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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

ítám vás ve školním roce 2018/2019. Je tu opět nový školní rok a s ním již tradičně 

další ročník vydávání vámi oblíbeného školního časopisu. Ano, je to tak, letos už vy-

dáváme rovných 5 let a za tu dobu jsme toho zvládli opravdu mnoho. Nechme však pýchu 

stranou a vraťme se zpět do reality. Pokud si budete chtít přečíst naše úspěchy či nějaké 

další informace o nás, nezapomeňte navštívit naše zbrusu nové webové stránky, a to na 

adrese www.casopis-kosmonosak6.webnode.cz . Jelikož máme ty 5. narozeniny, tak jsme 

pro vás připravili jednu velkou soutěž. Více se dozvíte uvnitř časopisu, tak doporučuji do-

číst až do konce!!! K půlkulatému výročí jsme KosmoNOSák převlékli do nového kabátku. Dostal novou titulní 

stránku i grafické úpravy. Celý tento rok se můžete těšit na spoustu dalších novinek. To je ode mě pro tuto chvíli 

vše, já se s vámi loučím a u dalšího čísla napočtenou.  

Martin Veselý  
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Začal nový školní rok 
ne 3. 9. 2018 jsme se tradič-

ně sešli na nádvoří, aby-

chom se opět přivítali v novém 

školním roce a mohli ho slavnost-

ně zahájit. Jako každý rok jsme se 

nemohli smířit s tím, že nám končí 

prázdniny a začíná nám škola 

a povinnosti. Ale na druhou stranu 

jsme se na sebe všichni těšili. Zá-

roveň jsme také přišli přivítat no-

vé členy učitelského sboru a také 

nové žáky prvních tříd. Naše nej-

menší čeká spousta nového dob-

rodružství a nás deváťáky poslední 

školní rok na naší škole na zámku.  

Poté, co paní zástupkyně zazvonila 

zvonečkem a popřála nám všem 

do nového školního roku hodně 

úspěchu, žáci devátých ročníků 

doprovodili nové členy školního 

týmu k jejich novým třídám. Také 

jsme si všichni popřáli všechno 

nejlepší do nového školního roku 

a přáli si, aby byl stejně tak pove-

dený, jako byly ty předešlé. 

Úspěšný nový školní rok! 

Michal Petráš

  

Historie Československa jak ji neznáme
 září do naší školy přijelo 

divadlo s názvem 

,,Jedeme k vám“ s představením 

,,vévévé.československo.cs“. 

Představení probíhalo jinak, než 

tomu bývá obvykle, bylo totiž 

interaktivní. Ptáte se možná, co to 

znamená. Znamená to, že jste se 

do divadla mohli sami zapojit. 

Mohli jste například tančit, zpívat 

nebo i plakat. Divadlo bylo pojato 

takto: děti, z toho dívka Češka 

a chlapec Slovák se měli naučit 

z jedné velké knihy celé století 

dějin naší vlasti (a nepochybně i té 

slovenské). Ze začátku je to moc 

nebavilo, ale po chvíli je to vzalo 

natolik, že poprosili například 

i jejich babičku, aby jim vyprávěla 

a naučila je charleston. 

Představení bylo uvedeno známou 

Švejkovskou větou ,,Tak nám zabili 

Ferdinanda“ a končí svobodou. 

V představení se objevuje např. 

císař Ferdinand d'Este, Tomáš 

Garrigue Masaryk, diktátor Adolf 

Hitler, spousta prezidentů, mezi 

nimiž byl například Václav Havel, 

dále různí zpěváci, mezi nimiž se 

objevila jména Karla Kryla či 

Jaromíra Nohavici. Divadlo se mi 

opravdu moc líbilo a doufám, že 

naše škola zažije toto připomenutí 

dějin aspoň ještě jednou. 
Adam Folprecht 

D 

V 

AKTUALITY 
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Záchranáři jsou skuteční hrdinové
ned na počátku září se třídy 

5.A a 3.B vypravily do Libe-

recké záchranné služby. Navštívily 

dispečink, záchrannou leteckou 

službu a viděly vybavení sanitky. 

Také pomohly tím, že každý done-

sl plyšáka. Totiž když převážejí 

děti, tak jim záchranáři dávají 

plyšáka k pomazlení. 

Z dispečinku také doporučují 

stáhnout si aplikaci ZÁCHRANKA, 

která vám pomůže s voláním. A 

když nemůžete mluvit, 

tak zmáčknete 

tlačítko, které to 

znázorňuje. 

Dále se žáci obou 

tříd vypravili po-

dívat 

na LETECKOU 

ZÁCHRANNOU 

SLUŽBU. Mají tam 

dvě přistávací plošiny, ale jen je-

den vrtulník, který stojí v přepočtu 

neuvěřitelných 100 000 000 ko-

run.     

Exkurze pro nás byla velmi zajíma-

vá a poučná. Doporučuji vám se 

tam vypravit! 

Adéla Palaštuková

 

Co dělat, když hoří? 
ž dvakrát k nám do školy 

zavítali členové dobrovolné-

ho hasičského záchranného sboru 

z Mnichova Hradiště. Ukázali nám 

svůj oblek a poučili nás, co máme 

dělat, když hoří. Připomněli jsme 

si také jejich telefonní číslo, které 

by měl každý znát, tedy 150. Po-

vyprávěli nám rovněž o svých vý-

jezdech, jak probíhají vyprošťující 

a záchranné práce. Hasičství je 

jejich vedlejší práce (koníček) ve-

dle hlavního povolání. Besídka se 

nám nejen líbila, ale byla i velmi 

poučná. 

Lukáš Orolín 

 

 

Dravci mezi námi - co ptáčkům škodí
rnita je organizace, která se 

zabývá ochranou přírody, 

zejména ptactva. Proto si pro nás 

zase něco skvělého připravila. 

Dnes půjde o dravce a ochranu 

ptáků. Pověděli jsme si o osmi 

nebezpečných věcech pro ptáky: 

ptáci naráží do prosklených ploch 

– lze jim pomoci, pokud na tyto 

plochy nalepíme nějaké obrázky. 

Rozšiřování obydlených částí ze-

mě, kácením stromů přicházejí 

ptáci o možnost hnízdišť, ničení 

hnízd ptactva lidmi, lov ptactva, 

elektrické vedení – pokud zavadí 

křídlem o dva dráty, dostane zá-

sah elektrickým proudem, che-

mické postřiky používané na 

ochranu rostlin jsou jedovaté, 

zemědělství  - ničení hnízdišť ptá-

ků sklizní polí a orbou (např. ba-

žant, koroptev). Jako každý rok i 

letos jsme viděli několik živých 

ptáků, které jsme si taky mohli 

pohladit, např. Káju (káně) nebo 

poštolku.  

Lucie Bogdanoská,  

Eliška Skryjová 

a Veronika Surynková

H 

U 

O 

AKTUALITY 
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100 let Československa na zámku 
ne 22. září se na pozemcích 

naší školy konala oslava 

výročí 100 let české státnosti. 

Program začal ve 13:00 

vystoupením 

mažoretek TJ 

Sokol a končil 

v 19:30 hrou na 

hudební 

nástroje. 

Samozřejmě 

zde vystoupil i 

náš pěvecký 

sbor a jako vždy 

byl úžasný.  

Lidé si během 

programu 

mohli prohlédnout zrestaurovaný 

zrcadlový sál či školní muzeum. 

V areálu jste mohli nalézt také 

stánky s pitím a jídlem, atrakce 

pro děti, šermíře a další zajímavé 

stany. Dále zde byla možnost si 

celé město objet v koňském 

kočáře. Také zde proběhlo 

hlasování pro nejhezčí obrázek. 

Peníze, které se při tomto 

hlasování vybraly, půjdou do 

psího útulku. Celkově se tato akce 

velice pěkně vydařila. 

Tereza Lojová 

 

 

Jak jsme sbírali kaštany a žaludy 
e středu 31. října jsme se my, 

největší sběrači kaštanů a 

žaludů na škole, za odměnu vydali 

do myslivny v Rokytovci. Už na 

zastávce na nás čekal pan hajný, 

který nás dovedl k hájovně. Tam 

nám ukázal zásoby kaštanů a ža-

ludů, nasbíraných žáky ZŠ Kosmo-

nosy. Až přijde zima, budou za ně 

zvířátka vděčná. Po poutavém 

vyprávění pana myslivce jsme se 

šli zahřát do myslivny, kde na nás 

čekal teplý čaj a pohoštění 

v podobě oplatek a ovoce. Byli 

jsme odměněni za nejlepší sběr a 

oceněni diplomem. Od druhého 

pana myslivce jsme dostali omalo-

vánky s luštěním, odznáčky, malé 

parůžky od srnečků, karty a kalen-

dáře. Největším zážitkem pro nás 

bylo opékání buřtů. Venku jsme si 

mimo to hráli na babu a také jsme 

prozkoumávali les. Pan hajný nám 

dokonce několikrát vystřelil ze své 

flinty. Prožili jsme moc pěkný den, 

na který budeme rádi vzpomínat. 

Na oplátku jsme myslivcům za 

jejich velkou péči a starost zazpí-

vali nacvičenou píseň Hajný, je 

lesa pán, poděkovali jsme a uhá-

něli zpátky na autobus.  

Do hájovny se vypravily ještě další 

dvě nejúspěšnější třídy ve sběru 

kaštanů a žaludů. 

Za 3.C Mgr. Petra Doležalová 

D 

V 

AKTUALITY 



| 7 
 

MODERNÍ DĚJINY NAŽIVO 
e středu 17. října se obě 

deváté třídy vydaly 

na exkurzi do Prahy, 

aby se seznámily s místy, kte-

rá jsou součástí naší historie.  

Jako první jsme se vydali do ži-

dovského muzea. Paní průvodky-

ně nás rozdělila po třídách a poté 

začal program Holocaust 

v dokumentech. Nejdříve nás 

naše paní průvodkyně seznámila 

s termíny spojenými 

s holocaustem. Celá exkurze se 

totiž nesla v duchu Protektorátu 

Čechy a Morava a druhé světové 

války. V druhé části programu 

jsme měli skupinovou práci. Každá 

skupinka dostala materiály 

k určitému tématu a měla ho 

představit ostatním, např. kon-

centrační tábory, ghetto 

v Terezíně, křišťálová noc, 

transporty atd. Seznámili jsme 

se tak s těžkým životem židů za 

protektorátu. Závěrečná část 

v židovské čtvrti byla prohlídka 

Staronové a Pinkasovy synago-

gy. V první zmíněné kluci dostali 

jarmulky, které pak museli ce-

lou dobu nosit. Kluky to oprav-

du bavilo. Byla pro ně výzva, aby 

jim z hlavy nespadla. A také si je 

odvezli domů jako suvenýr. Ve 

Staronové synagoze jsme se 

dozvěděli vše o synagogách a 

judaismu. Vysvětlili jsme si, jak a 

proč jsou synagogy rozděleny na 

mužskou a ženskou část a kde se 

nachází tóra. V této nejstarší sy-

nagoze jsou místa rozdělena mezi 

významné osobnosti židovské 

komunity. V Pinkasově synagoze 

jsme všichni byli ohromeni vý-

zdobou.  

Bylo to velmi působivé místo. 

Všechny nás překvapilo, kolik tu-

ristů se v židovské čtvrti nacháze-

lo. Naše poslední zastávka vedla 

na Starý židovský hřbitov, kde je 

mimo jiných pohřben Rabi Löw, 

tvůrce slavného Golema. Atmo-

sféra na hřbitově byla opravdu 

zvláštní. Taková mystická. Jelikož 

nebylo, kam nebožtíky pohřbívat, 

musely se staré hroby zavážet 

hlínou a následně se mohli po-

hřbít další. Dnes je tam navršeno 

šest vrstev a pohřbeny tisícovky 

lidí. Některé náhrobky jsou už 

dnes zarostlé do stromů. Na 

hřbitov se zájemci dostanou 

pouze v rámci prohlídky. Není 

volně přístupný.   

Po obědě jsme se vydali pěšky 

napříč historickým jádrem 

Prahy k památníku hrdinů 

heydrichiády do krypty pravo-

slavného kostela sv. Cyrila a 

Metoděje v Resslově ulici. 

Památník se věnuje osudům 

parašutistů, kteří 27. května 1942 

podnikli atentát na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda 

Heydricha. Památník je věnován 

ale všem, kteří se na atentátu 

podíleli i nepřímo, tedy členům 

odboje. Pomáhali například para-

šutisty skupiny Silver A nebo 

Anthropoid ukrývat, sháněli jim 

falešné doklady apod. V kryptě se 

po atentátu za pomoci příslušníků 

pravoslavné církve skrývalo sedm 

parašutistů, vč. Jana Kubiše

V 

REPORTÁŽ 

Všude na stěnách byla 

jména židovských obětí 

holocaustu 

z protektorátu a jejich 

data narození a úmrtí. 
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 a Josefa Gabčíka. Jejich úkryt byl 

vyzrazen i díky zrádci parašutistovi 

Karlovi Čurdovi, který neunesl tlak 

na svoji osobu, když porušil pravi-

dlo a kontaktoval svou rodinu. Po 

kryptě a v kostele nás provázela 

paní průvodkyně, která nás doká-

zala „vtáhnout do děje“, a všichni 

jsme bez dutání poslouchali vý-

klad. V kryptě jsme kromě bust 

hrdinů viděli i díry od kulek i po-

čátek tunelu, kterým se parašu-

tisti chtěli prokopat ven. V kryptě 

a v kostele parašutisti s minimem 

zbraní a munice dokázali bojovat 

několik hodin. Proti přesile ale 

neměli šanci. Hrdinně bojovali, 

nevzdali se a zůstali věrni česko-

slovenskému národu. Žádného 

parašutistu živého nacisté nedo-

stali. V bezvýchodné situaci si 

sami vzali život nebo zemřeli 

v boji.  

Upřímně všem doporučuji tento 

památník navštívit. Pokud nebu-

dete mít objednanou prohlídku, 

můžete se do krypty zdarma jít 

podívat a v expozici si přečíst vše 

o atentátu nebo zhlédnout histo-

rické artefakty.  

Adriana Daníčková  

a Mgr. Barbora Marková 

 

Víkend na Malé Skále 
 víkendu 14. a 16. září jsme 

se příslušníci třídy 7.B vydali 

na třídní výlet na Malou Skálu 

s panem učitelem Mašínem a 

Turkem. Ještě na nás dohlížely 

paní Jadlovská a Bílá. Sice nás jelo 

15, ale i tak to bylo super. Vyrazili 

jsme vlakem z Mladé Boleslavi po 

škole, takže když jsme přijeli na 

místo, byl už skoro večer. Postavili 

jsme stany a šli opékat špekáčky. 

První den jsme šli dopoledne 

do lanového centra a odpoledne 

jsme šli do lesa. Druhý den 

byl pro mě nejlepší, protože 

jsme si půjčili kánoe a pluli 

po Jizeře do Dolánek, 

kde jsme se zpátky vrátili 

na koloběžkách. Poslední 

den jsme se šli projít do lesa 

a po obědě jsme jeli domů. 

Celý výlet jsem si moc užila 

a jela bych hned znovu. 

Denisa Prekslová  

 
 

O 

REPORTÁŽ 
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Paní učitelka Červová 

  versus 

pan učitel Kozma 
 

 

 

         Paní učitelka Červová                                 Pan učitel Kozma 
 Otázka:  

Kterým sportovním aktivitám se nejraději věnujete? 

Nejraději ze všech sportů mám volejbal. Není pro mě 

nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se. Když se ale za-

daří vyhrát, tak týmová radost je pro mě prostě „ně-

jak větší a smysluplnější“ než kdybych stejného úspě-

chu dosáhla v individuálním sportu.  

Nejraději se věnuji fotbalu, protože ho hraju od 5 let. 

Rád se taky proběhnu s hudbou v uších a v létě rád 

hraju s kamarády plážový volejbal.

Který hudební žánr nejraději posloucháte? 

Jsem odchovaná rockem a metalem, takže AC/DC, 

Kabát a jim podobní jsou mým šálkem kávy. Mojí ne-

joblíbenější písní je Trezor od Karla Gotta, a to už od 

vysoké školy, kdy jsme si ho pouštěli jako tzv. „pro-

dlužovák“ (pouštěli jsme si ho několikrát za sebou) a 

„pařili“ jsme na něj.  

Úplně přesně vyhraněný žánr nemám. Rád si poslech-

nu víceméně cokoli, ale nejvíce mě v současné době 

baví Macklemore a z české hudební scény Paulie Ga-

rand. 

 

Jelikož jste na zámku, máte nějakou oblíbenou postavičku z pohádky?

Hodně pohádek mám velmi ráda, a proto teď nedoká-

ži jmenovat pouze jednu pohádku, natož jednu posta-

vu. Škoda, že se neptáte na nejoblíbenější postavu 

z filmu. To bych věděla okamžitě. Byl by to malý Vašek 

v podání Tomáše Holého ve filmu „ Jak dostat tatínka 

do polepšovny“. 

Perníčka ze Shreka. Nejvíce miluji hlášku: „Vyliž mi 

polevu.“ 

 

 

Máte nějaké místo, na které se rád/a vracíte? 

Ano, můj rodný dům. Čím více jsem toho zažila a vidě-

la, tím více vím, že je to nejkrásnější místo pro mě Už 

delší dobu totiž vím, že život je jako fotbal-také se 

hraje na dva poločasy.  

Ano, je to domov, ať už společný domov se svou 

snoubenkou nebo návštěvu u mojí matky a mého 

milovaného pejska Sindy. 

Máte nějaký sen nebo cíl do budoucna, který si chcete splnit?

Ano, mám jeden velký cíl - nedávat si „vlastňáky“. 

Už delší dobu totiž vím, že život je jako fotbal – také 

se hraje na dva poločasy. Když člověk včas nepochopí, 

že se střídají strany, tak už si do konce života bude 

dávat jenom „vlastňáky“. 

 

 

 

Můj se byl vždycky hrát fotbal, to se mi nesplnilo. 

Nyní je mým cílem vybudovat úspěšnou akademii, 

která bude pomáhat mladým fotbalistům v jejich bu-

doucí kariéře, ale především chci vždy dělat to, co mě 

baví a to je např: i v současné době učitelství na ZŠ 

Kosmonosy. 

Ema Ponocná a Adéla Langerová

REPORTÁŽ VERSUS 



10 |  
 

VÝROČNÍ SOUTĚŽ 
osmoNOSák letos slaví půlkulaté výročí od svého založení, a proto jsme se rozhodli připravit speciální 

soutěž pro všechny žáky naší školy. Níže najdete pravidla. Soutěž má celkem dvě kola a probíhá v týmech. 

Vaším hlavním úkolem je na základě indicie získat slova od členů redakce a sestavit větu, kterou následně 

odevzdáte. Hodně zdaru! 

Redakce KosmoNOSáku 

Rozdělení: 
– jednotlivé třídy se rozdělí následovně: 

1. - 2. třída = startují jako jedna velká skupina (např.1.A = jedna skupina) 

3. - 4. třída =startují 2-3 skupiny dle počtu žáků (do 24 žáků = 2 skupiny, 25 a více žáků 3 skupiny) 

5. - 9. třída = startují 3-5 členné skupiny 

 

Struktura a časové rozvržení: 
1. číslo KosmoNOSáku – vyhlášení soutěže, pravidel 

a dalších informací + start 1. kola 

2. číslo KosmoNOSáku – uzavření 1. kola týden před 

vydáním druhého čísla (termín bude vyvěšen na ná-

stěnce parlamentu) 

- oznámení správných výsledků 1. kola 

- oznámení max. 15 postupujících skupin + určení data 

na informační schůzku zástupců postupujících družstev 

- pro ostatní účastníky soutěž končí 

3.číslo KosmoNOSáku – uzavření druhého kola týden 

před vydáním 3. čísla (termín uzavření kola opět 

na nástěnce parlamentu) 

- oznámení správných odpovědí druhého kola 

Celkové vyhlášení výsledků proběhne na nádvoří 

zámku v poslední den školního roku!!! 

 

Pravidla soutěže: 
- pomoc třídního učitele povolena pouze pro 1. a 2. 

třídu, ostatním je jakákoliv pomoc třídního učitele za-

kázána a při zjištění podvodné činnosti je skupina bez-

podmínečně vyloučena!!! 

- použití jakýchkoliv jiných zdrojů je povoleno 

- účastníci soutěže konají všechny úkoly a jsou ohleduplní vůči ostatním a dbají na svou i cizí bezpečnost 

- organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla soutěže a v případě vážných problémů zrušit 

celou soutěž 

- celá akce nesmí narušit učení a pořádek na škole 

K 

SPECIÁL 
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Systém hry: 
- První indicie pro získání 1. věty je napsána v aktuálním čísle časopisu KosmoNOSák 

- Žáci splní úkol a zjišťují, který ze členů redakce má slovo č. 1 (na prvním stupni má všechna slova třídní uči-

tel/-ka). 

- Člen redakce odpoví, zda dané slovo má, či nikoliv (např.: máš/máte slovo číslo 5? Ano/Ne) 

pokud slovo a) Má – žáci mu odpoví na otázku a on posoudí správnost. V případě, že-je odpověď správná, vydá 

jim slovo a indicii pro získání slova dalšího 

             - není odpověď správná, žáci musí svou odpověď opravit 

                  b) Nemá – žáci shání jiného člena redakce  

(Na prvním stupni učitel postupuje pouze podle varianty A) 

- postup u dalších slov se opakuje dle stejného postupu 

- u posledního slova se dozvíte instrukce k předání věty 

společně se slovem 

- týmy, které vypadnou v 1. kole, dále nepokračují - soutěž 

pro ně končí 

- po určení postupujících bude na informační schůzce vydána 

první ze zašifrovaných indicií (po vyluštění je postup stejný 

jako v 1. kole) 

 

- Ve druhém kole je povolena rada třídního učitele pro 1.-5. 

třídu!  

 

Práva a povinnosti členů redakce: 
- Členové redakce musí během celé soutěže dodržovat pra-

vidla a rozhodovat v duchu Fair play. 

 

Hodnocení: 
- prvním faktorem je správnost věty 

- druhým faktorem je pořadí odevzdání 

 

Odměny: 
Odměněny budou týmy: 

- které skončí na 1., 2. a 3. místě 

- a navíc první tým z 1. a první tým z 2. stupně (pokud se neumístil už v první trojce)

PRVNÍ INDICIE: 

Kdy byl KosmoNOSák obohacen o rubriku  

Módní policie (rok i měsíc)? 
 

S indicií najděte člena redakce s 1. slovem, poté najděte další členy redakce s dalšími slovy dle pořadí. 

SPECIÁL 
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VÁNOČNÍ SPECIÁL 

1. Jaký byl vás nejvtipnější dárek, co jste dostal/a? 

2. Stala se vám někdy na Vánoce nějaká vtipná či trapná příhoda? 

3. Dodržujete ještě nějaké Vánoční tradice? Popřípadě jaké? 

4. Co máte na Vánocích nejraději? 

 

ING. KAREL KOZMA 
1. Když jsem poznal svou partnerku, která bydlela v rodinném domě s velkou zahradou, postupně jsem se 

snažil vypomáhat jejímu taťkovi s opravami na domě a zahradními pracemi. Jako kluk z města, který žil jen 

fotbalem, jsem ale většinu věcí neuměl nebo napoprvé zkazil a od partnerky 

jsem v té době pod stromek dostal pracovní montérky s nápisem "Karel 

Kozma, práce všeho druhu".  

2. Každoročně, asi jako u každého, snaha předstírat radost z dárku, který není 

správnou „trefou". Ale stejně je to vždycky poznat, takže se u toho nakonec 

pobavíme :) 

3.  Asi dodržujeme jen ty úplně základní tradice, jako je společné zdobení 

stromku, společná večeře a následný přechod pod stromeček. Ale žádné další 

výjimečné, jako je například lití olova apod., nedodržujeme. Osobně jsem 

vytvořil před pár lety svou vlastní tradici, která se jmenuje „Daruj kouzlo 

Vánoc“, kdy s partnerkou koupíme náhodně nějaký dárek, zajdeme například do některé z nemocnic a po 

dohodě se sestrami vybereme hodného pacienta / pacientku, kterého nebo kterou překvapíme návštěvou a 

dárek následně předáme. Z toho máme vždycky velkou radost, protože je to vždy příjemné setkání a zážitek. 

Této tradice se vlastně může zúčastnit každý, je šířena pomocí hesla #darujkouzlovanoc a sdílení fotografií 

z návštěv skrze Facebook a Instagram. 

4. Nejraději mám samozřejmě vánoční rodinnou pohodu a s ní spojený odpočinek v teple pod dekou, třeba při 

sledování Kevina McCallistera, jak to zase natře „Dlouhoprstým banditům“  

 

MGR. JANA HORNYCHOVÁ 
1. Nejvtipnější dárek, který jsem dostala, byly nejspíš čtyři plyšové ovečky. Bylo totiž vtipné, jak byly zabalené. 

Nebyl to pouze měkký balíček s mašlí, ale pod stromečkem se nacházela krabice s otvory ve víku jako pro živé 

zvířátko. 

2. Každý rok má dárek pod vánočním stromečkem i náš pes. Vždy ho vpustíme do obýváku, aby si dárek sám 

našel. I přesto, že mu ho dáme na kraj vánoční nadílky, aby nic neshodil z vánočního stromečku, vždy 

v zoufalém boji o nalezení své kostičky začnou po obýváku létat slaměné ozdobičky. (Ty vzácné staré skleněné 

ozdoby jsou ve vyšších patrech stromu.) 

3. Ano, celý Štědrý večer je plný tradic. Od štědrovečerní večeře s tradiční rybí polévkou, kaprem, salátem, 

cukrovím, vánočkou, chlebem přes šupinu pod talířem, krájení jablíčka, pouštění lodiček, lití vosku, házení 

slupkou od jablka, házení bačkorou, ovázání stolu, krmení domácího zvířectva až po vánoční koledy a 

rozbalování dárků. 

4. Vánoce jsou pro mne svátky klidu a pohody. Vážím si toho, že se scházíme celá rodina a společně sdílíme 

atmosféru Vánoc, tradice a rodinnou pohodu. Také mám velmi ráda vůni cukroví, mandarinek, světýlka a 

ozdobený stromeček.    

Tereza Lojová 

SPECIÁL 
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ROZHOVOR . . . s panem učitelem  

KARLEM KOZMOU 
an učitel Karel Kozma na naší škole učí tělocvik. Má svoji fotbalovou akademii, kterou prošli mnozí žáci kos-

monoské školy. Povídat si budeme nejen o fotbal, ale i o škole a dětství. 

  

HRÁL JSTE NĚKDY NĚCO JINÉHO NEŽ FOTBAL? 

Fotbal pro mě byl vždycky sport číslo jedna, a to už od 5 let, kdy mě mamka vzala poprvé na trénink. Nicméně 

někdy kolem mého 9. nebo 10. roku jsem začal chodit i na hokejbal, který v té době hrál můj strýc, na kterého 

jsem se chodil docela pravidelně dívat, tak jsem si chtěl tento sport také vyzkoušet. Skloubení dvou sportů bylo 

však náročné a netrvalo dlouho a pokračoval jsem nadále už jen ve fotbale. 

PROČ ZROVNA FOTBAL A JAK JSTE SE K NĚMU DOSTAL?  

Z dětství si pamatuji, že naše sousedka vedla svého syna, který byl stejně 

starý jako já, na fotbalový nábor do FK Mladá Boleslav a zeptala se mojí 

mamky, jestli nechceme jít také, a tak jsem se vlastně z ničeho nic objevil 

na fotbalovém tréninku a už u toho zůstal. Z rodiny nikdo dříve moc ne-

sportoval, takže jsem rád, že u nás sousedka před tréninkem zaťukala  

BYL JSTE NĚKDY DO FOTBALU TLAČEN RODIČI? 

Rozhodně ne, fotbal jsem vždycky hrát chtěl, když nebyl trénink, stejně 

jsem ho šel válet někam ven s kluky. Spíše musím ocenit, že mě mamka 

vytrvale na tréninky vodila. Pokud bych skutečně chtěl s fotbalem skončit 

a neměl bych z něj radost, určitě by mě do něj nenutila. 

JAK VÁS NAPADLO UDĚLAT SI KEMPY? 

Prvotní nápad vlastně nevzešel ani tak ode mě, jako od jednoho z tatínků od dětí, které jsem v tu dobu trénoval 

v SK Kosmonosy. Navrhnul, jestli bych neudělal o podzimních prázdninách fotbalový kemp pro děti, aby tak vyu-

žily prázdniny aktivně. Bylo to v roce 2015 a tehdy bylo na kempu ze 17 dětí 15 mých hráčů, tak to bylo spíše 

takové soustředění  Za tento nápad jsem ale velice vděčný, jelikož jsem se rozhodl v těchto aktivitách pokračo-

vat. Nyní chystáme již 4. podzimní kemp a těmi letními letos prošlo více než 170 dětí. Některé, jak jsem v září 

zjistil, byly i ze ZŠ Kosmonosy, což mě moc těší. 

PROČ JSTE SE ROZHODL DĚLAT UČITELE? 

Vše se seběhlo o letních prázdninách velice rychle, a tak na velké přemýšlení nebyl příliš prostor, nicméně jsem 

věděl, že jde o zcela novou výzvu, což mě vždy láká. Těšil jsem se, že poznám po dlouhých letech školní prostředí 

z té druhé strany a moc mě zajímalo fungování školy jako takové. Jelikož nemám s učitelstvím do této doby žád-

né zkušenosti, tak nemám příliš velké srovnání s ostatními školami, ale fungování ZŠ Kosmonosy se mi v tuto 

chvíli velice líbí a jsem rád, že jsem tuto výzvu přijal. Velkým pozitivem pro mě je také fakt, že práce ve škole jde 

časově zatím velice dobře skloubit s mou fotbalovou akademií. 

CO KOLEKTIV? DĚTI A UČITELÉ. 

Jak jsem již zmínil, sice nemám srovnání s ostatními školami, ale jsem až překvapen, jak pohodová atmosféra na 

škole panuje. S pedagogickým sborem a všemi zaměstnanci se skvěle spolupracuje a to samé mohu říct o všech 

třídách, které jsem zatím stihl poznat. Pro mě je důležité umět se při všem, co dělám, zasmát. A nejlepší smích 

je ten společný. 

Michal Falta

P 

ROZHOVOR 



14 |  
 

NA SLOVENSKO 

s redaktorem Petrem 
ora Ostrá (1247 m. n. m.) se 

nachází v pohoří Velká Fatra 

na Slovensku blízko města 

Turčianské Teplice. Náš výlet jsme 

začali ve vesnici Blatnice. Nejdříve 

jsme se vydali po silnici Gaderskou 

dolinou a potom jsme odbočili 

do Konského dolu. Šli jsme 

po lesní cestě, která mírně 

stoupala, obklopeni z obou stran 

skalami nebo prudkými svahy. 

V některých místech byly o skály 

opřeny klacky. Lidé je tady 

nechali, protože se jim místo líbilo 

a chtěli se sem vrátit. Měli jsme 

trochu strach, jestli nepotkáme 

medvěda, ale žádného jsme 

nepotkali. Cesta byla prudší 

a prudší, až jsme došli 

k rozcestníku jménem Muráň. Zde 

jsme odbočili směrem k sedlu 

Ostré. Cesta už nebyla tolik 

prudká. Když jsme se dostali 

do sedla, byl ze všech stran 

prudký sráz dolů, tak jsme si zde 

alespoň chvíli odpočinuli a pak 

jsme se vydali na vrchol. 

Cestou na vrchol jsme museli 

zdolat náročný výstup po skalách 

s řetězy a prolézt skalním oknem. 

Když jsme vylezli na vrchol, zapsali 

jsme se do vrcholové knihy, 

udělali jsme pár fotek a dali jsme 

si oběd z donesených zásob. 

Protože se čas krátil, vydali jsme 

se zpět k autu. Sestupovali jsme 

Juriášovou dolinou, kde tekl 

potok, který se následovně vléval 

do Blatnického potoka, nedaleko 

něhož jsme měli zaparkované 

auto. V rámci výletu jsme ušli 

12 km a 100 metrů. Výlet trval 

7 hodin. Výlet se mi velmi líbil 

a můžu ho určitě doporučit. 

Doporučuji si také vzít zásoby 

vody a jídla, protože během cesty 

se nedá žádné jídlo koupit. 

Petr Brojír 

H 

LETEM SVĚTEM 
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Je jednodušší vše 

vyřešit v klidu za 

pomocí slov než 

hloupých činů. 

PERO JE MOCNĚJŠÍ 

NEŽ MEČ 
taré rčení „pero je mocnější 

než meč“ platí i do dnešní 

doby. Jednodušeji ho můžeme 

vysvětlit jako „slova udělají víc 

než boj“. Slova jsou vlastně ty 

nejmocnější zbraně světa, 

mohou někoho potěšit, 

povzbudit, přinést mu naději 

nebo ho můžou ponížit či úplně 

zlomit.  

Násilí může člověka na rozdíl 

od slov zranit pouze zranit. 

Každý bychom měli nejprve 

zvážit, co řekneme, či jak 

budeme na danou situaci 

reagovat. Když vznikne hádka, 

co uděláte? Budete si 

bezmyšlenkovitě nadávat, 

mlátit se, ignorovat důvod 

vzniku, anebo se sami uklidníte, 

zamyslíte se nejen nad sebou, 

ale i nad chováním druhého 

a zkusíte to probrat v klidu? 

Každý z nás v životě zažil 

či zažije hádku ať už s rodiči, 

přáteli nebo se svými drahými 

polovičkami, avšak nikdy 

nemůžete říct, že to je chyba 

pouze toho druhého. Pokud 

už máte nějaké neshody, je to 

vždy chyba obou stran, nikdy 

ne jen jedné. Je jednodušší vše 

vyřešit v klidu za pomocí slov 

než hloupých činů typu 

rozchod, útěk z domova nebo 

sebevražda. Z vlastních 

zkušeností si 

dovolím říct, že 

slova nikdy nevyřeší 

všechno, ale jsou 

tou nejlepší cestou 

k vyjádření pocitů, 

jak pozitivních, tak i 

negativních. Mají 

spousty výhod 

i nevýhod. Jejich 

hlavní výhodou a 

nevýhodou je právě 

ono vyjádření citů, 

občas i jedno slovo 

dokáže smutnému 

člověku vykouzlit 

úsměv na tváři, naštvaného 

rychle uklidnit a zamilovanému 

zlomit srdce. Pořád je ale lepší 

být k někomu upřímný, i když 

je pravda nepříjemná, než mu 

jich několik bezdůvodně vrazit 

a pak se nad tím jen zasmát. To 

je další vlastnost slov, lidé 

po nás chtějí, abychom byli 

upřímní, jakmile ale takoví 

jsme, málokdo nás bere za 

přítele. K čemu být upřímný, 

když to někdo neocení? 

K tomu, abyste sami sobě 

mohli dokázat, že vy takoví být 

umíte a že dáváte přednost 

občas bolestivé upřímosti před 

krásnou, ale hloupou, lží.  

Proto vám radím, mluvte, 

nevyhledávejte spory a 

zbytečně si neubližujte. Pokud 

se vám nelíbí mé vysvětlení, 

zeptejte se sami sebe: „Co mi 

přinese to, když k někomu 

přijdu a jednu mu vrazím?“ 

Odpověď není respekt či slávu, 

ale pouze to dokáže, jak moc 

jste slabý uvnitř. 

Tereza Lojová 

S 

LETEM SVĚTEM 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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1. Na základní školu vzpomínám v dobrém. Mám na ni ty nejlepší vzpomínky. 

2. Asi naše insidejoky u učitelů, např.: „Buďte ztichooo, nová doba, atd.“ Nebo 

nejlepší byl poslední náš společný výlet na Malou Skálu s panem učitelem Tur-

kem a paní učitelkou Jonášovou. 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Peregrinovou, Sodomkovou, Strnád-

kovou, Kühnovou a pana učitele Turka. 

4. Češtinu. 

5. Těžko říct, ale spíš jsem radši na střední škole. 

1. Na základní školu vzpomínám samozřejmě jen v dobrém.   

2. Historek bylo určitě hodně, jenže to byly většinou průšvihy. Ale vtipných hlá-

šek bylo taky dost! Například na „novou dobu“ p. uč. Turka nikdy nezapomene. 

3. Ráda vzpomínám na většinu učitelů, ale nejradši asi na paní učitelku Peregri-

novou, Markovou, Sodomkovou, Štefkovou, Jonášovou a p. uč. Turka.  

4. Výtvarku! Ale i třeba čeština nebo dějepis byly pohodové předměty.  

5. Základka byla strašně fajn, odnesla jsem si odsud spoustu zážitků, kamarádů 

i zkušeností. Jsem moc ráda, že jsem chodila do Kosmonos. Na druhou stranu si 

myslím, že je dobré, když se člověk v životě posouvá pořád dál, takže bych se už 

nevrátila. 

 

 

1. Velmi dobře. Líbily se mi školní akce jako olympiáda. Chybí mi chození 

na sbor (i vystupování na koncertech) a nejlepší zážitek bylo pozvání sboru 

do Německa do partnerského města , abychom tam vystupovali.  

2. Když jsme natáčeli video pro Evropu 2 – soutěž o nejdelší účtenku. Nebo 

když se jezdilo na Vltavu, z „vodáku“ mám také spoustu vtipných historek. 

3. Je jich hodně, ale nejvíc na p. uč. Strnádkovou, Knesplovou, Radovou a kvůli 

sboru na p. uč. Fejfušovou a Štepánovou. 

4. Jednoznačně hudební výchovu, díky čemuž jsem šla studovat pedagogickou 

školu, taky sbor a pracovní činnosti.  

5. Teď už jsem na vysoké škole, ale oproti střední byla základka úplně báječná, 
hlavně v přístupu učitelů a kvůli budově zámku, což nám může každý závidět. 

 

 

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 které učitele vzpomínáš nejraději? 

4. Který předmět jsi měl/-a nejradši? 

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

 

ADÉLA MOLNAROVÁ (absolventka 2018) 

KATEŘINA NGUYENOVÁ (absolventka 2018) 

VERONIKA PETRÁŠOVÁ (absolventka 2012) 

ABSOLVENTI 



| 17 
 

   1. Dobře, měla jsem to tam ráda. 

2. Třeba když jsme v 6. třídě měli výtvarku s p. uč. Horákovou (dnes Markovou) a 

byla přestávka a my si házeli s papírovou koulí. Ze stropu ve třídě visely vykašíro-

vané balónky a do toho jednoho jsme to strefili a on spadnul. Pak začala hodina 

a přišla paní učitelka a my ho jakože nenápadně vyhodili z okna, aby se na nic 

nepřišlo. A za pět minut přišel Ondra Šlapák: „Paní učitelko, asi Vám spadl ven 

balónek.“ A bylo po srandě :-D.  

   3. P. uč. Kuhnová, Horáková (dnes Marková), Strnádková, Pitáková a Turek. 

   4. Dějepis, který teď na gymnáziu z celého srdce nesnáším kvůli vyučující, proto-

že mě nemá ráda a říká, že stejně všichni budeme kominíci a švadleny. 

   5. To nevím. To asi nejde říct… Na základku vzpomínám fakt ráda i na učitele. Ta-

ky učení nebylo tolik a měli jsme i jen 4 hodiny. Ale na gymplu jsem našla jedny 

z mých nejlepších kamarádů, našla jsem si konečně předměty, které mi jdou. Ta-

ky jsem zjistila, že je fakt divný, když vám někdo říká „slečno Šákrová“. 

 

1. Když vzpomínám na základku, tak mě vždycky hřeje u srdce. Jsem neskutečně 

ráda za to, že jsem mohla chodit zrovna do Kosmonos a poznat tak skvělé lidi, 

ať už spolužáky nebo i učitele. Jsem za to moc vděčná. 

2. Takových historek je díky mým kamarádům hrozně moc. Většinou to byly ně-

jaké průšvihy. 

3. Upřímně? Na všechny. I když ne se všemi si naše třída sedla, tak i přesto na ně 

ráda vzpomínám. Nejvíc ale na naši třídní Barču (teď už Markovou) a taky na p. 

uč. Fejfušovou a Peregrinovou. A také na bývalého pana ředitele Šilhána. 

4. Těžko říct, pravděpodobně čeština a dějepis. Díky mým úžasným vyučujícím to 

byly vždycky zábavné hodiny. 

5. Obojí má své pro a proti. Základka byla milionkrát lepší a byla to větší sranda.  

1. Na základku vzpomínám jen v dobrém. Dala mi dobrý základ do života. 

2. Vtipných historek je spousta, ať už hlášky učitelů nebo příběhy ze třídy. „Nová 

doba“ p. uč. Turka nebo výhružky p. uč. Strnádkové, že poletíme ze třídy. 

3. Vzpomínám na všechny učitele v dobrém. Samozřejmě nejvíc vzpomínám na 

naše třídní: p. uč Jonášovou, Štefkovou a Turka, kteří s námi absolvovali výlety a 

ve zdraví to přežili. 

4. Vždycky jsem měla ráda češtinu, ať už s p. uč. Jonášovou, Radovou nebo Pere-

grinovou. Všechny učily češtinu úžasně. Nebo chemie s p. uč. Turkem. 

5. To se nedá říct. Každý se potřebuje posunout dál. Samozřejmě jsou chvíle, kdy 

mi ta atmosféra základky chybí. Chybí mi třída, kterou jsem znala 9 let a cítila se 

v ní dobře. Chybí mi učitelé, se kterými byla zábava a kteří byli ochotni nám kdy-

koli pomoct. Chybí mi všechny zámecké akce, které škola pořádala. Ale střední je 

krok vpřed. Poznala jsem nové lidi, studuji obor, který mě bude jednou živit. 

 

KRISTÝNA ŠÁKROVÁ (absolventka 2017) 

 

CHIARA SCHUHMACHER (absolventka 2018)  

KAROLÍNA DANKOVÁ (absolventka 2018)   

Michal Petráš

ABSOLVENTI 
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Doplň větu, Petře!  
etr Brojír z 5.B je můj kamarád už dlouho, a proto jsem se rozhodl ho požádat a doplnění pár vět a zároveň 

se o něm něco dozvědět. Třeba i něco, co o něm nevím ani já sám. 

 

JEDNOU BYCH CHTĚL JET do Anglie a do Německa. Chtěl bych vidět Big Ben 

a do Mulhouse, což je město na východě Francie u hranic s Německem. 

NEJVÍCE MĚ ŠTVE, když mě někdo pomlouvá a ztrapňuje před druhými v mé 
přítomnosti. 

VOLNÝ ČAS NEJRADĚJI TRÁVÍM čtením a učením. Aktuálně 
se připravuji se na příjímací zkoušky na gymnázium. 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA je „Dva roky prázdnin“, pro-
tože je velmi dobrodružná a člověk se do ní začte. 

V TELEVIZI SLEDUJI dokumenty na PRIMA ZOOM, výhradně 

o přírodě. Dozvím se spoustu věcí jak o přírodě, tak i o zví-

řatech. 

MOJE OBLÍBENÁ BARVA JE ze-

lená, modrá a bílá.  

MOJE OBLÍBENÁ APLIKACE JE 

Messenger, protože si po veče-

rech píšu s kamarády. 

CHTĚL BYCH BÝT učitelem na 
střední technické škole, proto-
že se mi toto povolání líbí. 

 

David Daníček

 

 

P 

DOPLŇ VĚTU 
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Short interview with MISS GÜNGÖR  

„our new English teacher“ 
WHERE ARE YOU FROM? 

I am from Turkey, from city Izmir. 

WHAT IS YOUR FAVOURITE CITY IN TUR-

KEY? 

It’s Izmir, my hometown, of course. 

DO YOU LIKE TRAVELLING? 

Yes, I like travelling. Around Izmir and to the 

foreign countries too. 

WHERE HAVE YOU TRAVELLED TO? 

I have travelled to Bosnia, Croatia, Germany and The Czech Republic. 

HOW DID YOU GOT TO THE CZECH REPUBLIC? 

My husband has got a job here, so I followed him with our family. 

WHAT IS YOUR FAVOURITE FOOD?  

My favourite food are beans and soup.  

Adriana Daníčková 

 

 

HALLOWEEN 

JULI 

SCHLAFEN 

HAAR 

FAHRRAD 

BRUDER 

ARBEIT 

HUND 

COUSIN 

SCHWESTER 

Michal Petráš

SPRECHEN SIE ENGLISH? 
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ZA TROPY DO PRAHY
ne 1. 11. proběhla exkurze 

do botanické zahrady v Troji, 

při níž se třídy 5.A a 5.B seznámily 

hlavně s rostlinami ze subtropic-

kého a tropického pásu. K vidění 

zde byly masožravky jménem láč-

kovky. Taktéž neobvyklé velké a 

malé ryby z akvária, nebo dokonce 

ryba, která plave všemi čtyřmi 

směry. U tříd se vystřídali různí 

průvodci, každý vysvětloval jinak, 

ale na stejné téma. Pro třídy tak-

též byly nachystány pracovní listy, 

které vyplňovaly přímo na místě a 

se kterými potom pracovaly ve 

škole. Exkurze všechny zúčastněné 

moc bavila a žáci se dozvěděli 

spoustu nových informací. Určitě 

bych to doporučila pro všechny, 

co se zajímají o přírodu a rostliny. 

Adéla Palaštuková  

a Růžena Mikulová

 

 

JAK JSME BĚŽELI PRO DĚTI 

Z DĚTSKÉHO DOMOVA
ne 12. 9. 2018 se třídy 3.A, 3. 

C, 4. A, 4. C a 5. B zúčastnily 

hromadného nadačního bě-

hu TERIBEAR v lesoparku Štěpán-

ka v Mladé Boleslavi. Akce byla 

nádherná, protknuta mnoha do-

jmy a mnozí z nás si sáhli na osob-

ní rekord v uběhnutých kilome-

trech. Nálada byla pozitivní a kaž-

dého hřálo u srdce, že mohl při-

spět na pomoc dětem 

z dětského domova v 

okolí Mladé Boleslavi. 

Účastnili jsme se již 

druhým rokem a jsem 

přesvědčená, že další 

ročníky nás bude ještě 

více. 

Za všechny zúčastněné  

Mgr. Jana Hornychová 

 

D 

D 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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SÝROVÉ TYČINKY 
Co budeme potřebovat? 
 

 1 kostku sýru Eidam 

 1 ks listového těsta 

 Pečící papír 

 1 vajíčko 

 

Postup: 
Nejprve si nakrájíme listové těsto na tenké tyčinky. Poté si nastrouháme sýr eidam. Rozkvedláme si vajíčko. 

Tyčinky posypeme sýrem a potřeme vajíčkem. Když máme vše hotovo, pečeme na 120°C dozlatova. A hurá má-

me hotovo. Recept je jednoduchý a vyjde přibližně na 60 Kč. Jedná se o ideální jídlo na party nebo večer 

k televizi, což se s blížícím se Silvestrem vážně hodí. Doufáme, že vám bude chutnat. 

 

 

VÝROBA DOMÁCÍHO SLIZU 
Co budeme potřebovat? 
 

 Lepidlo PVA nebo Herkules 

 Borax – aktivátor 

 Barvivo, kuličky, třpytky apod. 
 

Postup: 
Nejdříve si nalijeme do misky lepidlo. Množství lepidla podle velikosti 

slizu, který si chceme vyrobit. Přidáme barvivo nebo kuličky a třpytky 

(klidně všechno) a zamícháme. Až se nám sliz bude líbit, tak do něj 

přidáme borax smíchaný s vodou. Nakonec ho zpracujeme a máme 

hotovo. Sliz můžeme uchovávat v plastové nádobě, dóze nebo vanič-

ce pro svoji zábavu nebo jej můžeme někomu darovat. 

Lucie Šofrlová a Denisa Prekslová

 

RECEPT PRO KAŽDÉHO A DIY 
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JAK TO VIDÍ DEVÁŤÁCI? 

Otázky: 

1. Čeho si vážíš na holkách? 

2. Provedl jsi v dětství nějaký větší průšvih? 

3. Už víš, kam bys chtěl po škole? Případně do kterého města? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1. CHOVÁNÍ – VĚRNOST. 

2. Jo, jeden vcelku velký. 

3. Nevím, ale chtěl bych do Prahy. 

 

RICHARD WOLF 

 1. JEJICH KRÁSY A POVAHY. 

2. Takový klasický klukoviny. 

3. Nejspíše na gympl. 

 

MARTIN VESELÝ 

 

PETR LUKÁŠ 

1. Když je holka VTIPNÁ, ale ne tak, aby mě to štvalo. 

Pak taky když je UPŘÍMNÁ A NENÍ NAMYŠLENÁ. 

2. V 1. třídě jsem vylil kýbl vody na podlahu, a jelikož 

jsem nemohl najít hadr a byl jsem ještě docela 

hloupý, tak jsem to utřel kalhotami. Abych se přiznal, 

tak jsem z toho pak měl trošku trauma. 

3. Přemýšlím, že bych dělal IT programátora. Tím, 

kam bych šel, si nejsem jistý. 

 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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Otázky: 

1. Kdyby sis měla vybrat dvě své kamarádky, aby s tebou někam jely, kdo by to byl a kam byste jely?  

2. Jaké oblečení nejraději nosíš? 

3. Už víš, kam bys chtěla po škole? Případně do kterého města? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tereza Lojová 

 1. S Adélou Krongbergovou a Vladimí-

rem Lučanem někam do přírody, třeba 

do Ameriky. 

2. Rifle, tričko a mikinu. 

3. Na Karmel na předškolní pedagogi-

ku, potom se rozhodnu, jestli vysokou 

na pedagogiku, nebo rehabilitace dětí a 

zvířat. 

 

KAČKA JANOUŠKOVÁ 

1. Nejradši bych jela s Ančou a Van-

dou někam na hokej fandit. 

2. Nejraději nosím džíny nebo teplá-

ky a tričko. 

3. Ano, chtěla bych na gymnázium. 

 

TÝNA ZEMANOVÁ 

1. Ivu Odnohovou a Týnu Ze-

manovou někam na hokej. 

2. Džíny a tričko. 

3. Ne, zatím nevím. 

 

ANIČKA BOLTNĚVOVÁ 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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Okénko mladého sportovce 
Dnes vám, milí čtenáři, představím svého spolužáka a nadějného 

fotbalistu Štěpána Berana. Štěpán je fajn kamarád, správný kluk 

a také sportovec tělem i duší.   
 

Jak dlouho se věnuješ fotbalu? 

Fotbal hraju už 5 let. 

Za který fotbalový klub hraješ? 

Hraju za fotbalový klub v Kosmonosech. 

Kolikrát týdně máš trénink? 

Trénink míváme třikrát týdně. 

Co na tréninky potřebuješ? 

Potřebuju samozřejmě míč a kopačky. Dobré je mít i chrániče. 

Na jaké pozici hraješ? 

Jsem útočník.  

Co Tě na tomto sporu nejvíce baví? 

Ze všeho nejvíce mě baví dávat góly. 

 

Ondřej Velechovský 

 

 

Sláva vítězům, čest poraženým! 

ne 19. září bylo v zámeckém parku plno – děti, rodiče, učitelé, všichni buď soutěžili, nebo sledovali 10. 

ročník běhu zámeckým parkem. Před během se všichni rozcvičili. 

Běželo celkem 108 dětí z prvního stupně, děti z 2. stupně neběžely. Prvňáci běželi sami, sice dlouhou trasu (1 

kolo), ale zvládli to. Druháci běželi s třeťáky. A nakonec nejstarší z prvního stupně, čtvrťáci a páťáci, to měli 

nejdelší (kluci 1 km a holky 800 m). Všem se to moc líbilo, i těm, kteří upadli nebo prohráli. Nakonec pan ředitel 

Petráš vyhlásil vítěze a pak už se v parku nic nedělo (všichni odešli)! 

SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM, zvláště těm s odřenými koleny  ! 

  
Růžena Mikulová 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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BOLESLAV DO TOHO!!! 

 září jel celý druhý stupeň fandit do Městské spor-

tovní haly v Mladé Boleslavi na zápas pro školáky 

z okolních škol, kde se proti sobě střetly týmy Mladé Bo-

leslavi a Bohemians Praha. Za tým Technology Mladá 

Boleslav nastoupil i náš pan učitel Novák. Pro nás bylo 

samozřejmě největší odměnou, že jsme nemuseli sedět 

ve škole a koukat celý den do učebnic. Ale bylo moc su-

per se tímto způsobem na chvíli odreagovat a jenom fan-

dit. Když jsme přišli do haly a zjistili, že je tam spousta 

ostatních lidí z různých škol, sedli jsme si co nejblíže 

k sobě, abychom mohli co nejhlasitěji fandit. Také jsme si 

všichni užívali atmosféru zápasu a fandili jsme, jak nejvíce 

jsme mohli. Zápas byl také v jednu chvíli velmi napínavý, a tak jsme fandili ještě víc. Nakonec to také skončilo 

vítězstvím pro domácí tým. Po zápase jsme všichni společně odjeli pronajatým autobusem zpět do školy. Všichni 

jsme si zápas moc užívali a doufáme, že ještě budeme mít tu příležitost jet se třídou na další zápasy.  

  Michal Petráš 

 

Nebývalé úspěchy v přespolním běhu 
 v letošním školním roce jsme se vydali naši školu reprezentovat v 

přespolním běhu. Závody se konaly, jako již tradičně, v lesoparku 

Štěpánka v Mladé Boleslavi. Naše reprezentace se tam vydala v 

hojném počtu, rovných 35 žáků. Měli jsme zastoupení téměř ve 

všech kategorií s tím, že drtivá většina našich družstev obsadila 

medailové pozice. Největším překvapením pak bylo senzační 

1. místo dívek v kategorii IV, které se tímto kvalifikovaly 

do krajského kola konajícího se v Kutné Hoře, ze kterého vám ale 

článek připravila jedna z účastnic.  Ihned po závodě se mi ale 

povedlo zeptat se jich na pár otázek. Pokud však budete chtít znát 

jejich odpovědi, musíte přejít na naše internetové stránky. Celé závody jsme si velmi užili a už se připravujeme na 

ty další. 

Martin Veselý 

Jak jsme se praly s těžkým terénem 
íky krásnému 1. místu v okresním kole přespolního běhu se vybrané 

družstvo holek z osmých a devátých tříd vydalo bojovat o vavříny 

na krajské kolo, které se konalo v Kutné Hoře. Běželo se ve velmi chladném 

počasí 1,5 km po opravdu těžkém kopcovitém a špatném terénu. I přes tyto 

nesnáze se holkám podařilo vybojovat krásné 4. místo. Jsem ráda, že jsem 

mohla být součásti tohoto úspěšného týmu. 

Adriana Daníčková  

V 

I 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Podzimní inspirace ze zámku 
ódní policie se stala naší stálicí v KosmoNOSáku, a proto se i v tomto čísle můžete těšit na vtipné a trefné 

komentáře Janči Jelínkové z 9.B, která bude hodnotit outfity našich odvážných vyučujících. Protože Janča 

je ve svém hodnocení nekompromisní. Tentokrát si posvítila na naše „nováčky“ – tedy němčinářku paní učitelku 

Stinkovou a tělocvikáře pana učitele Kozmu, kteří jsou na naší škole prvním rokem. 

Redakce KosmoNOSáku 

 

Paní učitelka 

Petra Stinková 
 

Takže, já si myslím, že je dobře, že paní učitelka k nám přešla, pro-

tože v Bakově určitě tohle nezažije. Paní učitelka si na sebe vzala 

klasický školní úbor, který je velmi praktický, třeba při běhu, kdy 

nahání žáky do třídy. Úbor je tmavý, i když přechází ze tmavě šedé-

ho trička do černých džín a nakonec do světle šedých bot, takže je 

to taková vlna tmavosti a světlosti. Asi německá školní móda. 

 

 

 

Pan učitel 

Karel Kozma 
Tento pan učitel je také u nás jen chvíli. Každý, kdo ho má na tělesnou 

výchovu, tak si ho představí pod značkou Adidas. V jeho obličeji je 

vidět široký úsměv, ačkoli je po náročné hodině s 9.B a 9.A. Bude to 

asi tím, že má na sobě mikinu a vak od značky Adidas. Ale bunda už 

značková není stejně tak jako kalhoty, které jsou obyčejně hnědé. 

A boty? Ty to vyvážily, protože jsou bílé a jsou od Converse. 

 

 

Jana Jelínková

M 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Lucie Horáková, Lucie Fronková, Andrea Kulichová 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pohádka na pokračování 

LOVCOVO PROKLETÍ 
Nedaleko malé vesnice stál v lesích dřevěný srub, ve kterém žil 

životem osamocený mladý muž – lovec. Nikdo ho nikdy neviděl 

mluvit nebo se smát, proto se ho všichni báli a měli z něj respekt. 

Tedy až na mladou dívku Almu. Alma za lovcem častokrát chodila, 

aby mu dělala společnost a přinášela mu ovoce se zeleninou a 

občas i laskominu. Šepot lesa vždy lovci sdělil Almin příchod, díky 

čemuž nebyl nikdy z jejich návštěv překvapen.  

Započal Elgard, oslava příchodu zimy, Alma se vydala za lovcem, by 

mu dělala pro něj cennou společnost. Lovec její příchod 

samozřejmě už očekával, proto už vyčkával před svým srubem. 

Jakmile ji spatřil, vyšel jí naproti a pouhým kývnutím Almu přivítal. 

Hromovou rychlosti vtáhla Alma lovce do srubu a začala mu 

vyprávět o všem, co se ve vesnici za poslední dobu stalo, přitom si 

oba pochutnávali na dobrém ovoci. Tak to pokračovalo do té doby, než nadešel čas odchodu. Alminy odchody 

lovec snášel velmi špatně. Velmi se o ni bál. Také měl její společnost rád. To jí ale nemohl říct. Byl totiž připraven 

o hlas a schopnost projevovat emoce – byl prokletý lovec. 

  

KOSMONOSÁČEK 



| 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Tereza Lojová

KOSMONOSÁČEK 

SIMONA ODNOHOVÁ, 4.A 

VLASTA TOMEK 

ANNA ŠIMÁČKOVÁ, 2.C 

ZUZANA VOLFOVÁ, 4.C 
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Závěrečná anketa 
iž tradiční rubrikou se stala naše závěrečná anketa, která nechybí ani tentokrát. Slovo, na které jsme se ptali, 

pochází z Krkonoš a tím slovem bylo sloveso ,,hrudovat se,,. Zkuste si tipnout i vy. Správnou odpověď se 

dozvíte na konci ankety. A jak odpovídali naši respondenti? 

 

Áďa Horáková (2.C): „Vyhrabávat se odněkud.“ 

Kuba Dvořák (2.C): „Běhat do vrchů.“ 

Honza Šembera (4.A): „Mlátit se.“ 

Kája Sixtová (4.A): „Vztekat se.“  

Matěj Kučera (5.A): „Naštvat se.“ 

Gabriel Malina (5.A): „Já si myslím to stejné.“ 

Jirka Kraus (5.B): „Hrbit se.“ 

Kačka Hanušová (5.B): „Vyprsit se.“

 

Martin Veselý a Terka Lojová 

Shrnutí schůzek školního parlamentu: 

V letošním roce proběhlo již pět schůzek školního parlamentu. Na každé z nich byl nějaký host z řad učitelů. V 

září a říjnu nám přišli sdělit své informace a poznatky pan učitel Turek, který zhodnotil prospěšnost ekologických 

činností na naší škole, a také návštěva z řad nejvyšších, a to pan ředitel Petráš, který pochválil činnost parlamen-

tu a školy jako celku. V říjnu proběhly také volby do řad předsednictva. Předsedou parlamentu byla zvolena Ter-

ka Lojová (9.A) a místopředsedou pak Martin Veselý (9.B). V listopadu se řešil především dotazník parlamentu 

a problémy spojené s odpověďmi v něm. Dále jsme měli dalšího hosta a to paní učitelku Hornychovou, která nás 

přišla seznámit s programem a plánem školního jarmarku. Činnost parlamentu je velmi pestrá a chceme, 

aby byla vidět nejen v prostorách školy. 

Martin Veselý 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v únoru 2019 
 

 

 

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

J 

ZÁVĚREM 

A co bylo tou správnou odpovědí?? Kdo si tipl koulovat se, má to správně. 

mailto:casopiskosmonosak@gmail.com
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PŘÍŠTĚ SE MŮŽETE  

TĚŠIT NA: 

 VELKOU  

REPORTÁŽ 

Z VÁNOČNÍHO 

JARMARKU 

 

 MISTROVSTVÍ SVĚTA 

VE FLORBALE 

 PANA BABKU 

ZE SLÁNKY 

 SUIT UP DAY 

 

A mnoho dalšího… 

ZÁVĚREM 


