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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
Zdravím vás, milí čtenáři, v novém školním roce s časopisem KosmoNOSák. 

 

Máme tu nový školní rok a s ním i 3. ročník vydávání našeho školního časopisu. 

V letošním roce jsme pro vás připravili více článku z 1. ale i z 2. stupně. Těšit se můžete 

i na velmi oblíbenou rubriku VERSUS a nejen na ni. Také zde najdete hádanky, spor-

tovní aktuality, náš Kosmonosáček a mnohé víc. Prozradím, že se můžete těšit na zbru-

su novou rubriku ABSOLVENTI. V prosinci nás také čeká cesta do Brna na vyhlášení 

časopisu roku celé ČR, kam jsme se dostali po úspěšné obhajobě 1. místa ve Středo-

českém kraji. A ještě je tu jedna změna. Od letošního roku jsme museli vystřídat šéfredaktora. Tímto chci podě-

kovat Verče, která odešla na střední školu. Na její místo jsem nastoupil já, Martin Veselý. Více informací o mně  

a ostatních členech redakce naleznete v rubrice Naše redakce. Na závěr bych vás chtěl informovat o našich we-

bových stránkách http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak, kde najdete například starší vydaní na-

šeho časopisu.  

 

Martin Veselý 

OBSAH OBSAH 

http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak
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Sedmáci si „lámali hlavy“ s hlavolamy
e čtvrtek 22. 9. jsme se vydali 

do Prahy na exkurzi za 

hlavolamy a hrami. Jela s námi 

paní učitelka Sodomková a paní 

učitelka Černá. Když jsme dojeli 

do Prahy, dali jsme si svačinu a šli 

směr výstavní dům. Na úvod nás 

čekala teoretická část exkurze. 

Průvodce nám vysvětloval, co to 

vlastně hlavolamy jsou, kdy 

vznikly, kolik jich je druhů a jak se 

dají využívat. Potom jsme přešli 

do místnosti, kde jsme si mohli 

vyzkoušet znamé hlavolamy, jako 

je například Ježek v kleci nebo 

Rubikova kostka, ale i hlavolamy 

méně známé. Po hlavolamech 

jsme měli určitý čas na vyzkoušení 

deskových her. Bylo to velice 

zábavné a užili jsme si spoustu 

legrace. Výlet se všem líbil a někdy 

zase hurá na další. 

Martin Veselý a Michal Petráš

  

Exotický výlet pátých tříd do Prahy
ne 18. října 2016 jely třídy 

5.A a 5.B  do Botanické za-

hrady v Praze. Skleník se jmenoval 

Fata Morgana. Byla tam spousta 

nádherných tropických rostlin, 

např. masožravky, ibišky, ale  

i ryby, např. piraně nebo neonky. 

Viděli jsme, jak chovatelky rybičky 

krmí. Byli tam i tropičtí motýli, 

kteří vypadali taky moc hezky, a 

sem tam nás vystrašila i nějaká ta 

strašilka. Přišli jsme právě včas, 

protože zrovna otvírali novou 

výstavu mravenců. Po exkurzi 

jsme zamířili do stánku se suvený-

ry. Výlet byl naučný a všem se 

líbil. Vše jsme zakončili dobrým 

obědem ve škole. 
Adéla Staňková a Klára Rudolfová 

 

 

Tonda Obal nás učil třídit odpad
ato přednáška spočívala 

v tom, že nás měla naučit a 

informovat, jak se správně třídí 

odpad. Nejvíce nás na tomto té-

matu překvapilo, co se všechno dá 

z odpadků recyklovat. Přednášející 

nám vysvětlovala, 

jak je svět plný 

igelitových sáčků a 

různých plasto-

vých obalů a že se 

to musí začít nějak 

řešit. Dále nás 

upozornila na to, 

že je důležité třídit odpad  

i z hlediska toho, že se tím ulehču-

je práce zaměstnancům, kteří 

tvrdě pracují na skládkách a ve 

spalovnách. Myslím si, že tato 

přednáška pro nás byla zajímavá a 

poučná, ale je také důležitá i pro 

budoucí generaci, pokud si chce 

zachovat hezký a čistý život na 

zemi. 

Michal Petráš

V 

D 

T 

Zdroj: hryahlavolamy.cz 

AKTUALITY 

Zdroj: hryahlavolamy.cz 
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Pražská ZOO nadchla 

žáky z obou stupňů 

e středu 21. září 2016 žáci   

z  6.B a žáci z 1.B vyrazili na 

společný výlet do ZOO v 

Praze. Všichni milovníci 

zvířat měli jedinečnou 

možnost projít si 

zoologickou zahradu, kde si každý 

našel zajímavé zvíře. Velké 

poděkování patří panu Holubovi z 

Arrivy, který nám umožnil uplatnit 

výhru ze soutěže, kde jsme získali 

VOLNÉ KILOMETRY na výlet. 

Chválím šesťáky, kteří se 

perfektně starali o prvňáčky. Byl 

to prima společný den. 

Mgr. Lenka Eichlerová 

 

 

Příběhy záchranářů v Mladé Boleslavi 
a začátku října se deváté 

třídy vydaly do Domu kultury 

v Mladé Boleslavi na dopravní 

přednášku, kam nám přišli vyprá-

vět své nejhorší případy ze své 

profese zástupci hasičů, záchra-

nářské služby a policie. Na konec 

nám řekl svůj příběh i pán na vo-

zíčku. Celá přednáška byla prople-

tená s tanečními vystoupeními a 

videem o automobilové nehodě. 

Přednáška pro nás byla velmi sil-

ným zážitkem a jistě nám byla i 

přínosná do budoucího života. 

Kateřina Klikarová 

 

 

Šestý ročník objevoval hvězdy
ne 9. listopadu jsme jeli do 

planetária v Praze, kde jsme 

měli mít přednášku o vesmíru. 

Ráno jsme jeli vlakem do Prahy a 

potom přestoupili na metro a na 

tramvaj. Cestou jsme se zastavili i 

v McDonaldu. Když jsme dorazili 

do planetária, vešli jsme do 

tmavé, velké a prostorné 

místnosti se sedadly. Po chvilce se 

nad našimi hlavami začal promítat 

zajímavý dokument o vesmíru. Po 

skončení dokumentu jsme si 

mohli v hlavní místnosti vyzkoušet 

mnoho zajímavých pokusů 

věnovaných vesmíru, např.: kolik 

bychom vážili na jiných planetách, 

kolik by vážila plechovka od Coca 

Coly na jiných planetách nebo 

různé mini modely vesmírných 

vozítek. Po svačině jsme zamířili 

opět do promítací síně, kde jsme 

shlédli ještě jeden další dokument 

o souhvězdích. Když skončil tento 

zajímavý dokument, tak jsme opět 

šli do hlavní místnosti, kde jsme si 

tentokrát mohli zaplatit jízdu na 

trenažéru vesmírného vozidla 

nebo zakoupit něco u stánku 

s různými zajímavými věcmi na 

památku. Po skončení návštěvy 

planetária jsme se vrátili zpět na 

vlakové nádraží v Praze, kde jsme 

si mohli něco zakoupit v obchodě. 

Nakonec jsme se vrátili veselí 

domů.  

Tereza Štechová

V 

N 

D 

AKTUALITY 
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Dějepisná exkurze do Kutné Hory
a začátku června byly třídy 

7.A a 7.B na dějepisné exkur-

zi ve středověké Kutné Hoře, kde 

si měly ověřit své znalosti z gotiky. 

Ráno jsme odjeli autobusem a asi 

po hodině jízdy jsme dojeli před 

hřbitov u kostnice v Sedleci. Když 

jsme přešli přes hřbitov, naskytl se 

nám nádherný pohled na vchod 

do Kostnice. Hned jak jsme vstou-

pili dovnitř, se nám všem zatajil 

dech nad výzdobou sálu. Kostěné 

lustry, pyramidy z kostí, vitríny 

s vystavenými lebkami, kostěné 

erby a jiné dekorace vyrobené z 

kostí a lebek lidí byly všude kolem 

nás. Tomu všemu dodávalo ja-

kousi temnou atmosféru šero a 

chlad, který v kostnici byl. Když 

jsme vyšli ven, museli si naše oči 

rychle přivyknout světlu, protože 

se jelo dál, směr chrám svaté Bar-

bory. Pohled na chrám byl úžasný! 

Po krátké pauze jsme 

společně vyrazili na 

prohlídku nejdříve ko-

lem chrámu. Viděli jsme 

chrliče různých podob a 

jiné prvky gotického 

stavebního stylu. Měli 

jsme krásný výhled na 

Kutnou Horu a oceňova-

li jsme krásu soch ztvár-

ňující slavné okamžiky 

českých dějin. Potom 

jsme se vydali na ob-

hlídku Kutné Hory. Došli 

jsme až ke krásné ka-

menné dvanáctihranné 

kašně. A na konec jsme 

navštívili kutnohorské 

doly na stříbro! Dozvě-

děli jsme se spoustu zajímavých 

věcí o dolech a o zpracovávání 

vytěžené stříbrné rudy. Zajisté 

největším zážitkem byla samotná 

návštěva a průzkum dolů, kde byly 

úzké chodbičky, ve kterých jsme si 

svítili pouze čelovkami, které jsme 

měli připevněné na helmách. 

Kromě helem jsme dostali na sebe 

i bílé pláště, které nosili horníci ve 

středověku, aby byli ve tmě vidět. 

Když jsme vyšli ven, nastal čas na 

návrat. Nasedli jsme do autobusu 

a vraceli jsme se do školy. Všichni 

máme z toho výletu úžasný záži-

tek na celý život!!! 

Jan Šámal 

N 

STALO SE V ČERVNU 
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Výlet šesťáků do Sobotky 
o uzavření známek jsme se 

vydali do Sobotky na zámeček 

Humprecht, a jelikož bylo velké 

teplo, tak i na koupaliště. Ráno 

jsme odjížděli vlakem z Mladé 

Boleslavi města a jeli do stanice 

Sobotka. Když jsme přijeli 

do Sobotky, vydali jsme se 

na místní náměstí, kde 

jsme měli rozchod. 

Následovně jsme se 

vyšplhali na Humprecht a 

čekali na prohlídku. Na 

Humprechtě jsme 

navštívili jídelnu, kuchyň, ložnice 

mužů a žen a nakonec, kdo chtěl, 

jsme se prošli po kulatém ochozu. 

Po opuštění okolí Humprechtu 

jsme sešli do kempu, kde je 

zároveň koupaliště. Ve vodě jsme 

si užili další hoďku a mohli se vy-

dat na cestu na nádraží a zpět do 

Mladé Boleslavi. 

Martin Veselý 

 

 

Škola v přírodě na Malé Skále
a začátku června se šesté 

třídy vydaly na školu 

v přírodě na Malou skálu, což je 

překrásné místo v Českém ráji. 

Nejprve jsme šli na nenáročný 

výlet po okolí Českého ráje. Také 

jsme sjížděli řeku Jizeru a pak jeli 

na koloběžkách. Každý den jsme 

hráli hry, které nám připravily paní 

učitelky, a také jsme si párkrát 

zaplavali. Jeden den jsme šli do 

lanového centra, kde si to všichni 

náramně užili. Chytli jsme nád-

herné počasí, které 

umožňovalo být každý 

den venku na čer-

stvém vzduchu. A 

samozřejmě žádná 

škola v přírodě se 

neobejde bez diskoté-

ky. Osobně se mi na 

škole v přírodě líbila 

nejvíce diskotéka, a 

kdyby mi někdo řekl, 

že tam pojedeme znovu, byla bych 

přímo nadšená. 
Tereza Lojová

 

Výlet do liberecké ZOO  

za bílými tygry
y, žáci 2.B a 2.C, často 

vzpomínáme na různé výle-

ty, které jsme v loňském roce 

společně prožívali. Na ten posled-

ní jsme se vypravili do ZOO v Li-

berci. Těšili jsme se na krásný 

sluníčkový den, jaké v červnu bý-

vají. Opak byl ale pravdou. Liberec 

nás přivítal šňůrami deště. I tak 

jsme ale viděli spoustu krásných 

zvířátek. Pozorovali jsme krmení 

slonů, viděli jsme tučňáky, plame-

ňáky, opičky, ale nejvíce se nám 

líbila mláďátka bílých tygrů. Užili 

jsme si i okružní jízdu vláčkem po 

ZOO. Ani mokro v botách nezkazi-

lo radost z našeho výletu. 

Žáci 2.B a 2.C 

 

P 

N 

M 

STALO SE V ČERVNU 
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Víkend na Malé Skále
e dnech 16. - 18. 9. 2016 se 

konal výlet na Malou Skálu. 

Jeli jsme s panem uč. Turkem, 

paní Jadlovskou a s paní a panem 

Bílými. Na tento výlet jsme jeli 

vlakem z hlavního nádraží v Mladé 

Boleslavi. Když jsme přijeli, tak 

jsme rovnou šli do autokempu 

Ostrov. Tam jsme si postavili sta-

ny. Když měli všichni dostaveno, 

tak jsme se vydali pro dřevo na 

oheň. Byly dvě nabídky: buď jsme 

mohli přebrodit jez Jizery, nebo to 

celé obejít. Skoro všichni si vybrali 

brození. Voda nebyla studená, 

takže se to dalo. Na druhé straně 

jsme počkali na ostatní, kdo ne-

brodili, a pak jsme šli společně do 

menšího lesíku pro dřevo. Každý si 

nabral plnou náruč suchého dřeva 

a pak mohl jít zpátky buď zase 

brodit, nebo to obejít. Tentokrát si 

hodně lidí vybralo obcházení, ale 

někdo stejně brodil. V kempu se 

všechno dříví naskládalo na hro-

madu a pak se udělal oheň. U 

ohně pan uč. Turek hrál na kytaru 

a ostatní zpívali. Kdo nechtěl být u 

táboráku, tak nemusel a zařídil si 

zábavu i večeři podle svého. Pak 

se šlo spát, abychom měli dost síly 

na další den. Druhý den jsme sba-

lili stany a všechny věci, naložili 

auto k prasknutí a vyrazili na zří-

ceninu hradu Frýdštejn. Celá cesta 

byla lesem a skalami. Na hradě 

jsme měli rozchod. 

Z hradu jsme pak jeli 

na koloběžkách a 

dole jsme měli 

dvouhodinový roz-

chod na jídlo. Po 

jídle jsme šli na Zá-

borčí, kde jsme si 

sbalili nejpotřebněj-

ší věci do skal a vyrazili jsme. Ce-

lou cestu do skal pršelo a bylo 

hnusně. Ve skalách byla sice zima, 

ale pak ve spacáku bylo teplo. 

Celou noc pršelo, ale na druhou 

stranu jsme si to užili, protože 

jsme spali pod převisy skal nebo 

v jeskyni.Ráno jsme ze skal odchá-

zeli asi kolem 8 hodiny, stále za 

doprovodu deště. Šli jsme paní, u 

které jsme si minulý den nechávali 

zbytečnosti, které jsme do skal 

nepotřebovali, nám uvařila čaj a 

my se trochu nasnídali. Původně 

bylo v plánu jít na lanové centrum, 

ale jelikož pršelo tak jsme místo 

toho šli na oběd (zase do té re-

staurace jako minulý den) a tro-

chu delší dobu se tam zdrželi. 

Později jsme se přesunuli na ná-

draží a jeli vlakem zpátky do Mla-

dé Boleslavi. Výlet byl moc fajn, 

jenom škoda, že se nesjížděla 

Jizera jako minulý rok. Třeba to 

příště vyjde.  

Nikola Havlová a  

Emma Šimková

V 

REPORTÁŽ 
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Paní učitelka Pitáková 

versus 

paní učitelka Hornychová 
 

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

paní učitelky Pitákové a paní učitelky Hornychové. Obě jsou na naší škole již několik let, a tak máte jedinečnou 

možnost se od obou dozvědět zajímavé informace z jejich života, které jste možná netušili. 

 

Paní učitelka Pitáková     Paní učitelka Hornychová 
Otázka: 

Dělávala jste (nebo stále děláte) nějaký sport? 

Na základní škole jsem hrála volejbal, ale moc jsem 

nevyrostla, a proto jsem toho nechala. Dnes si chodím 

dvakrát týdně zaběhat a moc mě to baví. 

Jako studentka jsem sportovala hodně (tenis, atletika, 

jízda na koni, tanec atd.). Nyní se všechno pouze udr-

žuje. 

Věděla jste už dříve, že byste chtěla být učitelkou? Nebo jste se rozhodla "na poslední chvíli"? 

Řekla bych, že u mě to bylo od dětství jasné, že budu 

učitelkou - škola mě vždycky moc bavila. Taky jsem 

měla super učitele, kteří mi byli vzorem. 

 

 

 

Co říkáte na žáky naší školy?

Líbí se mi, že u nás téměř vždy 

drží žáci pohromadě, že si naší 

školy váží a že oceňují, co pro ně 

škola dělá. 

Žáci na naší škole mají srdíčko na správném místě. 

Dokáží se nadchnout pro práci, zábavu a umí se cho-

vat slušně a ohleduplně. 

            Máte nějakou vtipnou příhodu s žáky? 

Historek mám spoustu - dokonce 

mám i v kabinetu velký papír, na 

který si píšu žákovské perly. V 

každé třídě se najde něco, čemu se všichni zasměje-

me. Napadá mě jedna historka, kdy se mi jeden býva-

lý žák na test podepsal jako Jack O‘Neil (postava ze 

seriálu Hvězdná brána) a já nemohla přijít na to, kdo 

to je. Dodnes se tomu smějeme, když se potkáme - 

byl to expert na blbiny, ale neskutečně bezva člověk. 

S žáky zažívám každý 

den jiný a to je to krás-

né. Protože učíme děti, 

budeme mít dlouho 

mladého ducha. Každý 

den se srdečně za-

směju.  

 

 

Čtete KosmoNOSák? Máte nějakou radu nebo tip, jak ho obohatit? 

 Popř. je něco, co se Vám na něm nelíbí? 

V KosmoNOSáku by mohly být otištěné i krátké pří-

běhy na Vámi zadané téma, popř. nějaké literární 

soutěže. Ale jinak je časopis super a plný nápadů. 

KosmonNOSák je velmi pěkný časopis a myslím, že to 

dokazují i získaná ocenění. Přeji hodně tvůrčích nápa-

dů a kreativity. 

  Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

J 

VERSUS 

Od prvního stupně jsem věděla, kam budu směřovat 

své další studium. Po základní škole Střední pedago-

gická škola v Litomyšli a po ní pedagogická fakulta v 

Praze. 
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Rozhovor s … Chiarou Schuhmacher 
ro listopadový rozhovor jsme si vybraly svoji spolužačku a zároveň začínající nadějnou youtuberku Chiaru 

Schuhmacher, která na svém kanále na Youtube vystupuje pod přezdívkou Chiara Cacao. 

 

Jakou sociální síť máš nejradši? 

Jednoznačně instagram. Mam ráda focení a 

upravování fotek. Instagram je na tohle úplně 

ideální. Je to takové online album. 

Jak Tě napadlo začít natáčet na Youtube? 

Upřímně, často jsem se dívala na Youtube, 

vlastně každý den, hlavně na youtuberku Teri 

Blitzen, a začala jsem přemýšlet o tom, že by 

mě to možná taky bavilo. Tak jsem si půjčila 

mamky kameru, přála jsem si k Vánocům stativ 

a potom už jsem jenom zkoušela z toho něco 

vytvořit. 

Čím bys chtěla být, až vyrosteš? 

Modelkou. Je to můj sen už odmalička. 

Co bys dělala, kdybys zjistila, že Ti zbývá po-

slední den života? 

Asi bych si to zkoušela co nejvíc užít a dělala 

bych věci, které bych se normálně bála udělat. 

Jako např. skočit s padákem nebo bungee 

jumping. 

Uvažovala jsi někdy o tom, že bys šla na jinou školu? 

Nikdy. Kosmonosy jsou pro mě opravdu pecková škola. Super lidi i super učitelé. Jsem ráda, že jsem zrovna tady. 

Co děláš ráda ve volném čase? 

Svůj volný čas trávím s kamarády a s rodinou. Ale ráda chodím s pejskama ven. Pes je nejlepší přítel člověka. 

Jakou sladkost máš nejraději? 

Nejraději mám jakoukoliv čokoládu. Konkrétně Milku, Lind nebo od Kinder. 

Jakého youtubera/youtuberku máš nejraději? 

Youtuberky už teď moc nesleduji, ale jako youtubera (streamera) mám nejraději FattyPillowa. 

Kolik máš odběratelů? 

Mám pocit, že necelých 300 odběra-

telů. 

Jak Tě napadl název Chiara Cacao? 

Upřímně, já vůbec nevím, jak mě to 

jméno napadlo. Nechtěla jsem se 

prezentovat mým pravým příjme-

ním, tak jsem přemýšlela, co bych si 

mohla dát jako přezdívku. No, něja-

kým způsobem mě napadlo tohle. 

Kateřina Homolková a  

Aneta Brokenická

P 

ROZHOVOR ROZHOVOR 
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Na Šumavu s redaktorkou Matyldou
umava je pohoří, které 

naleznete na jihozápadě Česka. 

Pokračuje i v Německu a 

Rakousku. Část Šumavy je CHKO 

(Chráněná krajinná oblast) a část 

je Národní park. Jde o jedno 

z nejstarších pohoří Evropy. 

Pohořím prochází hlavní evropské 

rozvodí mezi Severním a Černým 

mořem. To znamená, že z jedné 

půlky Šumavy odtékají všechny 

řeky na sever a z druhé na jih. Ale 

o tom dále v článku.  

Některá místa na Šumavě jsou 

velmi studená. Např. v oblasti 

Jezerních slatí je průměrná roční 

teplota jen 2 °C. Česká strana 

pohoří je mírnější, německá a 

rakouská příkřejší. Nejvyšší vrchol 

je v Německu a jmenuje se Velký 

Javor. Na území Šumavy se 

nachází Lipenská přehrada a 

spousta dalších zajímavostí – 

např. pramen Vltavy, Úhlava a 

Úslava. V létě si zde můžete 

udělat pěší výlety, nebo si půjčit 

kola, v zimě je zde mnoho 

příležitostí k lyžování. 

Bezva tip na výlet:  

V pátek odpoledne dojeďte odtud 

na Šumavu nebo poblíž. V sobotu 

ráno vyrežte na Špičácké sedlo (je 

tam parkoviště). Pro menší děti tu 

vede skřítkovská cesta. My se ale 

vydáme směrem dolů k lanovce 

na Špičák. Je nová, čtyřsedadlová. 

V dolní stanici je dětský zábavní 

park se sjížděním na gumě (něco 

jako v zimě snowtubing). Cesta 

lanovkou je zajímavá, protože 

přímo pod ní 

vede 

adrenalinový 

bike park a 

můžete se 

koukat na 

bikesty. 

Nahoře na 

Špičáku stojí 

stojí nová 

rozhledna, 

ale přišlo mi, 

že se nahoře 

dost houpe. Je odtud vidět do 

Německa a Rakouska. Z vrcholu 

Špičáku se vydejte na rozvodí – je 

výrazně označeno. Odtud vede 

neuvěřitelně strmá stezka 

k Černému jezeru (ještěže jsme to 

nešli naopak – tedy nahoru – to 

bych asi umřela  ). Černé jezero 

je ledovcové pleso a je fakt temné 

a tmavé. Zpátky na Špičácké sedlo 

je to odsud asi tři kiláčky po 

rovince po hezké cestě. Tento 

výlet je nenáročný a příjemný.  

Matylda Suchá 

 
V článku byly použity informace z wikipedie.cz, 

fotografie: Mgr. Barbora Horáková 

Š 

LETEM SVĚTEM 
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Terénní exkurze se „Zeprem“ 
epr (neboli zeměpisná 

praktika) je odpolední, 

volitelný předmět. Chodí sem žáci 

od 6. do 9. třídy. Začíná v 13:55 a 

končí v 15:30, vždy každou středu. 

V předmětu se učíme třeba jak 

naplánovat třídenní výlet; jak 

udělat mapu s měřítkem, 

mapovým polem, legendou, 

informacemi, severkou, a tiráží; 

nebo jak vymyslet vlastní stát, aby 

měl všechny náležitosti, co mít 

má. Předmět vyučuje p. uč. Mašín. 

Součástí Zepru jsou i dvě povinné 

exkurze. Jedna se už konala 25. 

října v přírodním parku Chlum a 

druhá se bude nejspíš konat na 

konci jara. Říjnová exkurze byla 

poznamenána nepřízní počasí. I 

tak ale splnila svůj účel. 

V Zepru se můžeme naučit 

spoustu zajímavých věcí nejen 

z oblasti geografie, které můžeme 

použít i v ostatních předmětech. 

Nikola Havlová a Emma Šimková 

 

„Eko“ se stará o vzácnou loučku 
kologický seminář se stará o 

loučku v Debři, na které 

rostou vzácné koniklece. 

Pravidelně ji chodí shrabávat. 

Opět jsme se vydali během 

podzimního „Eka“ hrabat louku. 

Od pana učitele Turka jsme dostali 

hrábě a vyrazili jsme. Když jsme 

dorazili na louku, shrabali jsme 

starou trávu a různé roští na 

hromadu. Pak jsme spočítali 

koniklece, napili jsme se a šli jsme 

zase zpátky. A nejlepší zpráva 

nakonec. Díky naší pravidelné péči 

se počet konikleců na loučce 

zvýšil. 

Adriana Daníčková

Z 

E 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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Twenty One Pilots 

wenty One Pilots is music 

group from Ohio. The band 

was formed in 2009, now consists 

of lead vocalist and keyboardist 

Tyler Joseph and drummer Josh 

Dun. At the beginning there 

were Nick Thomas and Chris 

Salih in the group, but they left 

after 2 years. People typi-

cally have trouble affiliating 

the band to a specific genre 

to describe them. They 

have issued albums Twenty 

One Pilots, Regional At 

Best, Vessel and last year 

Blurryface. Their most famous 

songs are Stressed out, Ride 

or Heathens, from new movie 

Suicide squad. Twenty one 

pilots is my most favourite 

music group. I love their lyrics, 

because they are interesting. In 4 

November, Twenty One pilots was 

in Prague. 

 

 

Adéla Suchá 

 

 

Mark Foster 

ark Foster ist am 11.Januar 

1984 (32 Jahre) geboren. 

Er ist deutscher Sänger und 

Komponist. Er singt pop. Sein 

echter Name ist Marek Cwiertnia. 

Seit 23 Jahre wohnt er in Berlin. 

Dort startete er seine Kariere. Von 

2007 bis 2010 hat er mit Schau-

spieler und Komiker Kurt Krömer 

als Klavierspieler mitgearbeitet. 

Im 2009 ist er in die Gruppe 

Balboa gekommen. Nach zwei 

Jahren hat  er diese Gruppe 

verlassen. Im 2012 hat er sein 

erstes Album Karton veröffent-

licht. Und dann alle zwei Jahre hat 

er neuen Album veröffentlicht- 

2014 Bauch und Kopf, 2016 TAPE. 

Unter seine bekannteste Single 

gehören Wir sind groß und Chöre. 

Die Songs haben mehr als 1 Mio 

Aufrufe. 

Klára Voloviková 

 

 

 

 
 

Zdroj obrázků: Facebook Twenty One 

Pilots, Wikipedie 

 

T 

M 

SPRECHEN SIE ENGLISH? :) 

Music group – Hudební skupina 

Drummer – bubeník 

Lyrics – text (písničky) 

Vocalist – vokalista (zpěvák)¨ 

At the beginning – na počátku 

Genre – žánr 

Issue – vydat 

Suicide squad – sebevražedný oddíl 

 

 

ist geboren – narodil se 

der Komponist – Skladatel 

startete – začal, zahájil 

echt – pravý 

hat mitgearbeitet – spulopra-

coval 

ist gekommen – přišel 

hat veröffentlicht – zveřejnil 

bekannt – známý 

Aufrufe - návštěvy 
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Doplň větu, Míšo! 
elý minulý rok vás, milí čtenáři, provázela rubrikou „Doplň větu,…“ Maruška Horáková. Jelikož Maruška už 

chodí na střední školu, zdědila jsem rubriku po ni já. Doufám, že budu kvalitní náhradou a i nadále vás rubri-

ka bude bavit a dozvíte se něco zajímavého o svých spolužácích. Pro první listopadové číslo jsem si vybrala svoji 

spolužačku Míšu Gaššovou, kterou všichni znají jako veselou a upovídanou holku. 

 

NEJRADĚJI MÁM, když mám 

volno a chodím ven s kamarády 

a nebo se svým psem. 

NEJVÍCE MĚ NAŠTVE…Dokáže 

mě naštvat spousta věcí, ale 

nejvíc nesnáším, když mi někdo 

lže nebo se přetvařuje. 

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILM JE 

asi 21 Jump Street. Ten se mi 

asi líbil nejvíc. Ale viděla jsem 

spoustu zajímavých filmů. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK BYL, 

když jsem minulý rok dostala 

svého nového psa. 

NEJHORŠÍ TRAPAS BYL, když 

jsem se jako malá počůrala ve 

školce. Doteď si to pamatuji. 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE 

JE…Mám jich víc: kočka, pes a koně. 

NEJLEPŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ PODLE MĚ JE jaro. Není teplo ani zima a začíná všechno kvést. Ale taky mám ráda pod-

zim, protože mám narozeniny. 

NA VÁNOCÍCH MÁM NEJRADĚJI, že nemusím chodit do školy. 

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

NAPOSLEDY JSEM JEDLA kebab. 

NEJRADĚJI NOSÍM pohodlné oblečení, takže mikinu a tepláky, 

RÁNO VSTANU a jdu na WC. 

JEŽÍŠKOVI JSEM SI NAPSALA O nic. Nic jsem si nepřála 

 

Klára Voloviková

C 

DOPLŇ VĚTU 
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 1. Na základní školu vzpomínám v dobrém. Učili mě skvělí učitelé, proto jsem 

se doma nemusela moc učit. Měla jsem zábavnější předměty, než mám teď na 

střední škole. Pan učitel Turek nám občas za odměnu zpestřil hodinu chemie. 

Chodila jsem do pěveckého sboru, takže začátek úterka a čtvrtka byl vždy vese-

lý a to díky p. uč. Štěpánové a p. uč. Fejfušové. 

 2. Jednou, když pan učitel Turek s námi dělal jakýsi pokus, tak zdi naší třídy by-

ly až do konce dne růžové. Nebo mezi vtipné historky patří i to, když jeden můj 

spolužák rozsedl lavici. Všichni okamžitě dostali záchvat smíchu, až tedy na pa-

na učitele. 

 3. Nejraději vzpomínám na moji první třídní učitelku Danu Morávkovou, poté 

na paní učitelku Radovou, která mě učila češtinu. Legrace byla i s paní uč. Str-

nádkovou a panem učitelem Turkem. Skvělou třídní mi byla i trpělivá a úsmě-

vavá paní učitelka Lukešová. A paní učitelka Pitáková byla moje suprová učitel-

ka češtiny a němčiny. 

 4. Nejraději jsem měla angličtinu, češtinu a hudebku. 

 5. Na základní školu bych se vrátila. 

 

   1. Vzpomínám na ni strašně ráda, bylo to jedno z nejkrásnějších období mého života. 

2. Vtipných historek bylo spoustu, ale asi když jsem na fotbálku Zděndu Turka trefila mí-

čem mezi nohy a nebo od pana ředitele, když jsem slyšela, jaká potvůrka jsem. 

3. To je těžké říct… Na všechny prakticky, ale spousta mi jich přirostla k srdci, jako pan 

ředitel, paní Strnádková, pan Turek, Vlaďka, Lucka Picková atd. 

 4. Neměla jsem nikdy ráda matiku a přírodopis, ale výtvarka - ta byla moje. 

 5. Každý by se vrátil na základku, ale musíme jít dál. 

Kosmonoští absolventi 

aše nová rubrika Kosmonoští absolventi se bude věnovat našim bývalým spolužákům, kteří již opustili brány 

kosmonoské školy a rozletěli se do světa. Jak vzpomínají na léta na základní škole? Nejen to se dočtete 

v následujících řádcích. 
 

Otázky: 

1. Jak vzpomínáš na základní školu? 

2. Máš nějakou vtipnou historku nebo příběh, který se Ti stal na naší škole? 

3. Na jaké učitele vzpomínáš nejraději? 

4. Který předmět jsi měl/měla nejradši? 

5. Vrátila by ses na základku nebo jsi radši na střední? 

 

MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ (absolventka 2014) 

 

ELENA BARVOVÁ (absolventka 2013) 

 

 

N 

ABSOLVENTI 
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   1. Na základku vzpomínám neskutečně dobře. Pár problémů tam bylo, ale moc fajn ko-

lektiv a super učitelé. 

2. Myslím, že to byla taková jedna velká historka od 6. do 9. ročníku. 

3. No nejraději vzpomínám na p. učitelku Strnádkovou, pana ředitele, na Jáju, na p. uči-

tele Petráše, na p. učitelku Očenáškovou, ale asi nejvíc vzpomínám na p. učitele Turka. 

4. Nejradši asi hudebku a matiku. 

5. Na základku bych se vrátil na milion %, na střední je to na prd. 

   1. Na základní školu vzpomínám velice ráda. Když se mělo jít na střední, tak jsme si říkali, 

jak se tam těšíme, jak to bude super, že konečně budeme mít lepší třídu. A pak jsem při-

šla na střední a v naší třídě jsou jen samé pomluvy a nejsme vůbec žádný kolektiv. Na zá-

kladce jsme taky sice měly neshody, ale byli jsme o dost lepší kolektiv a byla sranda. 

2. Mám jich spoustu. Ze škol v přírodě a výletů. Nejvíce jich mám s kamarádkou Bárou. 

3. Nejraději vzpomínám na všechny učitele. Sice jsem někdy někoho neměla ráda, ale 

pak každý měl něco a s každým byla vždy nějaká sranda. 

4. Nejradši jsem měla dějepis. 

5. Na základku bych se chtěla určitě vrátit. Byla to sranda. A chybí mi všichni. 

   1. Na základní školu velmi rád vzpomínám, potkal jsem zde báječné lidi a tato škola mě 

naučila spoustu věcí. 

2. Je jich opravdu hrozně moc. 

3. Nejvíce asi na pana učitele Petráše, pana učitele Turka, pana učitele Mašína, pana ře-

ditele, Jáju a paní učitelku Horákovou. 

   4. Tělocvik, matematika, zeměpis, čeština. 

5. Určitě bych se vrátil a zažil bych si to celý znova. 

   1. Na základní školu vzpomínám rád. Hlavně kvůli učení. Na střední jsem zjistil, že učení, 

jež jsme se učili na základní škole, nebylo tak hrozné a celkové nároky byly jiné. 

2. Rád vzpomínám na lyžák, kde jsem se díky panu řediteli naučil během jednoho dne ně-

jakým způsobem lyžovat, a celkově celý lyžák byl super. 

3. Rád vzpomínám na pana učitele Turka. Hodiny přírodopisu a chemie s ním byly zábav-

né a o něco jiné než ostatní běžné hodiny. Dále rád vzpomínám na paní Strnádkovou, 

kterou jsem měl na matematiku. 

4. Přírodopis, tělocvik. 

5. Z důvodu, který jsem zmiňoval v 1. bodě, bych se na základní školu vrátil. Dále i kvůli 

vybraným učitelům, se kterými ty hodiny byly fajn. 

KLÁRA VAJSEJTLOVÁ (absolventka 2015) 

STEVEN LE (absolvent 2016) 

JIRKA ŠÁMAL (absolvent 2014) 

PATRIK DANKO (absolvent 2012) 

Kateřina Nguyenová a Karolína Danková

ABSOLVENTI 
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Tradiční běh zámeckým parkem 
 horní části parku se konaly dne 22. 9. ŠKOLNÍ ZÁVODY V BĚHU 

PARKEM. Do závodu se opět přihlásilo více jak 100 dětí z 1. stupně naší 

školy. Závodilo se na okruzích dlouhých 400 m pro 1. třídy, 600 m pro 2. - 3. 

třídy, 800 m pro dívky 4. - 5. tříd a 1000 m pro chlapce ze 4. - 5. tříd. Letošní 

závody se nesly v krásné atmosféře všech rodičů a ostatních diváků. 

 

Výsledky: 
1. třída 

Chlapci –400 m:  

1. Matyáš Pyskač 

2. Mikuláš Pospíšil 

3. Vladimír Hloška 

 

Dívky — 400 m:  

1. Marie Kulichová 

2. Týna Podlipská 

3. Nela Macháčková 

2.-3. třída  

Chlapci — 600 m:  

1. Jakub Erben 

2. Tomáš Langer 

3. David Jíra 

 

Dívky — 600 m:  

1. Marie Kubínová 

2. Klára Kvačková 

3. Sofie Jandová 

4.-5. třída 

Chlapci — 1000 m:  

1. Matěj Kolín 

2. Vojtěch Velechovský 

3. Štěpán Beran  

 

Dívky — 800 m:  

1. Ema Ponocná 

2. Anna Melicharová 

3. Barbora Linhartová 

 Martin Veselý

Sedmičky se utkaly v přehazované
a nový školní rok nám naše paní učitelky vymyslely, že se každý 

měsíc utkáme proti sobě v jedné hře. Tak jsme začali 27. 9. 

prvním utkáním v přehazované. První set vyhrálo po skvělé 

spolupráci týmu družstvo 7.A rozdílem o 14 bodů. Ve druhém setu 

se hra vyrovnala, ale set se stal znovu kořistí 7.A. V posledním setu 

to bylo značně vyrovnané. Áčko mělo 4 matchpointy, ale nevyužili 

je, a tak jeden dostalo Béčko. To udělalo obrovskou chybu a po dvou 

následujících míčích je to stálo poslední set v podobě 28:26. Celý 

zápas se hrálo fair play a již se těšíme na další utkání. 

Martin Veselý 

V 

N 

SPORTOVNÍ NOVINKY 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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 Začal VIII. ročník Ligy žáci vs. US
edna z mnoha tradic naší školy jsou sportovní zápasy 

žáků proti učitelům. V čem se bude soutěžit, vybírají 

jednou žáci, jednou učitelé. V tomto jsme měli před-

nost a jako první zápas jsme vybrali brännball, ve kte-

rém jsme po vyrovnaném boji prohráli jen o pár bodů, 

a tak se učitelům připsal první bod. Druhý, rovněž pro 

žáky neúspěšný zápas, byl bumbác ball vybraný učiteli. 

Toto druhé utkání bylo ještě vyrovnanější než předešlý 

brännball. Zde by stačily pouhé dva body a vyhráli by-

chom. Bohužel to nevyšlo a učitelé získali svůj druhý 

bod. Naše druhá volba byl fotbal, kde jsme ze začátku jednoznačně vedli, ale díky podpoře bývalého žáka naší 

školy se podařilo učitelům vyrovnat. Ke konci zápasu získali učitelé vedení a připočetli si další vítězství. Čtvrtý 

souboj, druhý vybraný učiteli, byla házená. Toto utkání bylo velmi vyrovnané, ale zase se nám nepodařilo zvítězit. 

Po těchto čtyřech zápasech měli učitelé 4 výhry, ale ještě máme spoustu času na to, vyrovnat skóre a pokusit se 

porazit učitele, např. v kuželkách, ve kterých jsme si opravdu věřili. Více se dozvíte v článku od Míši Petráše. 

Kateřina Klikarová 

 

Žáci konečně porazili učitele! 
ne 14. 11. 2016 se v kuželně Kuželkářského klubu Kosmonosy 

uskutečnilo další, již 5. utkání žáků proti učitelům. Za družstvo 

žáků hráli Terka Nováková, Áňa Zlámalová, Lucka Dlouhá, Martin 

Kolář (všichni ze 7. B), Michal Petráš (7. A), Pavel Adamec (8. A) a 

hrajícím kapitánem byl David „Dave“ Lehký (9. A). Morální podporu 

poskytovala jako vždy Kačka Klikarová (9.A). Za družstvo učitelů 

nastoupili paní učitelky Iva Strnádková a Barča Horáková, pan učitel 

Milan Petráš a Zdeněk Turek a hrajícím kapitánem byl pan ředitel 

Jan Šilhán. 

Nejdříve jeden žák a učitel utvořili dvojice a v těch dvojicích měli mezi sebou soupeřit o to, kdo shodí více 

kuželek. Další disciplína spočívala v tom, že obě dvě družstva udělala štafetu, a kdo shodil nejméně kuželek, tak 

ten ze soutěže vypadl. Poslední disciplína byla o tom, že si družstvo žáků a učitelů zvolilo počet shozených 

kuželek.  Družstvo, které dříve přesáhlo určenou hranici shozených kuželek, tak vyhrálo. Celkový zápas vyhrálo 

družstvo žáků. Žáci si tak konečně připsali první vítězství nad US. 

Michal Petráš

J 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Okénko mladého sportovce 
nička Pizúrová je jedna z několika 

mažoretek u nás na škole. Mažoretky 

asi každý zná, ale dnes jsem se zeptala 

Aničky na pár otázek, které ti pomohou 

tento sport ještě trochu více přiblížit. 

Jak dlouho děláš mažoretku? 

Začala jsem ve svých pěti letech, takže 

tenhle rok je to devět let, co dělám mažo-

retku. 

Co Tě na tomto sportu nejvíce baví? 

Hm, asi ten úžasný pocit z výhry. 

Proč jsi začala právě s mažoretkami? 

Už ani nevím, protože je to už dlouho. Ale rodiče mě tam před devíti lety přihlásili a mě to začalo bavit. Baví mě 

to pořád. 

Co všechno jako mažoretka potřebuješ? 

Hůlku. A když soutěžíme, tak kozačky, šaty a čepičku. 

Kolik stojí hůlka a oblečení? 

My používáme twirlingovou hůlku a ta stojí okolo 800 Kč. Šaty s kloboučkem stojí 1000 Kč a kozačky asi 600 Kč. 

Jak často jezdíte na soutěže? 

Tím, že všechny baví vyhrávat, tak jezdíme, co nejčastěji to jde. 

Trénujete v zimě i v létě? A kde? 

Ano, v zimě i v létě. V zimě v Kosmonosech v sokolovně, na střední průmyslové škole nebo na Pastelce. V létě 

pak kde se dá, například v Debři.  

Veronika Dubská 

Turnaj ve florbale 
ne 2. listopadu se zúčastnilo florbalové družstvo, složené z chlapců 4. – 5. tříd, postupového okresního kola 

celostátního florbalového turnaje „Pohár základních škol 2016 / 2017.  Turnaj se uskutečnil v nové městské 

sportovní hale u 5. ZŠ v Mladé Boleslavi a kromě našeho družstva se jej zúčastnilo dalších osm týmů. A propozice 

„hovořily“ jasně: do Prahy postupují oba finalisté. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, v nichž se utkala 

systémem „každý s každým“. Do semifinále postupoval vítěz skupiny a druhý v pořadí. Naše skupina byla velmi 

silná a herně vyrovnaná. Kromě nás zde byla družstva ZŠ Benátky n. J., 6. ZŠ MB a 9. ZŠ MB. V prvním utkání jsme 

porazili tým ZŠ Benátky a ve druhém silné družstvo 9. ZŠ. Ve třetím 

utkání s 6. ZŠ šlo především o vítězství. Utkání bylo od začátku velmi 

bojovné a vyhecované, k čemuž přispěli i přihlížející rodiče na tribuně. 

A přestože jsme po většinu času vedli, prohráli jsme gólem 2 vteřiny 

před koncem 5 : 6.  Vzhledem k rovnosti bodů třech týmů o vítězi sku-

piny rozhodovalo skóre v minitabulce. A to jsme měli výrazně nejlepší. 

V následném semifinále jsme tým 7. ZŠ nečekaně „rozsekali“ 16 : 0. A 

jelikož do Prahy postupovali oba finalisté (druhým byla dle očekávání 

6. ZŠ), finále se již i z časových důvodů nehrálo.  

Mgr. Milan Petráš

A 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slepička divoškou aneb vyjmenovaná slo-

va 

ednoho sychravého podzimního dne šla 

zlatá slepička na maliny. Bohužel našla 

maliník bez plodů, a tak šla hledat dál. Mali-

ny žádné nenašla, ale místo toho našla ves-

nici divochů. Byla jich tam spousta. Jeden 

rozdmýchával oheň a druhý byl ve vysmýče-

né předsíni. Další s bičem na koni a chtěl 

zkrotit býka. Býk mu nadběhl a „PRÁSK!!!!“.  

Býk byl chycen a potom zkrocen. Věřte tomu nebo ne, slepička si krocení býka zkusila také. Ale ne na koni, ale 

rovnou na praseti. A býka se jí také podařilo zkrotit. Jestli chcete vědět, od koho slepička dostala ten bič, tak ten 

dostala od divocha Kamila…., a tak se zlatá slepička stala divoškou. 

Vojtěch Podlipský

J 

KOSMONOSÁČEK 

Adéla Suchá 
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Příspěvky našich nejmladších 

 

KOSMONOSÁČEK 

Adélka Langerová, Katka Mačenková Adélka Langerová, Katka Mačenková 

Hanča Vaňoučková, 4.B 

Kačka Poddaná, 4.A 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová, 6.B 
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1.  

 
          

  
  

SLEPICE SNÁŠÍ … 

 
              

  

OBYVATEL POLÁRNÍCH KRA-
JŮ 

 
      

    
  

KRÁL ZVÍŘAT 
 

 
              

  

VAŘÍ NÁM OBĚDY 

          
   

  

…, NŮŽKY, PAPÍR 

        
      

 
          

  
  

DÁVÁME SI TAM TUŽKY 

 
        

   
  

VELKÝ POTOK 
         

    
  

PÍŠEME TÍM 
 

 
          

  
  

PACHATEL ZANECHÁ … 

 
            

 
  

PÍŠEME NA NI KŘÍDOU 

      
     

  

OPAK SLOVA BLÍŽ 

 
        

   
  

FOUKÁ NA PDZIM 

 
        

   
  

VLÁDCE POHÁDKOVÉ ŘÍŠE 

 
              

  

NOSÍME TO NA ZÁDECH 

 

2. Na obrázku vidíme příklad který se nerovná. Vaším úkolem je napsat jedinou čárku, aby vý-

sledek vyšel. 

 

 

3. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo 
jsem? 

Co můžete chytit, ale ne hodit? 

 

 

 

 

 

Adéla Suchá a Klára Rudolfová 

 

LUŠTĚNKY 

Správné řešení: 

1. Tajenka: velká přestávka 

2.  
3. Řeka 

Chřipka 
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Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v únoru 2017 
 

 

 

 

 

 

 

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

Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 

 

Vydává: ZŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, Podzámecká 1 

Časopis KosmoNOSák vychází za podpory ředitelství ZŠ Kosmonosy, SRPŠ a vedení města Kosmonosy. 

Náklad: 30 výtisků 

Tisk: ZŠ Kosmonosy 

Kontakt: casopiskosmonosak@gmail.com 

POZVÁNKA 


