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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
Zdravím vás, milí čtenáři, u dalšího čísla KosmoNOSáku. 

 

Máme tu nový rok 2017, a tím bych Vám za sebe a celou redakci časopisu chtěl po-

přát, aby to byl rok šťastný, plný zážitků a příjemných vzpomínek.   

Jak už možná víte, tak se nám povedlo vylepšit loňské umístění v celorepublikovém 

kole soutěže o školní časopis roku z 10. na 6., což je velikánský úspěch! Navíc jako 

bonus jsme získali 2. místo za nejlepší titulku. Na začátku května nás čeká obhajování 

prvního místa v kraji. Tak nám držte palce! 

V tomto čísle najdete spoustu nových rubrik, například populární DIY nebo Recept pro každého od Honzy Juriče. 

Pobavit se můžete i u Módní policie, kterou mají na svědomí moje spolužačky ze 7.B. 

Nezapomeňte, že nás najdete také na našich webových stránkách 

http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak. Online verzi každého čísla KosmoNOSáku naleznete také 

na internetových stránkách naší školy v sekci „Školní časopis“.  

Děkujeme Vám a doufáme, že Vaše podpora časopisu KosmoNOSák poroste. A do dalšího vydání ahoj. 

Martin Veselý 

OBSAH OBSAH 

http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak
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Slánka není jen solnička  
lánka je také organizace, 

jejímž hlavním cílem je pomoci 

mladým lidem a informovat je o 

různých aktuálních tématech.  

Každý rok chodí na naši školu od-

borní lektoři z různých spolků, aby 

dělali besedy a přednášky pro 

žáky jednotlivých ročníků. Tento 

rok přišel lektor Jaromír Babka ze 

spolku Slánka. Slánka je spolek, 

zabývající se přednáškovou a klu-

bovou činností. Jejich preventivní 

programy jsou rozděleny podle 

ročníků. I na naší škole to tak bylo. 

6. ročníky měly přednášku o le-

gálních drogách (alkoholu, tabá-

ku). Program byl zaměřen na pre-

venci závislosti, na tabákových 

výrobcích a alkoholu.  Cílem toho-

to programu je posílit dovednost 

žáků k předcházení závislosti na 

tabákových výrobcích a alkoholu. 

7. ročníky měly přednášku na té-

ma mediální chaos. Program se 

zabývá problematikou formování 

osobnosti, masivním vlivem médií 

a zvláště počítačů, sociálních sítí a 

závislosti na internetu. 8. ročníky 

měly přednášku o nelegálních 

drogách. Program byl především 

zaměřen na prevenci užívání ná-

vykových, omamných a psycho-

tropních látek a experimentování 

s nimi. My, 9. ročníky, jsme měly 

přednášku s názvem „Rizika sexu“. 

Program nás měl naučit odpověd-

nému jednání v sexuální oblasti. 

Byl zaměřen na prevenci předčas-

ného či nechtěného těhotenství a 

prevenci nákazy pohlavně pře-

nosnými nemocemi. Byli jsme 

rozděleni do skupin, kde jsme 

pracovali s pojmy: partnerské 

vztahy, rizikové sexuální chování, 

antikoncepce a pohlavní nemoci. 

Ve zbytku hodiny jsme o těchto 

tématech diskutovali. Jsem ráda, 

že jsou lidé, kteří se zabývají tako-

vouto vzdělávací činností. Ve 

všech ročnících byla zajímavá té-

mata, která dnešní mladou gene-

raci zajímají, ale hlavně ohrožují. 

Proto je potřeba o těchto téma-

tech hodně mluvit, abychom byli 

připraveni pro život. 

Klára Voloviková

  

Staročeské svátky ve skanzenu
polečně se 4.A jsme se vypra-

vili na exkurzi do skanzenu 

v Přerově nad Labem. Viděli jsme, 

jak se slavily vánoční svátky dříve. 

Nejdříve nám o 

každé chalupě 

vyprávěli. Pak 

jsme se do kaž-

dé chalupy po-

dívali. Mohli 

jsme i fotit. Na-

příklad, že ve 

chlévě spal pán 

na vepřovi. Pak 

jsme obědvali. 

Podívali jsme se do kapličky. 

V domečkách byly voskové posta-

vy, třeba Mikuláš se dvěma čerty a 

dvěma anděly, kteří měli na sto-

lečku umělé čokolády. Také jsme 

vyráběli v dílničkách. Vyrobili jsme 

si ozdoby na stromeček. Kdo už 

měl svoji ozdobu hotovou, mohl 

jít svačit a nakupovat. Bylo to tam 

hezké, ale byla nám strašná zima.  

Nela Jabůrková ze 4.B 

 

 

S 
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Recitační soutěž 

zná své vítěze 

ne 9. února 2017 se konalo 

školní kolo recitační soutěže. 

Před porotu a ostatní posluchače 

předstoupili se svými básněmi 

z každé třídy z prvního stupně 2-3 

žáci, kteří byli vybráni 

v předchozím třídním kole. Mezi 

sebou soutěžili žáci 1. tříd. Spo-

lečně hodnocení byli pak žáci 2. a 

3. tříd. Další skupinu tvořili soutě-

žící ze 4. a 5. tříd. Jednotlivá reci-

tační vystoupení hodnotila porota 

složená z bývalých paní učitelek. 

Soutěž se konala na dvě části. Od 

jedné hodi-

ny odpo-

lední reci-

tovali mla-

dší žáci (1. - 

3. třída) a 

od 14:00 

hod. potom starší žáci ze 4. a 5. 

tříd. Během odpoledne bylo slyšet 

spoustu krásných básní. Úkol po-

roty vybrat z recitátorů ty nejlepší 

byl velmi těžký. Nakonec došlo 

k vyhlášení vítězů v každé katego-

rii. Ti nejlepší si odnesli hodnotné 

ceny a diplomy. Musím říct, že 

recitátoři byli opravdu výborní a 

tímto jim gratuluji. Všichni jsme si 

užili krásné odpoledne. 

Vojtěch Podlipský 

 

 

Výsledky: 

1. třídy 

1. Václav Hodač 1.C 

2. Štěpán Kulich 1.A 

3. Jan Štěpánek 1.C 

 

2. a 3. třídy: 

1. Andrea Kulichová 3.B 

2. Kateřina Růžičková 3.A 

3. Lucie Bogdanoská 3.A 

    Ondřej Čermák 2.B 

4. a 5. třídy 

1. František Studničký 4.A 

2. Anna Melicharová 5.B 

3. Martin Čermák 5.B 

    Klára Sobotková 4.B 

 

SENIORCAR vyhrálo soutěž „Mladý 

Designér“ 
a jaře minulého roku se teh-

dejší třída 2.B, nynější 3.B, 

společně s paní učitelkou Pospíši-

lovou zúčastnila soutěže „Mladý 

Designér“, kterou pořádá ŠKODA 

AUTO. Se svým automobilem 

nazvaným SENIORCAR se jim 

podařilo v celé soutěži zvítězit! 

Hlavní výhra byl šek v hodnotě 

30 000 Kč a diplom. Samotného 

slavnostního vyhlášení se zúčastnil 

celý realizační tým, tedy celá třída, 

a z výhry měli všichni 

obrovskou radost. Podle 

žáků má navržené au-

tíčko spoustu vymože-

ností, které by mohly 

být někdy zařazeny do 

výroby a pomohly by 

tak seniorům v řízení a 

obsluze dopravního 

prostředku. 

Martin Veselý a Michal 

Petráš 

D 

N 

AKTUALITY 
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Lyžařský výcvik sedmáků v Alpách
tejně jako minulý rok tak i 

letos se sedmáci a další žáci 

naší školy vypravili na lyžařský 

výcvik do Alp.  

V neděli 5. února jsme se ve 23:15 

sešli u zadního vchodu do školy a 

vyrazili jsme na dlouho očekávané 

dobrodružství. Cesta trvala zhruba 

9 hodin a celou jsme ji prospali. 

Hned po příjezdu do Saalbachu 

jsme se oblékli do lyžáků a vyrazili 

lyžovat. Prvně jsme ale jeli na oslí 

louku, aby nás pan ředitel a ostat-

ní učitelé (pan učitel Petráš a paní 

učitelka Kuhnová) mohli rozřadit 

do skupin. Nakonec vznikly tři 

skupiny: začátečníci, pokročilí a 

více pokročilí. Jezdili jsme praktic-

ky celý den s přestávkou na oběd. 

Nepřálo nám ale počasí. Sněžilo, 

sníh přimrzal na brýle a byla mlha. 

Někdy okolo páté hodiny jsme 

přijeli na chatu. Po jídle jsme hráli 

různé hry a nakonec šli spát. 

V úterý jsme měli budíček ještě 

před sedmou hodinou. Po snídani 

jsme vyrazili hned na sjezdovku. 

Počasí se v tento den vydařilo. 

Nádherně svítilo sluníčko a bylo 

teplo. Po večeři jsme kromě spo-

lečenských her i odpočívali.  

Ve středu jsme ráno vstali, dali si 

výbornou snídani a vyrazili lyžovat 

na čerstvě upravené sjezdovky. 

Ten den jsme autobusem zajeli až 

na konec údolí do vesničky Len-

gau, kde jsme si nádherně zalyžo-

vali a vychutnali si skvělou kvalitu 

sněhu. Středeční lyžování bylo 

pouze do třech hodin, protože 

jsme jeli do termálních lázní do 

městečka Kaprun, kde jsme rela-

xovali a užívali si ve vnitřních i 

venkovních vyhřívaných bazénech 

se sladkou a slanou vodou. Po 

třech hodinách relaxování jsme se 

odpočatí vrátili do penzionu. 

Ve čtvrtek jsme lyžovali v krásné 

části lyžařského střediska Saal-

bach, kde je hodně skvělých mod-

rých i červených sjezdovek. Lyžo-

valo se nám výborně, protože 

jsme měli slunečné počasí a pra-

chový sníh. Po celodenním lyžo-

vání jsme odjeli na penzion. Pro-

tože už to byl náš poslední večer 

strávený v Alpách, proběhlo závě-

rečné vyhodnocení lyžařského 

kurzu, kde každý z nás dostal ně-

jaký dárek.  

V pátek jsme opět lyžovali v okolí 

střediska Lengau, kde se nám 

lyžovalo skvěle, protože jsme měli 

opět nádherné počasí a super 

sníh. Po lyžování jsme vyrazili 

autobusem domů. 

Lyžařský výcvik se nám všem moc 

líbil a nikomu se nechtělo domů. 

Adriana Daníčková  

a Michal Petráš 

S 

REPORTÁŽ 
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Tradiční Vánoční jarmark 
e čtvrtek 1. prosince se konal 

Vánoční jarmark. Tento jar-

mark se koná každoročně na ná-

dvoří naší školy. Tentokrát si 

s jeho organizací daly práci paní 

učitelky Kateřina Radová a Jana 

Hornychová. Do příprav jarmarku 

se ale zapojila celá škola: vyučují-

cí, zaměstnanci školy, žáci i sa-

motní rodiče. 

Na jarmarku byly hlavně stánky, 

ve kterých se daly koupit různé 

vánoční dekorace, cukroví, ad-

ventní věnce a spousty dalších 

věcí. Kromě stánků bylo na jar-

marku i „nebe“ a „peklo“. Tento 

nápad vzešel z minulého úspěchu 

pekla. V nebi byl Mikuláš, který 

rozdával dětem sladkosti. Samo-

zřejmě tam byli taky andělé, kteří 

dohlíželi na to, aby Mikuláš na 

nikoho nezapomněl. V pekle byl 

Lucifer s čerty. Role čertů a andělů 

se ujali žáci a žákyně z vyšších 

ročníků. Dále byly na jarmarku 

dílničky, ve kterých se daly vyrobit 

papírové hvězdy, vánoční přáníč-

ka, Mikulášové, andělíčkové a 

další různé drobnosti pro radost. 

Ve dvou dílnách si taky mohli ná-

vštěvníci ozdobit perníček, které 

jim žáci napekli. Letos jako každo-

ročně náš vánoční jarmark navští-

vili kováři a skláři. Mohli jste se u 

nich podívat, co tato řemesla ob-

nášejí a také si u nich i koupit ně-

jaký výrobek. Na akci samozřejmě 

stejně jako každý rok vystupoval i 

školní pěvecký sbor. Koncert si 

připravili žáci chodící na flétničky 

a klávesy. Taneční čertovské vy-

stoupení si letos nacvičila děvčata 

ze sedmých tříd pod vedením paní 

učitelky Kuhnové. K vidění byl 

rovněž rybář s kádí plnou kaprů. 

Hlavním překvapením byl kůň paní 

učitelky Šárky Vrabcové, na kte-

rém přijela až do areálu školy. 

Akorát počasí nám letos na jar-

marku nepřálo. Žádný sníh jen 

déšť. Z našeho pohledu (čertů) 

byli všichni nadšení a snad i dobře 

nakoupili a spokojeni odcházeli do 

svých domovů. My se již těšíme na 

prosinec a na další skvělé nápady 

našich paní učitelek. 

Emma Šimková

V 

REPORTÁŽ 
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Školní zájezd do Liberce
abylon je velké zábavné cen-

trum na okraji Liberce, ve 

kterém najdete nákupní středisko, 

aquacentrum se sítí bazénů a ji-

nými vodními atrakcemi, saunami. 

Také se zde nachází laserová show 

nad jedním z bazénů. Vedle Baby-

lonu se nachází IQ landia-

vědeckozábavné centrum, kde se 

vědou ve formě zábavy učí děti i 

dospělí. 

Dne 20. prosince se někteří žáci 2. 

stupně ZŠ v Kosmonosech a jejich 

vyučující (páni učitelé Petráš a 

Turek a paní učitelky Bára Horá-

ková a Zelenková) vydali na celo-

denní výlet do obou těchto cen-

ter. Nejdříve jsme navštívili IQ 

landii. Vyzkoušeli jsme si zde růz-

né pokusy, např. jak dobře vidíme 

ve tmě, některé fyzikální zákony- 

zda dokážeme uzvednout sami 

sebe nebo jak vzniká tornádo a 

další. Po obědě jsme přešli do 

aquacentra Babylonu. Tady jsme 

se mohli vyskotačit na tobogá-

nech, skluzavkách, 

ve velkém trychtýři 

a odpočinout si po-

tom ve vířivkách, 

v sauně nebo na 

lehátkách. Na závěr 

jsme zhlédli i zmi-

ňovanou laserovou 

show, která je každý 

rok jiná. Jak taková 

laserová show vy-

padá? Nad vodou hlavního bazénu 

se spustí umělý déšť a do něj pro-

zařují paprsky různě barevných 

laserů a vytvářejí pestrobarevné 

abstraktní obrazce i zvířátka 

z vodní říše, např. delfíni, žraloci 

nebo mořští koníci. Celá show je 

krásnou podívanou a je doprová-

zena zajímavou hudbou. 

Zpátky jsme se vraceli autobusem 

nadšení z uplynulého dne. Všem 

se nám tam moc líbilo a já osobně 

doporučuji návštěvu těchto cen-

ter. 

Tereza Štechová

B 

REPORTÁŽ 



8 | 
 

Exkurze osmáků do Prahy 

aní učitelka Radová a paní 

učitelka Horáková vzaly 8.A a 

8.B na exkurzi do Prahy. Jeli jsme 

vlakem z Mladé Boleslavi na hlavní 

nádraží v Praze. Po cestě metrem 

následovalo divadlo D21 

s představením ,,Jak se dělá diva-

dlo“, kde jsme se mohly do před-

stavení zapojit i my sami. Bylo to 

opravdu zajímavé. Herci nám vy-

světlovali, co všechno se učí 

v hereckých školách (někdy to 

bylo dokonce těžší než matika) a 

to mě opravdu zaujalo. Na pódi-

um vystoupili třeba Marek Malý a 

Tomáš Maroul, kteří se zapojili do 

ukázky nejstaršího pravěkého 

umění. Vyzkoušet si roli herců 

dostali možnost i Honza Vaněk 

s Tobisem 

Cimberkem. 

Ostrý dialog 

s hercem vedl 

Ondra Štolov-

ský. Do zají-

mavé situace 

se dostal 

Michal Kruml 

a Petr Krejčí, 

kteří se na 

jevišti museli 

pohádat. 

Jednu scénku si „vystřihly“ i paní 

učitelky, které předvedly rozhovor 

vyučujícího s Honzou Vaňkem. 

Druhá zastávka byla na 

,,Neviditelné výstavě“. Tam jsme 

si vyzkoušeli, jak těžké to mají 

nevidomí a jaké 

pomůcky použí-

vají. Vešli jsme 

do místnosti, 

kde nám pomá-

hala nevidomý 

průvodce a ta 

nás provedl přes 

dům, ulici, les a 

muzeum až do 

baru, kde se 

mohl každý ze-

ptat na, co chtěl. Já osobně bych 

nevěděl, kde jsem, protože jsem 

se v té absolutní tmě skoro neori-

entoval. Na této „výstavě“ prová-

zejí pouze nevidomí. Určitě pro 

nás bylo dobré, že jsme nevěděli, 

co nás zde čeká. Na „výstavu“ 

jsme šli v malých skupinkách. 

Ostatní si zatím zkoušeli potřeby 

z každodenního života nevido-

mých se škraboškou na očích, 

např. chůzi se slepeckou holí, růz-

né hry nebo číst Braillovo písmo.  

Tato zkušenost nám ukázala, že to 

mají nevidomí opravdu těžké, ale 

oni to (podle mého) zvládají na 

jedničku. 

Radim Malý

 

 

 

 

P 
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KosmoNOSák bodoval ve finále soutěže 

„Nejlepší školní časopis roku 2016“ 
ok se s rokem sešel a my jsme 

se opět vydali na vyhlášení 

soutěže „Školní časopis roku“ 

do Brna. Letos jsem jel už jako 

šéfredaktor. Jelikož se v ten samý 

den, tedy 1. prosince, konal i vá-

noční jarmark, jel jsem ze součas-

né redakce jako jediný zástupce 

(společně s paní učitelkou Horá-

ková, samozřejmě). Naše řady 

doplnili bývalý deváťáci a zakláda-

jící členové KosmoNOSáku Michal 

Mužík, Tomáš Kolbaba a Maruška 

Horáková. Odjezd byl naplánován 

kolem sedmé hodiny ranní z 

hlavního vlakového nádraží v 

Mladé Boleslavi. Cestou jsme 

museli přestupovat v Kolíně, jenže 

už jsme měli velké zpoždění, takže 

jsme mysleli, že budeme muset 

hledat vlak náhradní. Když jsme 

přijeli do Kolína, koukám do 

stanice, a v tom vidím vlak, který 

by mohl jet do Brna. A byl to on. 

Všichni jsme zařadili větší rychlost 

a běželi jsme na nástupiště a vlak 

se štěstím stihli. Z Kolína už 

následovala dvouhodinová cesta  

do Brna. Když jsme v klidu 

vystoupili, začali jsme hledat 

východ z nádraží. Po výlezu z 

nádraží už jen následovala cesta 

tramvají a kousek pěšky k Vyšší 

odborné škole polytechnické, kde 

mělo proběhnout samotné vfinále 

soutěže. Jelikož jsme tam přišli 

dříve než vloni, tak se nám 

povedlo chytit jeden celý a půlku 

druhého workshopu. Workshopy 

byly velmi zajímavé a poučné. 

Dozvěděli jsme se mnoho věcí o 

žurnalistice a o dalších jiných 

věcech. Po workshopech 

následovala pauza na bagety a 

pití. Skončila svačina a my se 

vydali do auly na vyhlášení. 

Nejprve vyhlašovali kategorii 1. 

stupeň za celkové umístění, 

titulku, obsah a web. Nervozita 

stoupala. Po chvilce vyhlašovali 1. 

+ 2. stupeň, kde jsme se v 

celkovém pořadí umístili o 4 místa 

lépe než vloni, takže jsme skončili 

na výborném 6. místě, z čehož 

jsme měli velikánskou radost, ale 

asi největší měla paní učitelka. 

Když vyhlašovali obsah, tak tam 

jsme zůstali nevyhlášeni, ale v 

titulce jsme obsadili luxusní 2. 

místo. Šesté a druhé místo 

v republice je opravdu velký 

úspěch. V naší kategorii soutěžilo 

68 školních časopisů. Dohromady 

se soutěže zúčastnilo 268 časopisů 

ze základních škol z celé republiky. 

Po vyhlášení jsme se venku 

odebrali k telefonátu s naším 

panem ředitelem, který z nás měl 

velkou radost. Po ukončení 

telefonátu jsme se tradičně vypra-

vili na společnou fotku na jedno z 

brněnských náměstí a poté do 

naší oblíbené cukrárny na větrní-

kový dort. Když už se blížil čas 

odjezdu, tak jsme zašli do Tigeru, 

kde jsme si každý koupil nějakou 

drobnost. Ve vlaku jsme z části 

oslavovali, hráli karty a z části se 

těšili domů. Po příjezdu do Mladé 

Boleslavi následoval rozchod a 

cesta domů. 

Martin Veselý      

R 

ZE ŽIVOTA REDAKCE 
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Paní učitelka Štefková 

versus 

paní učitelka Zelenková 
e tu tradiční oblíbena rubrika VERSUS. V březnovém čísle KosmoNOSáku se dočtete zajímavosti ze života paní 

učitelky Štefkové a paní učitelky Zelenkové, která na naší škole učí prvním rokem. 
 

Paní učitelka Štefková     Paní učitelka Zelenková 
Otázka: 

Jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka z doby, kdy jste chodila do školy? 

Asi nejvíc jsem se vždycky těšila na prázdniny a na 

dovolenou s rodiči. Tenkrát jsme sice nemohli volně 

jezdit kamkoliv po Evropě, natož do celého světa jako 

dnes, ale náramně jsme si to užívali. Nejvíc se mi líbily 

cesty k Balatonu. Ze samotné školní docházky si pa-

matuju jako nejlepší vzpomínku, když byly vyhlášeny 

"uhelné prázdniny". Jednoho roku hodně a dlouho 

mrzlo a bylo hodně sněhu, školy se zavřely a my jsme 

měli volno - takové neplánované prázdniny. 

Spoustu oblíbených vzpomínek mám především na 

základní školu, kam jsem chodila moc ráda. Je těžké 

vybrat tu nejoblíbenější. Moc ráda ale vzpomínám na 

náš poslední školní výlet. Troufám si tvrdit, že to byly 

nejlepší 2 dny, které jsem se svou třídou strávila. Bylo 

to na konci devítky, a možná právě proto, že to bylo 

naposled, jsme si všichni výlet naplno užili. 

Kam nejdále jste vycestovala? 

Zatím nejvzdálenější místo, kam jsme dojeli autem, 

byly Helsinky. Nejhezčím místem, které jsme objevili 

během této cesty, byla ale oblast Baltezers v Lotyšsku. 

Za krásnými zážitky a kouzelnými místy není často 

potřeba jezdit úplně nejdál. 

 

 

 

            Myslíte, že jíte zdravě?

Není zcela jisté, co znamená jíst "zdravě". Některé 

současné trendy "zdravého" stravování považuji za 

vyloženě nezdravé. Snažím se ze všech sil "nejíst, ne-

pít a pokud možno, ani nežít blbě". Strašně ráda va-

řím, experimentuji s různými světovými kuchyněmi, a 

přitom mi zůstává nejbližší česká tradiční kuchyně. 

Ráda peču a vařím ze zdravých surovin, takže ano, 

myslím si, že jím zdravě. Rozhodně nedodržuji nějaký 

přísný jídelníček. Ráda ochutnávám zajímavá jídla a 

často podléhám čokoládě. Nepohrdnu ani domácí 

svíčkovou. 

            Jak dlouho spíte? Vstáváte ráda? 

Spím většinou méně než 6 hodin denně. Vstávám 

velmi nerada a jakmile je možnost, ráda si přispím. 

 

Spím 7 až 8 hodin. Ráda si i přispím. Nemohu tvrdit, 

že bych vstávala ráda, ale vstávání mi nikdy nedělalo 

problém. To spíše večer velice rychle odpadnu. 

Pokud máte nějakou schůzku, chodíte dříve, na čas nebo pozdě? 

Na domluvené schůzky se snažím přijít na čas. 

 

 

 

Vždy si pro jistotu nechávám časovou rezervu. Pokud 

možno tedy chodím dříve, a to nejen na schůzky. Ne-

mám ráda spěch a s tím spojený stres. Raději si ne-

chávám čas navíc, aby vše proběhlo v klidu. Navíc 

člověk nikdy neví, jaké komplikace ho mohou potkat. 

  Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

J 

REPORTÁŽ 

Nejdále jsem vycestovala na Krétu. Časem bych si 

ale přála vycestovat mnohem dál. Například Nový 

Zéland, do země Pána Prstenů - to je můj sen. 

 

 

VERSUS 
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Rozhovor s … paní učitelkou  

DANOU PEREGRINOVOU 
ro březnový rozhovor jsme si vybraly paní učitelku Danu Peregrinovou, která je na naší škole teprve chvíli. 

Nahradila oblíbenou paní učitelku Kateřinu Radovou, která odešla na mateřskou dovolenou a těší si na pří-

chod své dcerušky na svět. Paní učitelka Peregrinová učí na druhém stupni český jazyk v sedmé třídě a obou os-

mičkách. Nyní máte jedinečnou příležitost tuto mladou paní učitelku poznat i z jiné stránky, než jen jako důraz-

nou ale i vtipnou češtinářku. 

 

Vždycky jste chtěla být učitelkou? 

Ne. Pro toto povolání jsem se rozhodla ve čtvrtém ročníku gym-

názia. Dnes vím, že tato volba byla správná. Učitelství je pro mne 

životním posláním a vášní.  

Líbí se Vám na zdejší škole? 

Příjemné klima zdejší školy mě zcela pohltilo. Škola se stala mým 

druhým domovem.  

S chodem instituce se stále seznamuji, ale vím, že v lidech kolem 

sebe naleznu oporu, což mě uklidňuje.  

Učila jste ještě na nějaké jiné škole? Pokud ano, tak na jaké se 

vám líbilo více? 

Toto je moje první pracovní zkušenost. V minulých letech jsem 

pouze absolvovala povinné praxe v rámci vysokoškolského stu-

dia. Nemohu tedy na tuto otázku relevantně odpovědět.  

Byl pro vás těžký první den ve škole? 

K mému překvapení první den proběhl zcela bez problémů, proto 

pro mě těžký nebyl.  

Je něco, co se vám na této škole nelíbí a chtěla byste to změnit? 

Ocenila bych o hodinu českého jazyka týdně navíc. (smích) 

Plánujete na této škole zůstat dlouho? 

Na škole bych velice ráda zůstala co nejdéle, neboť se mi zde líbí a jsem zde spokojená. Ovšem toto rozhodnutí 

nezávisí pouze na mně.  

Bavila Vás na základní škole čeština? 

Ano. Čeština mě bavila již na základní škole. Dalo by se říci, že společně s tělocvikem, přírodopisem a dějepisem 

byla v tzv. mých top předmětech. S postupem času jsem zjistila, že mě baví se češtinu nejen učit, ale ráda bych ji 

učila i ostatní. :) 

Jaký předmět Vás naopak vůbec nebavil? 

Asi nejhorší pro mě byly hodiny fyziky. Zapojování obvodů nebylo mým šálkem kávy. Monotónní výklad pana 

učitele na atraktivitě předmětu také nepřidal. :) 

Prozraďte nám, co ráda děláte ve volném času? 

Ve volném čase ráda sportuji (plavání, cyklistika, procházky), jezdím po hradech a zámcích, trávím čas se svojí 

rodinou, která je mi nade vše milá. Často a ráda si pak také čtu některou ze svých oblíbených knih.  

 

Emma Šimková a Nikola Havlová

P 

ROZHOVOR 
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Na Floridu s redaktorkou Kačkou
 prázdninách jsem měla 

možnost podívat se do 

Spojených států amerických, 

konkrétně na Floridu.  

Celý výlet začal 12 hodinovým 

letem s přestupem ve Philadelphii. 

Po přistání jsme se přepravili 

v autech z půjčovny z letiště do 

Bradentonu, poblíž Tampy, kde 

jsme strávili nezapomenutelných 

10 dní.  

Když jsme se ráno vzbudili a 

vyrovnali s časovým rozdílem, 

vyrazili jsme na první výlet a 

přesvědčili se, jak je vše obrovské 

a prostorné  - dálnice, obchodní 

domy, ale třeba i jídla 

v restauracích. Doposud jsme to 

znali jen z filmů.  Viděli jsme toho 

spoustu. Při výletech do Tampy 

jsme navštívili hokejovou arenu, 

kde hrají domácí Tampa Bay 

Lightnings, mořský svět, kde mají  

delfína z filmu „Můj přítel delfín“ a 

také se zde tento film natáčel 

nebo zoo Bush garden, kde jsme 

se mimo koukání na zvířata projeli 

i na horských dráhách. Podobný 

výlet jsme si udělali i do Orlanda, 

kde jsme zašli do mořského světa 

a viděli jsme i představení 

kosatek. Samozřejmě nechyběly 

horské dráhy, které jsou snad 

v každém podobném parku. 

V obou parcích bylo zajímavé 

vidět, jak se starají i o zraněná a 

nemocná zvířata. Nachází se tam 

totiž kliniky, které jsou z části 

přístupné veřejnosti. 

Nebyla by to dovolená bez 

odpočinku na pláži. My jsme 

navštívili 

dvě pláže,  Bradenton beach a 

Anna Maria beach, kde byly oslavy 

Dne nezávislosti. Jednou jsme se 

také projeli na vodních skútrech a 

měli jsme štěstí, že jsme potkali 

delfíny. V neposlední řadě jsme 

také využili příležitosti a udělali 

jsme si čas na nakupování, které 

stálo za to. A samozřejmě nesmím 

zapomenout na to výborné jídlo!!! 

Byla to úžasná dovolená.         

Kateřina Klikarová 

 
 

O 

LETEM SVĚTEM 
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Technická praktika ve školních dílnách 
 letošním školním roce přibyl 

nový volitelný předmět pro 

osmé a deváté třídy – Technická 

praktika. „Vyučují se“ ve školní 

dílně, která se nachází v přízemí 

školy. Vede je pan učitel Petráš. Za 

první pololetí školního roku jsme 

v TPR sestavili modely ze 

stavebnice Merkur, stavěli betlém 

na vánoční jarmark, složily 

dřevěné budky pro ptáčky a začali 

renovovat věci pro muzeum 

Kosmonosy. Mezi renovované věci 

patří staré žehličky, lyže, 

petrolejová lampa a staré kolo. Se 

starým  kolem je sice spousta 

práce, ale věřím, že to do konce 

druhého pololetí zvládneme 

dokončit. Na TPR nás chodí zatím 

jen pár, ale myslím, že se příští rok 

přidá dalších pár žáků. Nejvíc asi 

všechny baví práce s elektrickými 

nástroji zejména s přímočarou 

pilou. 

Marek Malý 

 

 Jak ve škole zpíváme? 

Aneb… Kdo to tu tak ječí?  
aždé úterý a čtvrtek v 6:45 se 

v hudebně naší školy schází 

spousta ranních ptáčat – 

maličkých i velkých, od těch 

nejmladších prvňáčků až po 

deváťáky. Pod vedením paní 

učitelky Fejfušové a s klavírním 

doprovodem paní družinářky 

Štěpánové si tu již od tak brzké 

ranní (nebo možná spíš noční) 

doby vyzpěvují. A co že je to za 

slavíčky? Jsou to členové školního 

sboru Jitřenka. Schází se takto 

v rámci výuky předmětu Sborový 

zpěv. 

Repertoár sboru je velice 

různorodý – od moderních 

písniček až po lidovky, české i 

zahraniční. Na podzim převládají 

koledy, protože se vše chystá na 

velké vánoční vystupování – na 

městském jarmarku, na školním 

jarmarku a také na slavnostním 

koncertu pro rodiče. Jaro je zase 

ve znamení novinek z Dětské noty 

a také v nastudování některé 

z operek autorské dvojice Zdeněk 

Svěrák – Jaroslav Uhlíř. Sbor se 

takto předvede nejen zpěvem, ale 

i hereckými dovednostmi. 

Publikum již mohlo vidět příběhy 

Červené Karkulky nebo Budulínka, 

letos se zkouší Šípková Růženka. 

Při zkouškách si užijeme spoustu 

legrace a potlesk od rodičů na 

červnovém koncertě bude pro 

všechny velkou odměnou. Určitě 

se na nás přijďte také podívat! 

Klára Rudolfová

V 

K 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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Tim Burton 

is full name is Timothy Willi-

am Burton, he‘s an American 

film director, producer, writer and 

animator. The most popular mo-

vies, that you probably know are 

Batman, Planet of  the Apes or 

Beetlejuice. Tim draws since 

childhood and he actually lived 

nearly Walt Disney Studios, he 

studied at the California Institute 

of the Arts. For thirteen years Tim 

lived with his second wife Helena 

Bonham Carter, Helena is actress, 

so she  has played in couple of 

Tim’s films, like Alice in Wonder-

land or Charlie and the Chocolate 

Factory. In many of his films  has 

played Johnny Depp too, because 

Burton and Depp are friends for a 

longtime. I love how Johnny Depp 

played the Hatter (from Alice in  

the Wonderland) or Edward  

(from Edward Scissorhands). I 

adore most of films by Tim Bur-

ton, but the most I love Charlie 

and the Chocolate Factory, with 

all that funny songs, or Big Fish is 

very emotional movie and one of 

the latest Miss Peregrine's Home 

for Peculiar Children is my favou-

rite too. 

Adéla Suchá 

 

 

Claudia Schiffer 
ie ist eine bekannte deutsche 

Top Model und Schauspiele-

rin. Sie wurde am 25. 8. 1970 

in Deutschland geboren. Sie 

studierte Jura. Seit 1978 arbeitet 

sie als Model. Sie hat schöne 

blaue Augen und lange blonde 

Haare. Ihre Fotos kann man in 

verschiedenen Zeitschriften 

sehen.  

Sie hat auch in verschiedenen 

Filmen gespielt (zum Beispiel 

Black  &  White, Láska nebeská). 

Sie hat mit ihren Freunden 

Fashion Café gegründet. Im Jahr 

2002 hat sie Matthewa Vaughna 

verheiratet. Sie haben zwei 

Kinder. Die Tochter heißt Clemen-

tine und der Sohn Casper. Die 

Familie lebt in London.  

Ihre Hobbies: Tennis, Tanzen, 

Malen, Reiten.  

Sie spricht englisch und deutsch.  

Klára Voloviková 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj obrázků: Facebook Time Burton, 

Claudia Schiffer

H 

S 

SPRECHEN SIE ENGLISH? :) 

Actress – herečka  
Factory – továrna  
Childhood – dětství  
Adore – zbožňovat  
Movie – film                
Apes – opice                 
Wife – manželka  
 
 

sie wurde geboren – 

narodila se 

seit – od 

sie hat gegründet – založila 

sie hat verheiratet – vdala 

se za … 

leben - žít 
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Sociální sítě mezi puberťáky 
 dnešní době se sociální sítě používají k mnoha věcem, například k dopisování s přáteli nebo „sledování“ 

svých kamaradů (prohlížení jejich fotky z dovolených, statusů a celkově se dozvíte spoustu novinek z jejich 

života), a proto by jsme si mě dávat pozor, kdo naše fotky uvidí. Proto většina sociálních sítí má danou věkovou 

hranici, která by se měla dodržovat. 

Jenže mnoho lidí to porušuje. První sociální síť, 

kterou si ukážeme, je Facebook, první opravdu 

globální sociální síť na světě. Zakladatelem je 

Mark Zuckerberg, o kterém je i film The Social 

Network v překladu „Sociální síť“. Facebook byl 

oficiálně spuštěn 4.února 2004 a v dnešní době 

má přes 1,5 miliardy aktivních uživatelů, tudíž je 

to nejrozšířenější sociální síť na světě. A teď jedna 

menší zajímavost: název Facebook vznikl z letáků, 

které se jmenovali Facebooks a sloužily k sezna-

mování na středních školách. Další sociální síť, 

kterou si představíme, je Instagram. Oproti 

Facbooku je Instagram poměrně nová sociální síť 

a dle mého i o dost bezpečnější. Na Instagramu 

uvidí vaše fotky jen přátelé, které si přidáte a ne 

přátelé vašich přátel. Jje zde dobrá funkce sou-

kromého režimu, kde si nastavíte, kdo přesně vaše 

fotky uvidí. Instagram je jenom o fotkách a krátký 

videích, ale dnes už zde můžete takzvaně streamovat, což je živé vysílání. Instagram má výhodu ve větším roz-

mezí filtrů na fotky. Můžete přes něj ale také posílat zprávy a fotografie. Zakladateli jsou Kevin Systrom a Mike 

Kriegerg. Instagram je především mobilní aplikace.  

Pokud obě dvě aplikace srovnáme, tak na sdílení fotografií a videí je jednoznačně lepší Instagram. Ale pokud 

chcete více komunikovat s přáteli, domlouvat akce, vytvářet „fanstránky“, tak je pro vás určitě zajímavější Face-

book, který se dá více používat i na počítači nejen na mobilu.  

Sociální sítě jsou fajn, ale měli bychom si rozmyslet, jestli je opravdu potřeba sdílet všechno se všemi našimi ka 

marádami a v případě, hacknutí našeho účtu - ano, i to se stává – s celým světem. 

David Náhlovský   

Chov korel chocholatých 
Korely jsou velmi milá zvířátka. Řadí se do exotického ptactva. Na internetu je můžete najít pod jménem korela 

chocholatá. Nejraději mají proso, ale některé korely si dají rády i ovoce. Normální stravou je pro ně zrní. Jsou 

přátelské, rády se nechají ochočit. Jsou dva druhy korel chocholatých: bělohlavá a barevná. Ochočit se dá tak, že 

si jí vezmete hned po vyklubání z vajíčka a budete ji každé čtyři hodiny krmit směsí, kterou si můžete objednat 

přes zverimex. Po třech až čtyřech týdnech jí zkuste dát proso, možná jí zachutná. Nejlepší je chovat buď souro-

zence spolu, jako to mám já, nebo jednotlivě. Když jsou moc dlouho ve zverimexu, tak už skoro vůbec nejdou 

ochočit, a taky tam na ně číhá hromada nemocí. 

Moje korelky se nejraději koupou. Nejlepší voda pro ně je ta, kterou když si přiložíte na hruď, tak vás nebude ani 

studit ani hřát. Korely jsou milé, teď už je jen na vás, jak se k nim budete chovat. 

Matylda Suchá 

V 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 

Instagram – úprava fotek, Facebook – fanpage Kosmo-

NOSáku 
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Doplň větu, Niky! 
 minulém čísle jste se mohli dočíst zajímavosti o Míše Gaššové z 9.A od Klárky Volovikové. Do březnového 

vydání jsem rubriku „Doplň větu…“ připravila já. Stejně jako Klárka i já Vám představím svoji spolužačku ze 

třídy a dlouholetou kamáradku a vůbec skvělou a chytrou holku a rovněž výbornou redaktorku KosmoNOSáku 

Nikču Havlovou, kterou bezpečně poznáte podle jejich obrovitánských vlasů a charakteristického smíchu.  

NEJVÍCE MĚ POTĚŠÍ, KDYŽ je venku hezky a já 

můžu jít někam do přírody provětrat si hlavu. 

NA SVOJI VYSNĚNOU DOVOLENOU BYCH 

JELA DO Holandska, konkrétně do Amsterda-

mu. Ani nevím, proč mě to tam tolik láká, ale 

asi kvůli té kultuře, protože tam je opravdu 

krásná. 

NA ŠKOLE MÁM RÁDA, když jsou všichni v 

pohodě, když jedeme někam na výlet, a že 

máme různé akce, jako je například olympiá-

da. 

NEJVÍCE MĚ NAŠTVE, KDYŽ mi někdo neustále 

říká, co mám dělat, nebo mi lže. 

LÍBÍ SE MI INSTAGRAM, PROTOŽE můžu čer-

pat inspiraci. Když se hodně nudím, zabije to 

nějaký čas. 

NA SVÝCH KAMARÁDECH MÁM NEJRADĚJI, 

ŽE mě dokážou rozesmát, i když mi není do 

smíchu, a jsou tu vždycky pro mě. 

NEJRADĚJI NAKUPUJI asi v Primarku, protože tam mají všechno. A v dalších odchodech jako H&M, New Yorker, 

Tiger a další... 

O VÍKENDU NEJČASTĚJI chodím ven a věnuju se aktivitám, na které přes zbytek týdne nemám čas, třeba si čtu, 

nebo jen tak odpočívám.  

Kateřina Homolková

V 

DOPLŇ VĚTU 
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1. Na základní školu vzpomínám jen v dobrém. Naučil jsem se v ní veškeré zá-

klady, na kterých jsem v životě stavěl. Mám z ní spoustu přátel na celý život, za 

což sem velice rád. 

2. Takových historek a příběhů je mnoho, jen vybrat ten nejlepší. Pro mě neza-

pomenutelná byla škola v přírodě ve Smržovce. Odtud jsem si odnesl hned tři 

nezapomenutelné zážitky. Prvním z nich bylo otužování se ve zdejší říčce, kde 

jsem dokázal po předešlé psychické podpoře od pana ředitele vydržet 10 minut 

při teplotě 3 stupně Celsia. Druhým zážitkem je zranění mého kamaráda Dana, 

kterého jsem vyprovokoval natolik, že se proti mně v naší chatce rozeběhnul s 

úmyslem mě shodit na zem. Ovšem když jsem uskočil do strany, tak se jeho 

pravá ruka ocitla na místě skleněné tabulky, kterou prorazil a nařízl si jednu z 

větších žil. Naštěstí se po včasném zásahu táborového zdravotníka zastavilo kr-

vácení a Dan byl v pořádku převezen do nemocnice. Třetí a poslední historkou 

z tohoto pobytu je mé zranění, když jsme hráli v jídelně běhací hru a já nestihl 

zabrzdit, přičemž sem levým kolenem vší silou praštil do futer od dveří. Spolu s 

několikametrovým pádem ze strmého úbočí plného ostružiníků s kopřiv můžu 

říct, že si mě karma za Danovo neštěstí našla. 

 3. Na celou řadu z nich. Paní učitelky Železnou a Pickovou, které jsem měl za 

třídní učitelky a které se nám věnovaly a vždy pomohly. S paní učitelkou Str-

nádkovou a panem učitelem Turkem byla vždy legrace a převzal jsem od nich 

velké kvantum vědomostí. Nesmím opomenout pana ředitele Šilhána, neboť 

ten byl vždycky autoritou, já k němu vzhlížel a plně ho respektoval. Díky němu 

jsme se stali základní školou plnou pohybu. 

 4. Mým nejoblíbenějším předmětem byla jednoznačně matematika s paní uči-

telkou Strnádkovou. Nejen, že jsme se během jejích hodin stíhali učit novou 

látku, ale také jsme hráli spoustu zajímavých matematických her a řešili logické 

příklady. Mezi mé další oblíbené předměty patřil tělocvik a biologie. 

 5. Na základní školu bych se vrátil i nyní, když už chodím do prvního ročníku 

vysoké školy. Byly to krásné časy, kdy jsme ještě nemuseli nic řešit a jen si uží-

vali života. Na základní školu budu v dobrém vzpomínat do konce života. 

. 

 

Kosmonoští absolventi 
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/-a nejradši? 

5. Vrátil/-a by ses na základku nebo jsi radši na střední? 

 

JAROMÍR FABIÁN (absolvent 2012) 

 

 

 

ABSOLVENTI 
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   1. Na základní školu vzpomínám v dobrém. Tam to všechno začalo. První lásky, 

kamarádi, učení a starosti. Nejvíce vzpomínám na pěvecký sbor, který jsem na-

vštěvovala od 3. do 9. třídy a pak také na chemické pokusy s panem učitelem 

Turkem a na němčinu v 7. třídě s p. uč. Radovou. 

   2. Vtipných historek bylo plno, obzvlášť když jsme měli ve třídě Lukáše Žamberu. 

Pořád jsme se něčemu smáli. Vzpomínám si, jak se říkalo, že hodil p. uč. Spider-

mana do jídla ve školní jídelně. V 1. třídě jsme házeli takové gumové panďuláky 

na stěnu, na které potom celý rok viseli, jelikož se přilepili. 

   3. Vzpomínám na všechny, ale nejraději na p. uč. Turka, jelikož s ním chemie ne-

byla nuda a dával plno moudrých rad do života. A na p. uč. Radovou. Němčina 

nás hodně bavila a základní fráze umíme dodnes. Skvělý byl i výlet Voda, kde tito 

učitelé byli s námi. 

   4. Když napíšu jeden, budu chtít připsat i další. Měla jsem ráda všechny stejně. 

Spíš bych řekla předmět, který jsem neměla ráda, a to byl dějepis. 

   5. Základní škola byla strašně fajn, ale už bych se tam nevrátila. Za tu dobu jsem 

se hodně posunula, jak myšlením, tak vzděláním, ale budu na ní vzpomínat 

nadosmrti. 

 

   1. Na základku vzpomínám v dobrém. Do Kosmonos jsem přišla ve školním roce 

2009/2010 ze školy ZŠ Horní Stakory. Můj začátek byl trošku složitější. Přišla 

jsem na "velkou školu", jídelna byla jiná, spolužáci byli noví. Delší dobu jsme byli 

rozdělení na skupinky. Všechno chtělo čas, vznikla z nás docela dobrá parta. Do 

teď se s pár lidmi vídám a zůstala mi i po základce nejlepší kamarádka Ivetka. 

2. Když jsme čekali na učitele, aby nás odvedli do šatny, a my mohli jít na oběd. 

Tak jsme čekali u schodů u zrcadlového sálu, dozor přišel a my se rozeběhli dolů. 

Mně ujely nohy a spadla jsem a jela jsem po hubě až dolů, kde měl byt pan škol-

ník. Docela trapas. 

3. Nejradši vzpomínám na naši skvělou třídní Ivanku Strnádkovou. Skvělá ženská. 

S ní byla sranda, prostě všechno jsme si užili! Nesmím opomenout Zdendu Turka, 

jeho slova "bobánci" nejdou zapomenout. Paní učitelka/vychovatelka Eliška Ště-

pánová, kterou jsme měli na hudebku. Monika Burešová/Steklá - výborná učitel-

ka dějepisu a zeměpisu, která uměla vyprávět látku tak, že nás to naučila. Ivana 

Lukešová/Očenášková, učitelka angličtiny, která nás naučila to, co jsme neuměli 

z 6. třídy a předešlých let. 

4. Můj nejoblíbenější předmět byl dějepis. Opravdu jsem ho milovala, moc mě 

bavila historie. 

5. Asi bych už se nechtěla vrátit. Každá kapitola má něco do sebe. Jako základka 

byla etapa života, tak už najednou končím další kapitolu - střední školu. A za 

chvíli začnu další etapu v mém životě, a to bude vysoká škola. Rádi si vzpome-

neme u piva na kraviny, co jsme dělali na základce, proberem, jak jsme staří a 

všichni se nějak shodneme, že to bylo hezké, ale je to minulost. 

 

ŽANETA PALCÁTOVÁ (absolventka 2012) 

 

MARIE KREJČOVÁ (absolventka 2015) 

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková 

ABSOLVENTI 
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DIY – Psí svetr 
 nové rubrice můžete očekávat praktické a věřím, že i zajímavé nápady, které si můžete vyrobit sami doma.  

DIY = z angl. Do it yourself, tedy „udělej si sám“.  

 

Co budeme potřebovat: 
 Pejska  

 Nějaký starý bavlněný svetr, který vám nebude líto rozstříhat 

 Nůžky 

 Fix na textil 

 Krejčovský metr 

 

Postup: 
Já mám malého pejska, takže jsem od svetru odstřihla rukáv. Poté jsem změřila pejskovi záda (je na vás jak chce-

te, aby měl pejsek svetr dlouhý) a odstřižený rukáv upravila podle té délky. Do odstřižku jsem ještě fixou nakres-

lila a potom vystřihla dvě díry pro nožky. Můžete je ještě zapošít, aby se nerozpáraly. 

Svetr může pejsek nosit na procházky pod svoji bundu, pokud se jenom v ní klepe zimou.  

  

Nikola Havlová

 

 

 

 

 

 

 
 

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 

DIY 
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Zelní šneci 
aření a pečení je mezi mladšími čím dál populárnější. Už dávno neplatí, že vaří jen maminky. Jak je to 

v kuchyni jednoduché si můžete vyzkoušet i s našimi recepty. Tentokát jssem si připravil recept, který 

zvládne i opravdový začátečník. Zelné šneky můžete udělat svým kamarádům a rodině, například na oslavu nebo 

na večer k televizi. Budu rád, když recept vyzkoušíte a bude Vám chutnat. 

 

Potřebujeme: 
 Listové těsto 

 2 cibule 

 20 dkg slaniny (vcelku) 

 1 kysané zelí 

 2 vejce 

 1 zakysaná smetana  

 Mletá paprika 

 Sůl 

 Chili 

 

 

Postup: 
Slaninu s cibulí nakrájíme na kostičky, 

osmahneme dozlatova, přidáme kyselé 

zelí a necháme vychladnout. Do vy-

chladlé směsi přidáme vejce, zakysa-

nou smetanu, špetku soli, mletou pa-

priku a dle chuti chilli. 

Těsto rozválíme na placku. Můžete 

koupit i předem vyválené těsto. Po-

třeme jej směsí a opatrně zabalíme, 

aby se nám těsto neprotrhlo. Konce 

založíme. Následně krájíme plátky cca 

1,5 cm široké. Nakrájené kousky polo-

žíme na plech vyložený pečícím papí-

rem a potřeme rozšlehaným vajíčkem. 

Pečeme v troubě na 220°C asi 15 - 20 

minut dozlatova. Náplň do šneků mů-

žete upravovat dle chuti. Fantazii se 

meze nekladou. 

Dobrou chuť! 

 

Jan Jurič

V 

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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Okénko mladého sportovce 
David Lehký z 9.A dnes představí ne úplně 

typický sport. Určitě každý zná yoyo. Pro 

toho, kdo ne - yoyo je většinou plasto-

vá hračka tvořená dvěma stejně velkými 

a stejně těžkými disky s provázkem upro-

střed. Ale teď nám David trošičku lépe 

představí moderní sport s yoyem. 

Jak dlouho házíš yoyo? 

Asi tak dva roky. 

Proč Tě baví tento sport? 

Baví mě to, protože je to poměrně nový sport a skoro nikdo 

ho nezná.  

Existují nějaké yoyo soutěže? 

Ano, samozřejmě, že existují. Osobně na ně jezdím poměrně 

hodně. I v celosvětovém měřítku jich Česká republika hodně 

pořádá. 

Co všechno k tomuto sportu potřebuješ? 

Potřebuji k tomu jen yoyo s ložiskem a pár náhradních pro-

vázků, kdyby se nějaký přetrhl. 

Co je to ložisko? 

Je to vlastně to, na čem se celé yoyo protáčí, a je jich hodně druhů i velikostí. 

Kolik yoya stojí? 

Pro začátečníky je to celkem levná záležitost, stojí asi 200 – 300 Kč. Jenže pokud chcete být úspěšní, musíte do 

toho investovat trochu víc. Proto pro pokročilé stojí yoyo 500 Kč. A pak tu jsou velice drahá yoya, která stojí až 

7000 Kč. 

Co s yoyem můžeš dělat? 

Je tady strašně moc triků, co se dají dělat. Já miluju tu rozmanitost, protože každý má svůj styl a svoje vlastní 

triky a to je prostě úžasné. 

Veronika Dubská 

 

 

Florbalový turnaj rozproudil tělocvičnu 
 měsíci lednu se konal další školní florbalový turnaj žáků prvního stupně. Na turnaj se přihlásilo 5 týmů z pěti 

tříd: 3.B, 4.A,B, 5.A,B. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 1x7minut. A po druhém kole hry vznikl 

favorit na vítěztví. Tím favoritem byla třída 4.B, která finální zápas vyhrála. O druhém, třetím a čtvrtém místě 

rozhodovala minitabulka, ze které nejlépe vyšla 5.B, která obsadila 2. místo. Na 3. místě se umístila 4.A a bram-

borovou medaili vybojovalo družstvo z 5.A. Na posledním 5. místě skončilo věkově nejmladší družstvo ze 3.B. 

Všichni si hodnotné ceny. Ti nejlepší byli vybráni do krajského kola soutěže „Poháru ZŠ ve florbalu 2016/2017“.  

Martin Veselý

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Okrskové kolo v zimním víceboji
ne 26. ledna 2017 se zúčastnilo družstvo žáků naší školy 

okrskového kola v Zimním víceboji. Kromě nás se soutěže 

zúčastnilo dalších pět ZŠ z Mladoboleslavska. Zimní víceboj je 

sportovní soutěž osmičlenných družstev z 1. stupně základních 

škol, složených ze dvou chlapců a dvou děvčat ze 2. – 3. tříd a ze 

dvou chlapců a dvou děvčat ze 4. – 5. tříd. Všichni soutěžící absol-

vují během tří hodin soutěž v těchto osmi disciplínách: šplh na 

tyči, člunkový běh 4 x 9 m, hod 3 kg medicinbalem na dálku, skok 

daleký snožmo z místa, přihrávky míčem o stěnu za 1 min., pře-

skoky švihadla za 1 min., výskoky na bednu za 1 min. a sed – leh 

za 1 min. Dosažené výkony všech členů družstva se převádí na body dle tabulek. Vyhlašuje se pořadí jednotlivců 

v kategoriích a celkové pořadí školních družstev. Tentokrát družstvo naší ZŠ skončilo těsně za stupni vítězů, tedy 

na 4. místě. V jednotlivcích jsme dvakrát obsadili stupně vítězů. 

Umístění našich žáků v jednotlivých kategoriích: 

Mladší žáci (2. - 3. třída): 

Jakub ERBEN (3. A) – 3. místo 

Vojtěch ERBEN (3. A) – 9. místo 

Mladší žákyně (2. – 3. třída):  

Marie KUBÍNOVÁ (3. A) - 7. místo 

Lucie HORÁKOVÁ (3. B) - 11. místo 

Starší žáci (4. – 5. třída):   

Matěj ŘÍHA (5. A) - 3. místo  

František STUDNIČNÝ (5. A) - 10. místo 

Starší žákyně (4. – 5. třída):        

Eliška TURYNSKÁ (5. B) - 11. místo  

Anna KOLÍNOVÁ (5. A) - 15. místo 

 

Florbalové družstvo naší ZŠ si opět za-

hrálo v Praze 
o roce se zúčastnilo florbalové družstvo naší ZŠ, složené z 

chlapců 4. – 5. tříd, dalšího postupového kola celostátního 

florbalového turnaje „Poháru ZŠ ve florbalu 2016/2017“. Jednalo 

se o turnaj tzv. krajské eliminace, který se hrál 24. ledna opět ve 

sportovní hale TJ Tatran Střešovice v Praze a ze kterého tentokrát 

pouze vítěz postupoval do českého finále. V našem družstvu, jako 

již v okresním kole, dostali příležitost nejen florbalisti hrající 

v mladoboleslavských klubech, ale i další aktivní sportovci. Kromě našeho družstva do tohoto středočeského 

finále posBtoupilo dalších osm týmů ZŠ, vítězů skupin poloviny okresních kol. Družstva byla v Praze rozlosována 

do dvou skupin, v nichž se utkala systémem „každý s každým“. Do semifinále postupovali první dva týmy ze sku-

pin. Bohužel v letošním roce nám jedno vítězství, remíza a dvě prohry (z toho jedna na nájezdy) na postup do 

semifinále nestačily. Celkově jsme tak skončili na 6. místě. Individuální ocenění od organizátorů a zařazení do all 

stars turnaje obdržel i náš útočník Dan Bruntz ze 4. B.  

Mgr. Milan Petráš

D 

P 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Zimní inspirace na zámku 

aše nová rubrika „Modní policie“, na které se podílejí žákyně ze 7.B, bude zajisté oživením KosmoNOSáku a 

vítaným zpestřením, na které se můžete těšit pravidelně v každém čísle. Děvčata si vždy vyberou dva zá-

stupce pedagogického sboru, u kterých se pokusí kriticky i vtipně zhodnotit jejich outfit svým mladistvým stylem 

a nadhledem. Prosím, berte celou rubriku spíše jako úsměvnou stránku našeho časopisu a berte ji s nadsázkou. 

Tak se hezky bavte! 

Redakce KosmoNOSáku 

 

Paní učitelka Barbora Horáková 

Tento look vystihuje šarm a eleganci této mladé dámy. Její oble-

čení budeme hodnotit od shora dolů. Vlasy má pěkně učesané a 

hodí se k jejímu celkovému outfitu. Tričkem si chce zřejmě při-

pomenout jarní období s krásnými zážitky, které určitě prožila. 

Tričko nám na druhou stranou přijde moc elegantní na obyčejný 

školní den. Kalhoty jsou přijatelné, ovšem mohla byste zvolit svět-

lejší barvu, např. světle modré džíny z NewYorkeru za 549 Kč. 

Ponožky jsou zastaralé, skoro až historické. Zvolili bychom mo-

dernější verzi značky Puma nebo Adidas. Celkový vzhled se příliš 

nehodí k danému ročnímu období (zima). Přesto však za Váš out-

fit dáváme palec nahoru. 

 

 

Paní učitelka Kateřina Radová 

Na této fotce ale i každý den její úsměv září jako měsíc 

na obloze. Mikina, kterou zvolila za vhodný outfit, se 

hodí k zimnímu období a ke zdi za ní. Límec ji určitě za-

hřeje i při hodně nízkých teplotách. Kalhoty se jí hodí 

k jejím havraním vlasům, které nosí učesané. Má velmi 

elegantní postoj jako modelka. Outfit se hodí na školní 

den, ale mohla zvolit výraznější kousky. No comment – 

outfit je ale příliš jednoduchý a špatně se komentuje. I 

přes požehnaný stav jí to velice sluší a to je hlavní. Paní 

učitelce přejeme zdravou a hezkou holčičku. 

Kolektiv  žákyň ze 7.B

N 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová, 6.B 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky našich nejmladších 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMONOSÁČEK 

Adam Folprecht, 4.A 
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Připravily: Adéla Suchá, Denisa Prekslová,  

Veronika Surynková a Lucie Šofrlová

KOSMONOSÁČEK 

Tereza Procházková, 4.B 

Kristýna Kyselová, 5.B 

Maruška K. 

Adéla Dlouhá, 4.B 



| 27 
 

 

1. Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 

Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.  

Co je to?  

 

2. Ptal se chlapec sluníčka: 

Mohou chodit jablíčka? 

Slunce 

na zem posvítilo, 

velice se podivilo. 

Opravdu tam jablíčka 

vozí jehel kulička. 

Dupe, funí, naříká,¨ 

je to tíha veliká. 

 

3. Na obrázku je 7 prasátek v ohradě, dokážeš třemi rovnými čarami, aby každé prasátko mělo svou 

vlastní ohradu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Suchá 

 

LUŠTĚNKY 

Správné řešení: 

1. Mlha 

2. Ježek 

3.  

 

 

http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/images/200000132-5aa145b9bb/obrazkovy hlavolam prasatka.png
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METODĚJ 
Naše ško-

la pořádá sbírku 

hraček, plyšáků 

nebo jarních 

výrobků pro 

organizaci ME-

TODĚJ (MEzi 

TOlika DĚtmi 

Jediný), která pořádá v měsíci dubnu dobročinný jar-

mark. Jedná se o organizaci, která podporuje děti s 

ojedinělými onemocněními. Výtěžek bude věnován 

rodinám těchto nemocných dětí. Již v únoru jsme tuto 

organizaci podpořili a  na Den vzácných onemocnění 

se všechny třídy rády vyfotily. 

Pokud budete chtít pomoci dobré věci, můžete něco 

na prodej přinést nejpozději do 5. dubna. Všechny 

věci by měly být čisté. 

Mgr. Jiřina Fejfušová 
 

Ondrova pozvánka 

do divadla 
V prosinci jsme s mojí třídou navštívili divadelní před-

stavení Pygmalion v Městském divadle v Mladé Bole-

slavi a všem ho můžu doporučit. 

A o čem tato komedie je? Líza Doolittlová, která mluví 

špatně anglicky a nedbá na svůj vzhled, přijala nabíd-

ku od profesora Henryho Higginse, aby z ní udělal 

dámu. Jeho kamarád Pickering se s ním vsadil, že to 

nedokáže, a proto se Henry snaží o mnoho víc. Učí ji 

mluvit plynulou řečí a zaznamenává si ji. Když přišel 

den, kdy se Líza měla setkat s nejvyšší anglickou sme-

tánkou, a vydávat se za někoho jiného, tak to zvládla 

skvěle, ale nikdo ji za to nepochválil. A Henry se je-

nom radoval, že to skončilo a sázku vyhrál, tak se na 

něj Líza naštvala a smutná od něj odešla. 

Příběh je humorný a dojemný zároveň. 

Ondřej Štolovský 

 

 

 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v červnu 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 


