 

pryč. Určitě jste si uvědomili, co se stalo. Něco vtrhlo dovnitř a uneslo 

stařenu. Rychle jsem se zvedl a rozběhl jsem se za stvořením, které ji 

neslo. Pronásledoval jsem temnou bytost až k lesu, ale jakmile vběhla 

do lesa, slyšel jsem už jenom stařenčin tlumený křik. Na to, že bylo 

celkem jasno, les vypadal strašně tmavě. Hned jak jsem do něj vešel, 

pocítil jsem zvláštní pocit, jako by mě někdo sledoval. Les byl hustě 

zarostlý. Všude ze země rostly mohutné kořeny, proto jsem musel být 

opatrný, abych o nějaký nezakopl. Šel jsem podle mého mínění celkem 

dlouho, než jsem narazil na něco podezřelého. U stromu byla ohloda-

ná kostra pravděpodobně nějaké srnky. Les vypadal docela mrtvě, i 

když se mi občas zdálo, že mě někdo nebo něco sleduje, zanedbával 

jsem to a snažil jsem se myslet na nějaké pozitivní věci. Celou cestu až 

k mrtvole jsem si nevšiml jediného náznaku, že by zde mohlo něco žít. 

Usoudil jsem tedy, že srnku sem cosi dotáhlo. Chtěl jsem se vrátit a 

promyslet si, co budu dělat, na nějakém méně stresujícím místě, ale 

jakmile jsem se otočil, někdo mě praštil pravděpodobně klackem přes 

hlavu. Naštěstí jsem neomdlel, takže jsem viděl útočníkovi přímo do 

tváře, která byla však zakrytá. Přirozeně jsem se tedy rozhodl utéct. 

Několik minut mě pronásledoval, ale neměl šanci mě dohonit. Jen pro 

jistotu jsem běžel dál a to byla právě ta chyba. Určitě si vzpomínáte, 

jak jsem říkal, že všude ze země vyrůstají kořeny. Při útěku jsem si jich 

moc nevšímal, a tak jsem o jeden zakopl a skutálel jsem se do hluboké 

propasti. Asi jsem se musel pádem někde praštit o hlavu, protože po-

tom už si nic nepamatuju. Dál už vím jen to, že mě kdosi táhnul po 

zemi, ale to bylo asi tak všechno. Úplně jsem se probral asi až po pár 

hodinách. Seděl jsem opřený o stěnu jeskyně. Přede mnou byl kotel, 

pod kterým byl rozdělaný oheň. Chvíli jsem si myslel, že mě asi budou 

vařit. Jenomže o chvíli později jsem si taky všiml shrbeného staříka, jak 

krájí nějakou zeleninu, takže jsem se trochu uklidnil. Seděl jsem a ani 

jsem nevydal hlásky. Najednou však promluvil: „Ó, takže ty už jsi vzhů-

ru! To ti to ale trvalo!“ 

Konec 4. kapitoly                Michal Mužík
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LUŠTĚNKY 

1. Dvě města A a B jsou od sebe vzdálena 90 km. Z města A do města B vyjede vlak rychlostí 60 km/h. V tu 

samou chvíli vyjede z města B vlak do města A po té samé koleji stejnou rychlostí, to je 60 km/h. 

Ve chvíli, kdy se vlaky rozjedou proti sobě, z předního okna (lokomotivy) vlaku jedoucího z A do B vystar-

tuje moucha rychlostí 100 km/h a letí vstříc druhému vlaku. Ve chvíli, kdy k němu doletí, dotkne se nož-

kou jeho předního skla a letí ihned zpátky. Takto moucha lítá mezi vlaky, než jí rozmáčknou na placku. 

Úkolem je zjistit, kolik kilometrů moucha celkem nalétala. Nějaké zrychlení a zpomalení zanedbáme, je 

to supermoucha.  

 

2. 

Správné řešení: 

1.75 km. 

Stačí vypočítat, za jak dlouho se srazí 

vlaky. Pro zjednodušení se na to mů-

žeme podívat jako na jeden vlak s 

rychlostí 120 km/h a ten z A do B do-

jede za 45 minut. No a teď stačí vy-

počítat, kolik toho nalítá moucha za 

oněch 45 minut. 

2.Zubní kartáček 

3. 

 

 

3. Víte, jak bude pokračovat tato řada symbolů? 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqj4K1j7jMAhUJzRQKHfq5A2cQjRwIBw&url=http://hvezda.ddmcb.cz/subdom/hvezda/index.php/literarni-hratky/59-rebusy&psig=AFQjCNGw__BY5iKCu_0DqR9mmBEZezGneg&ust=1462166114316927
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Co to znamená „mrcasit se“? 
Tentokrát jsme se ptaly na slangové slovo (=slang je nespisovný útvar jazyka) "mrcasit se" převážně používané na 

Moravě v oblasti Hané. Znamená loudat se, provádět činnost pomalu. I když jsme se ptali převážně starších, jen 

pár jedinců odpovědělo správně. 

6.B 

Nikča Surynková a Majda Krejčová: „Myslíme, že 

by to mohlo znamenat něco jako trhat. :D.“ 

Kačka Janoušková: „Že by to byl nějaký sport? 

Vážně nevím.“ 

Terka Nováková: „Samice?“ 

 

Paní vychovatelka Štěpánová: „Plést se někomu 

do cesty.“ 

8.B 

Terka Vajsejtlová a Lenka Durstová: „To víme, 

znamená to být pomalý, nebo zpomalený.“ 

7.A 

Jára Kysela: „Něco s lasicí?“ 

 

 

Paní vychovatelka Knesplová: „Loudat se.“ 

Kateřina Nguyenová a Karolína Danková 

 

Vyhlášení ankety 7 NEJ 

Hlasování se zúčastnilo celkem 159 žáků z 1. a 2. stupně.  

7 NEJ 1. stupeň 

Matěj Kolín 

Šárka Karabcová 

František Studničný 

Matěj Kučera 

Emma Vlčková 

Vanda Dlasková 

Tereza Zedníková 

 

7 NEJ 2. stupeň 

Veronika Barvová 

Tereza Pužmanová 

David Lee 

Michal Mužík 

Daniel Křížek 

Ondra Jeřábek 

Chiara Schuhmacher 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v listopadu 2016 
 

 

 

 

 

 

Veškeré neoznačené fotografie a obrázky v tomto čísle pocházejí z archivu ZŠ  

Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 

 

ZÁVĚREČNÁ ANKETA 


