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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

rásný den, zdravím Vás, milí čtenáři, u posledního čísla KosmoNOSáku v tomto 

školním roce. Během minulého období proběhlo na naší škole mnoho zajímavých 

akcí, o kterých se dočtete uvnitř čísla. Obzvláště rád jsem, že se naše škola zúčastnila 

charitativního běhu Run and help na podporu Tadeáška Dragouna. O průběhu této 

akce se dočtete na straně 32. Vydali jsme se i na krajské Vyhlášení školního časopisu 

roku, odkud vám reportáž přináší Lukáš ze 6.A. Již teď mohu prozradit, že výsledek pro 

nás byl potěšující a motivující k další práci.  

Bohužel už jsem na této škole 9. rokem a budu se s vámi všemi muset rozloučit. Děkuji 

celé redakci za podporu a věřím, že tento skvělý časopis bude stále tak skvělý jako je 

teď.   

Hodně štěstí do dalších let vám všem. Nyní už vám popřeji příjemné počtení a někdy 

příště Napočtenou. 

Martin Veselý  
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Netopýrů není třeba se bát 
ne 7. 2. 2019 navštívili žáci 

7.B Ekocentrum zahrada 

v Mladé Boleslavi, kde se měli 

dozvědět spoustu nových zajíma-

vých informací o netopýrech. 

Přednášku vedla moc milá lektor-

ka, která si nás hned na začátku 

prozkoušela, protože jsme si měli 

napsat, co vše už o tomto zvlášt-

ním druhu savců víme. Následně 

jsme se rozdělili do skupin. Paní 

lektorka nám pouštěla různé zvu-

kové nahrávky, u nichž jsme mu-

seli daný zvuk uhodnout, hádali 

jsme různé druhy netopýrů a také 

hráli spoustu zábavných her. Bě-

hem akce jsme se dozvěděli 

spoustu dalších zajímavostí o ne-

topýrech. Zjistili 

jsme, že existují 

druhy netopýrů, 

které se živí ovo-

cem, nazývají se 

kaloni. Na konci 

přednášky jsme 

vytvářeli slogany, 

které by měly 

donutit lidi pře-

mýšlet o tom, 

aby v lesích ne-

dělali hluk a nepořádek, protože 

je to domov pro velkou spoustu 

živočichů. Kromě práce nás také 

čekala chvíle odpočinku, kdy jsme 

si mohli v Ekocentru dát dobrou 

teplou oplatku.  

Už se moc těšíme na další před-

nášku.  

Denisa Prekslová 

Lucie Šofrlová 

 

Záchranáři na kosmonoské škole
e středu 15. 5. 2019 se konal 

den s integrovaným záchran-

ným systémem (IZS). Navštívit nás 

přijela policie, hasiči a záchranáři. 

Taky nás přijela poučit pracovnice 

z automobilky ŠKODA o důležitosti 

bezpečnosti v autě. Celý den se 

třídy střídaly na “stanovištích“. 

Mohli jsme si zkusit sednout do 

policejního, záchranářského a 

hasičského auta, obléct policejní 

vestu a helmu, sednout si na poli-

cejní motorku a spoustu dalších 

vzrušujících věcí. Přes menší zma-

tek a špatné počasí nás veselá 

nálada neopustila. Den mě moc 

bavil a myslím, že ostatní žáky 

také. 

Karolína Herblichová 

 

 

D 

V 

AKTUALITY 



| 5 
 

Poděkování našim učitelům  

aždý rok se v Čechách a na 

Slovensku slaví den učitelů. 

Svátek se slaví 28. března, neboli 

v den, kdy se narodil Jan Amos 

Komenský, průkopník učitelství 

nejenom v Čechách, ale i na celém 

světě. Každá škola v Čechách po-

řádá nějakou akci na tento den. I 

naše škola se pravidelně zúčastňu-

je této události. Celá akce u nás 

probíhá tak, že dáváme na ná-

stěnky v hlavní chodbě obálky 

popsané jmény učitelů, ale obálky 

jsou určeny třeba i pro paní vy-

chovatelky. Každý může do libo-

volné obálky hodit vzkaz, kde mů-

že popsat svůj názor na daného 

učitele. Na konci dne si učitelé 

vezmou svoje obálky a vzkazy si 

můžou přečíst. Tuto akci hodnotí 

kladně jak učitelé, tak žáci, kteří 

jim tímto vzka-

zem mohou 

poděkovat za 

jejich práci. 

Kromě těchto 

vzkazů se na den 

učitelů pořádá 

také koncert 

sboru a flétniček 

a posezení pro 

bývalé vyučující 

naší školy, kteří 

si tak mohou 

popovídat a zavzpomínat si na 

školní léta. 

Kristýna Kyselová 

 

 

Velikonoční jarmark opět přilákal 

mnoho lidí
 letos se na naší zámecké škole 

konal Velikonoční jarmark, který 

tentokrát připadal na prosluněné 

úterý 16. dubna. Letos přálo poča-

sí. Celou akci svítilo sluníčko a bylo 

krásně teplo. Na jarmarku byla 

možnost nakoupit si nějaké chybě-

jící dekorace na blížící se Veliko-

noce nebo jaro, např. dřevěné 

zajíčky, parníčky, vajíčka, pomláz-

ky nebo výrobky z proutí. Stánky, 

jako pokaždé, obnažily věci žáků 

kosmonoské školy a družiny. 

Všichni, kteří se na tomto jarmar-

ku podíleli, si ho zajisté užili a 

všichni, kteří letos na naši škole 

nekončí, si ho budou moci zopa-

kovat opět za rok. 

Martin Veselý

K 

I 

AKTUALITY 
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Úspěch kosmonoských recitátorů 
ne 20. 2. 2019 se na zámku 

Kosmonosy konala recitační 

soutěž. Celé akce se zúčastnilo 

mnoho diváků, kteří přišli 

podpořit své favority, ale také 

ostatní soutěžící. Celou akcí diváky 

i účastníky provázely dvě postarší 

dámy.  

Jako první přišli na řadu mladší 

žáci, kteří sklidili velké ovace, a po 

nich své výkony předvedli i žáci 

starší.  

Když všichni dorecitovali, tak dali 

porotci pokyn na přestávku, aby 

mohli vyhodnotit výsledky a aby si 

recitátoři odpočinuli po svých 

skvělých výkonech.  

Po půl hodině netrpělivého 

očekávání konečně došlo 

k vyhlášení výsledků. Dopadlo to 

docela dobře. Z naší školy se 

zúčastnili 3 žáci a 1 z nich 

postoupil do dalšího okresního 

kola. Gratulujeme ke skvělému 

výkonu. 

V březnu se konalo okresní kolo, 

kde skvělého výsledku dosáhl 

Vilém Motl z 8.B, který se umístil 

na krásném 2. místě a postoupil 

do krajského kola. 

Antonín Šimek 

Kosmonoský slavík zná své vítěze 
etos na jaře se konala pěvecká 

soutěž, do které se mohli při-

hlásit všichni žáci naší školy. V 

porotě usedlo trio učitelů paní 

učitelka Strnádkova, paní učitelka 

Hornychová a pan učitel Turek. 

O doprovod se postaraly paní 

učitelky Štěpánová a Fejfušová. 

Všichni zúčastnění včetně publika 

si odnesli obrovský zážitek a mlad-

ší zpěváci další zkušenosti v tomto 

oboru. 

 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

1. třídy – Jakub Šrajer 

2. třídy – Anna Svitáková 

3. třídy – Nikola Končinská 

4. a 5. třídy – Simona Odnohová 

2. stupeň – Nela Jabůrková 

Martin Veselý

D 

L 
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Síla přátelství ve filmu 
ne 1.4 2019 třídy 6.A a 8.B 

vyrazily pěšky do Domu dětí 

a mládeže v Mladé Boleslavi na 

festival Jeden Svět. Viděli jsme tři 

velmi zajímavé dokumenty: Kluci 

z přístavu, Miruna a Tanečník Skip. 

Tento festival se koná každý rok 

nejen pro děti, ale i dospělé. 

Dokumenty byly o tom, že i děti 

z rozdílných kultur k sobě mohou 

najít cestu a stát se opravdovými 

přáteli, že i chudí lidé mohou 

dokázat velké věci a kluci můžou 

dělat holčičí sporty a můžou být 

velcí šampioni.  

Každý z nás si z akce určitě odnesl 

nějaký důležitý nový poznatek a 

jsme moc rádi, že jsme se mohli 

tohoto programu zúčastnit. 

Všem se to moc líbilo a těšíme se 

na příští rok.  

Adéla Langerová  

Výprava do starověku v Templu 
 dubnu se žáci z 5.A a 3.B 

vydali na exkurzi do Templu, 

kde jsme se zúčastnili programu o 

Keltech a Římanech.  

Po příchodu na místo jsme byli 

rozděleni do 4 skupin. Na každou 

skupino čekalo celkem 6 úkolů, 

například první se týkal římské 

keramiky. Mohli jsme obdivovat 

věrné repliky římských váz, do-

konce jsme si mohli vyzkoušet 

malování tuší na kousek dlažby.  

Poté nás čekala starověká hazard-

ní hra zvaná „keltské kostky“. Od 

klasických kostek se liší tím, že na 

nich nenajdete číslice 1 a 2. Mohli 

jsme si také zkusit razit mince Julia 

Caesara. Při čtvrtém úkolu se z nás 

na chvíli stali starověcí mlynáři, 

neboť jsme mleli mouku 

v rotačním mlýnku.  

Psaní rydlem na voskové tabulky 

byla činnost zajímavá, ale teď už 

víme, že ne úplně jednoduchá.  

Co nás hodně zaujalo, byly infor-

mace o školní docházce ve staro-

věkém Římě a nápis na hradní 

skále Trenčín.  

Na posledním stanovišti jsme na-

vlékali korálky a vyslechli jsme, jak 

to bylo s výrobou skla. 

Celý program se mně a i určitě 

všem statním moc líbil. 

Eliška Skryjová

 

Zápis do prvních tříd 

ne 5.4 se konal, jako každo-

ročně, na naší základní škole 

zápis do prvních tříd. My deváťáci 

jsme měli za úkol odvádět děti do 

tříd k jejich budoucím učitelkám. 

Může to znít jako nuda a zezačát-

ku to taky tak trošku nuda byla. 

Ale potom jsme si našli svůj způ-

sob zábavy a připadalo nám fajn, 

že právě my máme tu důležitou 

úlohu provést možné budoucí 

prvňáčky po naší nádherné škole a 

seznámit je s prostředím, ve kte-

rém se ocitnou v příštích letech.  

Po odvedení dítěte jsme mohli 

vždy na chvilku do ředitelny, a tak 

jsme se tam vždy všichni sešli a 

povídali si. Já osobně jsem ráda, 

že jsem na zápisech mohla pomá-

hat, vždy si připomenu, že kdysi 

mou současnou funkci „vodiče“ 

zastával někdo jiný a já sama jsem 

se před devíti lety ocitla na tom 

samém místě. 

Adriana Daníčková

D 

V 

D 

AKTUALITY  
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TŘEŤÁCI NA KOSTI 
 úterý 21. května jsme jeli 

vlakem z Mladé Boleslavi do 

Libošovic, odkud jsme už po svých 

vyrazili na hrad Kost. Na hradě nás 

čekal bohatý program. Užívali 

jsme si přehlídku sokolnictví, 

lukostřelbu, hod sekyrou, přeta-

hování lanem, divadelní komické 

představení a samotnou prohlíd-

ku hradu. Dozvěděli jsme se 

spoustu nových informací o Kosti 

a blízkém okolí. Poslechli jsme si 

několik pověstí, které se k tomuto 

místu vážou. Navštívili jsme i sídlo 

tzv. Barušek (bývalé obytné jesky-

ně), které jsme prozkoumali kří-

žem krážem. Cestou zpátky jsme 

procházeli naučnou stezkou 

v krásném pískovcovém údolí 

Plakánek. Míjeli 

jsme studánku Rou-

benku, u které psá-

val své básně Fráňa 

Šrámek. Vyfotili 

jsme se před 

mlýnem, ve kterém 

se natáčela pohád-

ka S čerty nejsou 

žerty. Stáli jsme 

před obchodem, ve 

kterém nakupoval malý Vašek 

s tatínkem ve známém českém 

filmu Jak dostat tatínka do polep-

šovny. Na naší dlouhé cestě nás 

po celý den doprovázeli dva klíš-

ťáci, kteří se nám postarali o zába-

vu v podobě různých challenges. 

A aby se nám lépe špacírovalo, 

zpívali jsme si do kroku naše tříd-

ní hity. Ušli jsme celkem 10 km, 

našli asi 5 kešek, koupili plno su-

venýrů a přijeli bez úrazu a ztráty 

zpátky do Boleslavi. Byl to hodně 

nabitý den a my na něj budeme 

dlouho vzpomínat. 

Třída 3.C

V 

REPORTÁŽ 
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DEN ŘEMESEL
 pátek 10. května se na naší 

škole po několikaleté odmlce 

opět konal projekt Den řemesel. 

Akce se původně měla konat ve 

venkovních prostorech školy, ale 

nepřálo nám počasí, a proto byly 

využity prostory vnitřní, ale to 

nám vůbec nevadilo. Ráno jsme si 

každý našli svůj tým a poté už 

jsme se vydali vstříc velkým vý-

zvám krásných a netradičních 

řemesel našich předků.  

Protože nás bylo opravdu hodně, 

rozdělili jsme se na dvě velké sku-

piny. Jedna část v první části dne 

tvořila arch se svým řemeslem, 

druhá individuálně po týmech 

obcházela jednotlivá stanoviště a 

každý si mohl vyzkoušet, čím se 

živili naši předkové. Každá skupina 

také na začát-

ku dostala erb 

a za každé 

správně spl-

něné řemeslo 

jsme dostali 

razítka. Podle 

toho, jak moc 

jsme se snaži-

li, jsme obdr-

želi od jednoho do tří razítek 

v rámci jednoho řemesla. Po zisku 

30 razítek každá tým obdržel své 

puzzle.  

A jaká řemesla jsme si mohli vy-

zkoušet? Na chvíli se z nás stali 

např. pekaři, cukráři, perníkáři, 

kuchaři, šperkaři nebo dráteníci. 

Po ukončení všech aktivit jsme se 

odebrali na oběd a poté venku na 

nádvoří proběhlo vyhlášení nejú-

spěšnějších týmů a zhodnocení 

celého dne. 

Myslím, že celá akce se moc po-

vedla, všichni odcházeli spokojeni 

a s úsměvem na tváři. Budeme se 

těšit na další Den řemesel.  

Veronika Surynková

V 

REPORTÁŽ 
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LITERÁRNÍ ODPOLEDNE 

NA  ZÁMKU
e středu 6. března se konal v 

naší škole literární den. Paní 

učitelky z prvního stupně 

představovaly jednoho literáta a 

jeho dílo zajímavou, 

dobrodružnou a interaktivní 

formou.   

My žáci jsme tak mohli 

nahlédnout 

do literární 

dílny: 

Eduarda 

Petišky, 

Ondřeje Sekory, Svatopluka 

Hrnčíře, Jiřího Žáčka, Pavla Šruta, 

Jana Opatřila, Jiřího Kahouna, J. 

K. Rowlingové a Jaroslava 

Foglara. Tato akce je výjimečná 

tím, že se vždy dozvíme velké 

množství informací ze života výše 

uvedených autorů a zároveň si 

užijeme plno zábavy.  

Byla jsem u spisovatele Pavla 

Šruta, kde jsme získali 

povědomí o jeho knihách, z 

nichž jedna byla zfilmována. 

Touto knihou jsou Lichožrouti 

- pojídači ponožek, s kterými 

se každý již někdy osobně 

setkal. Já osobně je třeba 

potkávám 

každé 

ráno. 

Pavel Šrut 

měl pro 

nás připravené vtipné 

soutěže s ponožkami. Každý 

z nás si pak vyrobil svého 

ponožkového lichožrouta, 

kterého si odnesl domů. 

Druhým spisovatelem, kterého 

jsem navštívila, byl Jan Opatřil. 

Tento autor je známý psaním 

hororů a knížky o Kapříkovi 

Metlíkovi. Příběh vypráví o malém 

kapříkovi Metlíkovi, který žije v 

malém rybníčku, kam ho před 

rokem vypustili rybáři. 

Literární den hodnotím velmi 

pozitivně, a pokud bude 

příležitost, ráda si ho zopakuji. 

Kačka Svobodová, 4.B 

  

V 

Lichožrouty má každý 

doma. 
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JAK SE SKAMARÁDIT 

S FYZIKOU A CHEMIÍ? 
yzika a chemie jsou záludné 

předměty. Abychom lépe po-

chopili některé jevy, vypravili  

se 23. dubna 2019 třídy 8.A a 8.B 

na výlet do IQLANDIE v Liberci.  Po 

příjezdu na nás čekal program o 

elektrických jevech, dusíku a růz-

ných chemických pokusech. Na-

příklad při jednom pokusu se tři 

holky postavily na plastové stolič-

ky, chytly se za ruce a jedna na 

kraji položila ruku na přístroj, kte-

rým proudila elektřina. Potom 

jsme už jen sledovali, jak se hol-

kám zvedají vlasy. Po skončení 

programu jsme se přesunuli do 

jiné části budovy, kde s námi pro-

bíhalo focení v nové expozici, kte-

rá zatím nebyla otevřená veřej-

nosti. Když nás dofotili, přesunuli 

jsme se zpět a dostali jsme volno 

na prohlédnutí všech expozicí, 

např. Kosmo, Vodní svět, Živly, 

Věda v domě, Člověk, GEOlab 

nebo Češi světu.  Moc jsem si to 

užila a nejvíc se mi líbily pokusy 

s dusíkem. Doufám, že se nám 

dostane příležitost jet příští rok 

znovu.  

Tereza Prskavcová, 8.A

F 

REPORTÁŽ 
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PO STOPÁCH OBĚTÍ  

HOLOCAUSTU V TEREZÍNĚ
ne 14. 5. 2019 se žáci 

devátých tříd vydali na 

exkurzi do Terezína.  Poté, co jsme 

byli všichni pohromadě, nasedli 

jsme a vyrazili s paní učitelkou 

Danou Peregrinovou a paní 

zástupkyní Ivanou Strnádkovou na 

cestu do Terezína. Cestou jsme 

s sebou nabrali i pana Lukáše Lva, 

našeho průvodce pro tento den.  

První, co jsme v Terezíně 

navštívili, byla Malá pevnost. Je 

hrozné si uvědomit, že se 

v místnosti cca 10x10 metrů 

muselo mačkat až na devadesát 

lidí. Procházeli jsme si také 

samotky, prohlédli si „výslechovou 

místnost“, také jsme si mohli 

vyzkoušet, jaké to je mačkat se 

v úplné tmě v maličké místnůstce 

s ostatními lidmi. Upřímně, není 

to vůbec nic příjemného. Dále 

jsme se dozvěděli, jak tam lidé 

museli žít. Každý čtvrtý člověk tam 

zemřel a ti lidé, kteří přežili, byli 

deportováni do koncentračních 

táborů (Osvětim, Majdanek, Trebli

nka, Sobibor, Chelmno…).  

Lidé dostávali ani ne 180 gramů 

jídla denně, takže si zkuste 

představit, jak museli vypadat, 

když každý den museli dřít skoro 

na smrt a pak dostali naprosto 

nedostačující příděl. Na 

samotkách, kam odváděli lidi, co 

dělali podle dozorců „nepořádek“, 

jsme mohli vidět jména 

některých obětí a smutný 

obrázek, kde byl nakreslen 

domeček a u něj napsáno „Kde 

domov můj“.   

Terezín byl zezačátku navržen jako 

nedobytná pevnost. Obepíná ho 

vodní příkop, kam se dala při 

napadení napustit voda 

z nedaleké řeky. Pod celým 

Terezínem se nachází několik 

desítek kilometrů podzemních 

chodeb, kam byly umístěny miny, 

aby mohl být nepřítel zabit 

výbuchem bez sebemenšího 

D 
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poškození obranné armády. 

Zajímavostí města je určitě také 

to, že všechny ulice vzájemně 

tvoří pravé úhly. Tento prvek má 

praktický účel, při útoku by se 

totiž z kasáren vysunula děla, 

která měla za úkol pozabíjet co 

nejvíce lidí. Pro nacisty se stal 

Terezín ideálním místem pro 

shromažďování lidí, neboť měli 

skvělý přehled o tom, co se kde 

právě děje. 

Po prohlédnutí Malé pevnosti 

jsme se přesunuli do města. Tam 

jsme si dali oběd, který ne všem 

úplně zachutnal, ale hlad je hlad. 

Po prohlédnutí jedné z půd se 

srdcervoucími obrazy jsme se 

přesunuli na Vysokou školu 

aplikované psychologie, kde jsme 

zhlédli prezentaci s vlastními 

poznatky pana Lva. Hned nato 

jsme se autobusem přesunuli ke 

krematoriu. Každý den v Terezíně 

zemřelo přibližně 117 lidí, 

nejdříve byli pohřbíváni 

samostatně, poté do masových 

hrobů, ale hrozila kontaminace 

spodních vod, a proto 

bylo rozhodnuto o 

výstavbě krematoria 

se čtyřmi pecemi. 

Z krematoria vedly 

dveře i do pitevny, 

kde doktoři zjišťovali, 

jak člověk zemřel, a vše si pečlivě 

zapisovali.  

Praktiky Němců byly vážně 

prazvláštní, pro mě 

nepochopitelné. O každém 

člověku, který přijel, si nacisté 

zřídili kartu, do které zapisovali 

veškeré podstatné informace. 

Další věcí, jež mi přijde naprosto 

divná, je ta, že dozorci a vedoucí, 

kteří pracovali v Terezíně, tam žili 

se svými rodinami. Na tom by 

ještě nic zvláštního nebylo, ale … 

Na jedné straně byl bazén, kde se 

koupaly děti nacistů a o kousek 

dál se popravovalo. Němci si také 

vedli spisy, kdo jakou spáchal 

sebevraždu a kolik lidí ji spáchalo, 

jaká byla nejčastější sebevražda 

atd. Němci z židů vyráběli také 

různé věci. Z lidského tuku 

vyráběli mýdla, z jejich kůže 

vyráběli stínidla na lampy, no 

zkrátka hnus.   

Po tomto otřesném zážitku jsme 

se vraceli domů. Pan Lev a paní 

průvodkyně si pro nás připravili 

hru na zlepšení nálady. Určitě 

doporučuji Terezín navštívit. Je to 

sice smutné, ale důležitý kus 

historie pro nás všechny. 

Adriana Daníčková

Pro nacisty se stal Terezín 

ideálním místem pro 

shromažďování lidí. 
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Paní učitelka Martinková 

  versus 

paní učitelka Jonášová 
 

 

 

                Paní učitelka Martinková                  Paní učitelka Jonášová 

 Otázka:  

Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období? A proč? 

Mám ráda jaro – všechno znovu začíná…,   léto – 

můžu být hodně venku a jsou prázdniny…,  podzim – 

tolik krásných barev člověk nenamíchá…  a zimu -  

zalezu ke krbu..., a miluju Vánoce. No, takže mám 

ráda všechna roční období …  

Nejraději mám jaro – vždycky mi to první jarní 

sluníčko neuvěřitelně dobije unavené baterky po 

dlouhé zimě. Jen mám poslední dobou pocit, že 

zima moc rychle přejde v léto a z jara moc nezby-

de. 

Který hudební žánr nejraději posloucháte? 

Když přijdu ze školy, tak ticho nebo zpěv kosáků na 

zahradě…    Ale jinak mám ráda folk (Jaromíra No-

havicu), rock  (Kabát, Queen) a art rock (Pink Floyd, 

Yes). Samozřejmě si ráda poslechnu i další dobré mu-

zikanty. Ráda chodím na koncerty. Můj zeť je varhaník 

- a zajít někdy na  varhanní koncert, to je taky lahůd-

ka…- Zvlášť, když zahraje Bacha. 

Jak kdy, záleží na situaci i na náladě. Nepohrdnu žád-

nou hudbou, ale co mě opravdu nenadchne, je třeba 

techno, punk... 

 

 

 

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

Princezny už mám za sebou, tak teď asi obdivuju čerty 

– hlavně ty ze „zámeckého pekla“… a duchy, kteří se 

procházejí v noci po zámku…  Miluju všechny po-

hádkové postavičky z mých dětských vzpomínek. A 

teď mám asi nejradši anděly. Spousta z nich se mnou 

doma bydlí… 

Pohádky mám moc ráda, navíc se teď k jejich 

hrdinům pravidelně díky synovi vracím. Mojí ne-

joblíbenější postavou vždycky byla Sněhurka. Z 

českých pohádek nesmím zapomenout Krtečka 

nebo Rákosníčka. 

Kterým sportovním aktivitám se nejraději věnujete? 

Řekla jsem si, že už mám věk na to, abych si plnila 

svoje přání, a tak jsem se začala učit hrát tenis. Cvičím 

jógu, chodím na túry a ze všeho nejvíc jezdím na kole. 

V současné době jsem objevila jednu mimořádně 

zajímavou sportovní aktivitu, které se věnuji zvláště 

ráda – vozím svého sedmiměsíčního vnoučka v kočá-

ru. Myslím, že v brzké době tuto pohybovou aktivitu 

vystřídá aktivnější - běh za vnoučkem…   

Baví mě aktivity spojené s hudbou. Pár let jsem dělala 

společenský tanec, ale teď už jsem podpatky pověsila 

na hřebík. Žádnému sportu se nevěnuji aktivně, ale 

ráda si zajdu třeba zaplavat, občas sednu na kolo a 

nebo vyrazím na dlouhou procházku někam ven, do 

lesa, do přírody – vyvětrat hlavu. Někdy s sebou vez-

mu foťák – třeba na východ slunce na Sněžku. To je 

pak výkon nejen sportovní! 

naučit se fotografovat. 

 

 

Ema Ponocná a Adéla Langerová
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UŽ JSME DRUZÍ! 
ak asi všichni víte po třech prv-

ních místech, která jsme obsa-

dili na soutěži školních časopisů, 

minulý rok jsme získali 3. místo. 

Proto pro tento rok byla naše 

motivace obrovská. Nejen proto 

získal KosmoNOSák v tomto roce 

spoustu novinek a vychytávek.  

Dne 24. 5. jsme se vydali na vyhlá-

šení školního časopisu roku Stře-

dočeského kraje, které se konalo v 

Praze. Když jsme přijeli, tak byly 

všechny redakce přivítány na Vyšší 

odborné škole publicistiky. Po 

krátkém zahájení jsme si mohli 

vybrat dva workshopy z oblasti 

mediální výchovy. Po druhém 

workshopu přišla řada na samotné 

vyhlášení. Nejdříve vyhlašovali 

časopisy ostatních krajů. Pak ale 

přišla řada na kraj Středočeský a 

začali jsme být lehce nervózní. 

Postupně jsme se dostali ke třetí-

mu místu a naše napětí stále 

stoupalo. A pak to přišlo. Na dru-

hém místě se umístily Kosmono-

sy. Všichni jsme měli obrovskou 

radost a domů jsme odjížděli 

s úsměvem na tváři. Po roce jsme 

se opět kvalifikovali do Brna na 

republikové kolo, které nás čeká 

v listopadu. Právě v republikovém 

kole se máme stále kam v žebříčku 

posouvat. Nejlépe byl KosmoNO-

Sák 4. nejlepším školním časopi-

sem v celé České republice.   

Cesta zpět pro některé z nás byla 

vyčerpávající, protože autobus byl 

tak plný, že jsme museli celou 

cestu stát, a proto byli všichni 

rádi, že už jsou zase doma. 

Za odměnu jsme se následně vy-

pravili celá redakce na výlet do 

Prahy do Muzea pražských pověstí 

a strašidel. 

Lukáš Orolín 

J 
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
říběhy našich sousedů je název pro 

projekt neziskové organizace Post 

Bellum, který spojuje naší generaci s těmi 

předchozími, kde mladí lidé natáčí repor-

táže o lidech, pamětnících, kteří zažili 

hrůzy 20. století. Jsou to osobní příběhy, 

které v učebnicích nenajdete. Náš tým ve 

složení Michal Falta, Anna Boltněvová, Ter-

ka Lojová, Bára Bendová a Martin Veselý, 

který byl veden paní učitelkou Jonášovou, 

se zabýval kosmonoským rodákem, botanikem a historikem Václavem Petříčkem, který zažil 

celou éru komunismu ve 20. století. 

Nejprve probíhaly schůzky a workshopy ohledně natáčení. Připravili jsme si nejen natáčecí 

techniku, ale především strukturu rozhovoru s panem Petříčkem. Pak přišlo samotné natáčení. 

Během něj jsme se dozvěděli mnoho nových informací, které pro nás byly velmi přínosné. 

Po natáčení, následném nalezení jakési osnovy celého výsledného videa a sestřihu nejdůležitěj-

ších částí do tzv. výběrky, jsme se vydali na workshop do Prahy do sídla organizace Post Bellum, 

kde nám odborníci řekli další důležité informace ohledně výsledného střihu finálního videa. Ná

P 
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sledovaly dlouhé tři týdny stříhání, dotáčení a tvoření videa, doplněného archivními fotogra-

fiemi a materiály pana Petříčka. 

Po celkem únavných a nervózních týdnech práce jsme projekt alespoň z části dokončili a ode-

slali video spolu s medailonkem pamětníka našemu koordinátorovi, panu Šimkovi, který nás 

celým projektem provázel. 

Následoval zasloužený den volna, a poté už jsme začali chystat závěrečnou prezentaci. V úterý 

4. června 2019 se všechny zapojené týmy včetně toho našeho vypravily do kina v Mnichově 

Hradišti. Začalo to pravé finále. Každý tým dostal přibližně 10 minut na představení pamětní-

ka a prezentaci své audio či videoreportáže. Když jsme jako poslední tým dokončili svou pre-

zentaci, nastalo čekání na výsledek. Nervozita začala stoupat, protože konkurence byla opravdu 

veliká. Navíc se vyhlašovaly pouze první dva nejlepší týmy. Když zaznělo naše jméno na 2. mís-

tě, byli jsme štěstím bez sebe. Obdrželi jsme zajímavé ceny, udělali společnou fotku a postup-

ně jsme se odebrali zpět na cestu domů. 

Celý projekt nám dal opět novou životní zkušenost. Musíme poděkovat našemu pamětníkovi 

panu Petříčkovi, panu řediteli Petrášovi, paní učitelce Jonášové i dalším, kteří nás v práci pod-

porovali. Kdybychom měli do tohoto projektu jít znovu, tak to asi všichni přijmeme s velkou 

radostí. 

Martin Veselý 

 

Děkuji všem členům týmu za jejich 

obětavou práci, obrovské nasazení a 

mnohdy i za překonání vlastních 

možností. Dlouhé týdny týmové práce 

jsou za námi. Uteklo to rychle a teď je 

mi tak trochu líto, že už je konec. Byla 

to výzva, kterou jsme rozpačitě přijali. 

A nelituji. Často jsme se potýkali 

s problémy, které jsme nemohli ani 

trochu ovlivnit. Místy se nám projekt 

sypal jak domeček z karet. Ale doká-

zali jste mi, že jste parťáci do nepo-

hody, a i když to občas zaskřípalo, po 

Vašem boku se dá zvládnout úplně 

všechno! Výsledek mluví za vše. Dě-

kuji, že jsem s Vámi mohla zažít ty 

chvíle plné napětí, očekávání, ale i 

upřímné a bezprostřední radosti 

z úspěchu. 

Mgr. Jarmila Jonášová  

 vedoucí projektu

SPECIÁL 
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ROZHOVOR . . . s paní učitelkou 

PETROU ŠIMÁŇOVOU 
ožná si říkáte, kdo je paní učitelka Šimáňovou, já žádnou takovou neznám apod. Jedná se ale o třídní 

učitelku 3.C Petru Doležalovou, která se v květnu u nás na zámku provdala a získala tak nové příjmení. 

Jaká byla zámecká svatba? A jak se vůbec ocitla v Kosmonosích? O tom i o dalších zajímavých věcech ze života 

paní učitelky si můžete přečíst v následujícím rozhovoru. 

  

ODKUD POCHÁZÍTE A KDE JSTE STUDOVALA? 

Narodila jsem se ve Varnsdorfu na severu Čech. Vystudovala jsem 

gymnázium v Rumburku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Technické 

univerzitě v Liberci.   

PROČ UČITELSTVÍ?  

Mám mladšího bráchu, o kterého jsem se vždy jako velká ségra starala. Často jsem chodila za mamkou do školky 

nebo za babičkou do školy. A jsme u toho. Jsme tak trochu učitelská rodina. Od jakživa mě bavila práce s dětmi. 

Jezdila jsem na letní tábory nejprve jako dítě, potom jako praktikantka a nakonec jako oddílová vedoucí. Ale na 

ZŠ jsem vždy snila o povolání herečky či zpěvačky. To úplně nevyšlo, ale nevadí. Pro mě teď ta prkna před tabulí 

znamenají svět.   

JAK JSTE SE Z VARNSDORFU DOSTALA DO KOSMONOS K NÁM NA ZÁMEK? 

No, to bylo tak, že jsem se na jednom letním táboře poznala s mým (teď už) manželem, který odtud pochází. 

Během studií na VŠ jsme za sebou jen dojížděli. Po absolvování VŠ jsme spolu odletěli do USA a tam jsme žili 

rok a půl v naprostém souladu. Když jsme se vraceli, věděli jsme, že už jeden bez druhého nechceme být. A tak 

jsem se rozhodla, že se sem přestěhuji a budu si hledat práci v okolí MB. O učení na zámku se mi ani nesnilo. Ta 

atmosféra tady se nedá vůbec srovnat s jinými školami. Moc se mi tu líbí. 

ZÁMEK JSTE SI VYBRALA I JAKO MÍSTO PRO VAŠI SVATBU. 

Užila jsem si ji MOC! Paní učitelka Fejfušová a paní učitelka Hornychová pro nás vyzdobily schodiště a stánky. 

Kolega Turek se s žákyněmi postaral o krásné překvapení po obřadu. Díky panu řediteli jsme se mohli vyfotit 

v netradičních prostorách (třeba v ředitelně) a dalších krásných zákoutích našeho zámku. Měla jsem velkou ra-

dost, že se na nás přišli podívat i kolegyně, kolegové, žáci a žákyně z naší školy. Největší srdcovou záležitostí pro 

mě byl svatební dar od mých třeťáků a jejich 

rodičů. Ti mě dojali krásnou básničkou a 

jablůňkou, kterou nám dali. Na svatbě tedy 

nechyběly ani slzy, ale ani smích. Házela se 

rýže, vypouštěli jsme holubice a veselili jsme 

se všichni společně. Tímto bych všem chtěla 

ještě jednou moc a moc poděkovat.    

BYLA TO TEDY DOBRÁ VOLBA MÍT SVATBU VE 

ŠKOLE? 

Určitě byla, jezdím do práce ještě raději.  

Vždy, když procházím zámkem, vzpomenu si 

na ten náš krásný den. 

Michal Falta

M 

ROZHOVOR 

„Pro mě teď ta prkna 

před tabulí  

znamenají svět.“ 
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DO DUBAJE 

 s redaktorem Michalem 
ěhem naší týdenní dovolené 

ve Spojených arabských 

emirátech, kterou jsme trávili 

především u moře, jsme si také 

naplánovali jednodenní výlet do 

Dubaje, což je největší město 

Spojených arabských emirátů. 

Dubaj je nejvíce známá díky svým 

výškovým budovám, čistotě a 

multikulturností. Přiznám se, že 

mě toto město vždy lákalo, hlavně 

tedy nejvyšší mrakodrap světa 

Burj Khalifa. V mém článku se 

často bude vyskytovat předložka 

„Nej“, jelikož Dubaj se pyšní 

velkým množstvím kuriozit a ve 

všem chce mít jasné prvenství.  

S první velkou kuriozitou jsme 

také započali náš celodenní výlet, 

a to návštěvou mrakodrapu Burj 

Khalifa, který je pojmenován po 

prezidentovi Spojených arabských 

emirátů a také je to největší 

dominanta celé Dubaje. Díky 

vysokorychlostnímu výtahu, který 

byl vyroben českou firmou, jsme 

se rychle dopravili do 124. a dále 

po schodech do 125. 

patra. Odtud byl 

nádherný výhled na 

okolní mrakodrapy, 

moře a na uměle 

vytvořené malé 

ostrůvky The World.  

Dále jsme navštívili 

největší obchodní 

centrum na světě 

Dubai Mall, kde se 

nachází 1200 obchodů 

a je zde také největší 

prodejna se sladkostmi 

Candylicious. Dubai 

Mall se nachází těsně 

vedle Burj Khalify a je 

s ní také propojena. 

Nenechali jsme si také ujít 

představení největší zpívající 

fontány, která se též nachází 

v blízkosti Burj Khalify. Naším 

dalším cílem byla návštěva 

lukrativní čtvrti Jumeraih, která je 

známá luxusními hotely, krásnými 

plážemi a především 

nejluxusnějším hotelem na světě, 

který svým tvarem 

připomíná 

plachetnici. Dále 

naší zastávkou byl 

uměle vytvořený 

ostrov ve tvaru 

palmy, podle které 

má také svůj název, 

a s ním spojená 

mrakodrapová 

čtvrť Dubai Marina, která mě ze 

všeho nejvíce okouzlila. Dubai 

Marina je známá svojí příjemnou 

atmosférou, luxusními 

restauracemi a těsně vedle sebe 

stojícími mrakodrapy. Nakonec 

jsme výlet zakončili v Dubai Greek, 

kde poznáte pravou arabskou 

kulturu v historické části města, 

kde se nachází tržnice 

s orientálním kořením a zlatem. 

Všude vás místní prodejci lákají na 

své zboží a každý s vámi bude 

smlouvat o ceně.  

Rozhodně si myslím, že návštěva 

tohoto rychle se rozvíjejícího 

města stojí za to a doufám, že 

budu mít možnost se sem ještě 

podívat a Dubaj i více poznat.  

Michal Petráš 

B 

LETEM SVĚTEM 
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Mediální výchova na Sumatře 
 mediální výchově může být někdy 

nuda. U paní učitelky Zelenkové je to-

mu často naopak. O jedné mediální výchově, 

která trvala dvě vyučovací hodiny, nám zača-

la vyprávět o svém výletu do často neznámé, 

zato krásné země jménem Indonésie, kon-

trétně na ostrov Sumatra. Sumatra je šestý 

největší ostrov na světě a nachází se 

v západní části souostroví velké Sundy. Jejím 

hlavním městem je Medan, jehož lidnatost 

činí 3,4 milionu obyvatel. Vím, že výklad o 

geografii tohoto biomu vás nezajímá, tak rovnou přejdeme k dobrodružství, které nám paní učitelka Zelenková 

vyprávěla. 

Na Sumatru jela ve společnosti dalších nadšenců v rámci programu Green life, který má pomáhat přírodě dob-

rovolnickým úklidem plastu, jelikož právě plasty se stávají problém č. 1 a obklopují nás ze všech stran. 

Vyprávěla nám o dobrodružstvích s pavouky, vosami a spoustou dalších zvířátek. Její zaujetí pro dobro věci z ní 

doslova sršelo. Chtěl bych tento výlet zažít také.  

Paní učitelko, děkuji za výklad a vaše odhodlání. 

 

Zeměpisná olympiáda 
eměpisná olympiáda je oborovou soutěží ve formě testů pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).  

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci 

druhých stupňů základních škol a studenti středních škol v Česku.  Soutěž je 

určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i 

lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem  sebe.  

Absolvování zeměpisné olympiády přináší mimo jiné možnost získat 

mnoho znalostí nad rámec běžné výuky zeměpisu a porovnat síly 

s ostatními studenty z celého Česka. V případě úspěchu se může nadaný 

student zúčastnit mezinárodních geografických soutěží. Jelikož mám se 

soutěží osobní zkušenosti, tak mohu účast na ní jen doporučit. Jako vždy se 

pro postup do  okresního kola musí provést to školní. Jak se říká: ,,Kdo 

vyhraje, ať mu štěstí přeje.“ U této soutěže to platí dvojnásob. Poté, co 

postoupíte do okresního kola, tak vás bude čekat dvakrát takový kalibr. 

Proto z tohoto kola postupují jen dva nejlepší do kola krajského. Pokud jste 

v rámci šestého či sedmého ročníku vyhráli krajské kolo, tak jste dosáhli vrcholu. Národní kolo se pořádá jen pro 

osmý a devátý ročník.  

Znalost geografie využijete v životě vždy a myslím si, že je soutěž hezkým zpestřením vašich učebních chvil. 

 

 

Rubriku připravil Adam Folprecht

O 

Z 

LETEM SVĚTEM 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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1. Teď si říkám, že bych se tam mile rád vrátil. 

2. Na vtipnou historku si nevzpomínám. 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Markovou a paní učitelku Pere-

grinovou. 

4. Nejradši jsem měl tělocvik s bývalým panem ředitelem. 
5. ANO. 

1. Na základku vzpomínám celkem pozitivně. Chybí mi třeba školní 

olympiáda. 

2. Vtipnou historku žádnou nemám. 

3. Nejraději vzpomínám na naši bývalou třídní p. uč. Markovou a p. uč. 

Peregrinovou.  

4. Můj nejoblíbenější předmět byl tělocvik. 

5. Na ZŠ bych se už nevrátil. 

 

1. Celkem dobře, i když mě někteří učitelé neměli zrovna nejradši, ale 

dalo se to přežít.  

2. Když jsem měl první hodinu s p. uč. Novákem, tak jsem samozřejmě 

přišel pozdě a hned mi to začal vyčítat, a tak jsem mu řekl, že taky chodí 

furt pozdě na florbal nebo když je hlavní pořadatel. No, furt chodí pozdě 

no😂. 

3. P. uč. Mašín, Turek, Novák, Peregrinová a Strnádková.  

4. Tělocvik, zeměpis, chemie, fyzika, čeština.  

5. Tak určitě bych se vrátil. Chodím hrát i za učitele, když mi pan učitel 
Novák napíše. 

 

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? 

 

MICHAEL KRUML (absolvent 2018) 

 

MAREK MALÝ (absolvent 2018) 

 

TOMÁŠ DOSTÁL (absolvent 2018)  

Michal Falta 

ABSOLVENTI 
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Doplň větu, Šindy!  
ikča Šindelářová z 9.B je moje spolužačka už od první 

třídy. Je pozitivní, hodná, vtipná a věčně s úsměvem 

na tváři. Je dobrá kamarádka a nikdy nezkazí žádnou 

srandu.  

NA PRÁZDNINÁCH MÁM NEJRADŠI čas 

strávený s přáteli a rodinou. Nejlépe 

někde u vody. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ TRAPAS BYL, když jsem 

asi v páté třídě spadla na chodbě a uče-

ní se mi rozletělo až na druhý konec 

chodby:D. 

NESNÁŠÍM, když se lidé neumí chovat 

ke starším a celkově na veřejnosti. 

O VÍKENDU NEJČASTĚJI trávím čas 

s kamarády nebo rodinou. 

PO RÁNU MĚ NEJVÍC NAŠTVE, když se 

podívám do zrcadla:D. 

K JÍDLU MÁM NEJRADĚJI saláty, protože se dají udělat na různé způsoby.  

NA KAMARÁDECH OCENÍM upřímnost, naslouchání, laskavost a především 

správný humor.  

MŮJ NEJVĚTŠÍ SEN JE podívat se na Maledivy a do Ameriky.  

NA NAŠÍ ŠKOLE MÁM NEJRADŠI naši třídu, protože si navzájem pomáháme a 
podporujeme se. 

NEJVĚTŠÍ STRACH MÁM, když musím otevřít sešit a vážně se učit:D. 

Martin Veselý

N 

DOPLŇ VĚTU 
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HOLIDAYS ARE COMING! 
olidays start in July! If you do not know what to do 

during them and do not enjoy playing computer 

games, we will advise you a few holiday activities! One of 

the best activities is going out with your family or friends. 

Great things to do are playing volleyball, football, 

floorball or similar games. For less sports types, the best 

thing is reading a book with a glass of cold lemonade! 

You must not forget to have a swim in the pool. Have a 

wonderful and happy holidays! 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        Rubriku připravili Martin Veselý a Tereza Lojová 

H 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

during – během 

advise – poradit 

thing - věc 

similar – podobný 

less – méně 

forget – zapomenout 

wonderful - překrásný 

 

liege- lehátko 

wasserball – nafukovací 

míč 

bikiny – plavky/bikiny 

wetter - počasí 

hut – klobouk 

die eis - zmrzlina 

meer - moře 

schiff – loď 
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LOUČENÍ 9.A
1. Jakých pro vás bylo těch celých devět let? 

2. Na co nejraději vzpomínáte? 

3. Co byste chtěli vzkázat mladších žákům? 

 

ADRIANA DANÍČKOVÁ 

1. Celých devět let bylo úžasných, protože jsem v některých lidech našla za těch devět 

let obrovskou podporu. 

2. Na všechny zážitky s lidmi, které mám ráda. 

3. Ať si školu nepředstavují jako vězení, ale jako místo, kde si můžou taky užít srandu. 

Dále ať nedělají zbytečné problémy a neznepříjemňují si zbytek školy. 

ANNA BOLTNĚVOVÁ 

1. Pro mě to bylo krásných devět let strávených na této škole. Byla jsem v té nejlepší 

třídě, a i když nás někteří v páté třídě opustili, byli jsme pořád skvělý kolektiv. Až na 

pár výjimek.  

2. Nejraději vzpomínám na třídní výlety, školy v přírodě a školní akce (olympiáda, Baby-

lon, Den řemesel, atd…). Tohle všechno mi na nové škole bude chybět. Naše škola je 

prostě originální. 

3. Chtěla bych všem vzkázat, ať jsou vděční, že můžou chodit na tuhle školu. Ať si užívají 

dnů, co sem můžou chodit. A hlavně ať se vám všem daří z devítky či pětky dostat 

tam, kam chcete. 

JANA LITOBORSKÁ 

1. Kromě toho, že jsem si za těch devět let našla nové kamarády a prožila hodně zážitků 

a dobrodružství, tak jsem získala spoustu vědomostí.  
2. Nejraději vzpomínám na školy v přírodě s paní učitelkou Hornychovou. 

3. Aby si užívali společně strávený čas bez hádek a konfliktů, protože to nesmírně rychle 

uteče. 

MICHAL PETRÁŠ 

1. Devět let na základní škole mi uteklo jako voda, jsem neskutečně šťastný za to, že 

jsem měl možnost chodit do tak perfektní a krásný školy v Kosmonosech, kde jsou ti 

nejlepší učitelé a lidi, kteří vám budou vždy velkou oporou. Hrozně těžko se mi od-

chází ze školy, která mi dala ten nejlepší základ do života. Vždy se budu moc rád vra-

cet a vzpomínat na těch nejskvělejších devět let. 

2. Moc rád vzpomínám na mnoho akcí, který naše škola pořádá. Ze všeho nejlíp ale 

vzpomínám na naši Netradiční zámeckou olympiádu, na lyžařské kurzy v Alpách, na 

první stupeň, kde jsme měli tu nejlepší třídní paní učitelku Hornychovou a také na 

školní družinu, kde jsem si vždy užil neskutečně mnoho zábavy. 

3. Mladším žákům bych chtěl vzkázat, ať si váží toho, že chodí na výjimečnou a rodinnou zámeckou školu, 

ať si váží našich učitelů a také, aby si těch devět let co nejlíp užili.  

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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BÁRA BENDOVÁ 

1. Pro mě těch devět let bylo opravdu náročných. Ať už se to týká kolektivu nebo studia 

jako takového. Zkrátka to byla dřina. 

2. Já moc vzpomínek nemám, ale nejraději vzpomínám na pět let s paní učitelkou Horny-

chovou a na středeční „drbací odpoledne“ spolu s ní a paní učitelkou Šimáňovou, 

abych nezapomněla, patřil k nám i pan učitel Kozma. 

3. Ať si váží toho, že jsou na této škole. 

MICHAL FALTA 

1. Těchto devět let jsem si velmi užil, jak s partou spolužáků, tak učitelů, i když jsem si 

s některými nesedl. 

2. Na naše výlety, spaní ve škole a vlastně i obyčejné dny ve škole jsou super.  
3. Užijte si co nejvíce základku a hlavně si správně vyberte svou novou střední školu. Po-

kud se vám něco nelíbí, nebojte se to říct, ale pamatujte, že hlavou zeď neprorazíte. 

KRISTÝNA ČANAKY 

1. Bylo to něco, na co se asi nikdy nezapomene. Devět let je dlouhá doba, a proto bude 

těžké tohle všechno opustit. Nikdy na to nezapomenu. 

2. Asi na různé výlety nebo školy v přírodě s paní učitelkou Hornychovou.  
3. Že si vybrali skvělou školu, kde najdou pochopení a skvělé učitele. A ať se nevzdávají, 

taky jsem se bála, že se třeba nikam nedostanu, ale říkala jsem si, že se dostali jiní, tak 

musím i já. A jo, dostanete se i vy! Užijte si hlavně ty chvíle tam, protože si myslím, že 

to už se nezopakuje. 

PETR LUKÁŠ 

1. Nezapomenutelný. 

2. Na zážitky s paní učitelkou Hornychovou. 

3. Bez práce nejsou koláče. 

DANA TICHÁ 

1. Těch devět let pro mě je nezapomenutelných, prožila jsem si na této škole tolik 

zážitků, že i kdybych je zapomenout chtěla, nešlo by to. 

2. To je dosti složité, jelikož toho je opravdu hodně. 

3. A mladším žákům bych řekla pouze to, aby šli do všeho naplno, protože napůl nic 

nemá cenu.  

TERKA LOJOVÁ 

1. Ta léta na této škole jsem si celkem užila. Ano, občas jsem měla špatné dny a nálady, 

říkala jsem si, že prostě už nic nedám a podobně, ale vždycky se našlo něco, co mě 

rozesmálo a dalo mi pocit, že to všechno zvládnu. Sice je mi líto, že toto byl můj 

poslední rok na naší škole, ale život jde dál a otevírají se mi nové možnosti – ať je to 

střední škola nebo získání nových přátel a zážitků. 

2. Nejlepší vzpomínky mám rozhodně od první do páté třídy, kdy naší třídní učitelkou 

byla vždy úsměvavá paní učitelka Hornychová. Za mě to je velmi bláznivá a 

dobrodružná učitelka, kterou mám moc ráda a nikdy nezapomenu na ní ani na její smrtící hlášky. 

3. Co bych tak mohla vzkázat… Je toho více, ale tohle je určitě nejdůležitější. Buďte svoji, nenechte se 

měnit ostatními. Noste, co se Vám líbí, poslouchejte, co se Vám líbí, dělejte to, co byste dělali Vy! Řiďte 

se srdcem a ne hlavou, tedy kromě hodin matematiky, tam tu hlavičku potřebujete.

SVĚT KLUKŮ A HOLEK  
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LOUČENÍ 9.B 
1. Jakých pro vás bylo těch celých devět let? 

2. Na co nejraději vzpomínáte? 

3. Co byste chtěli vzkázat mladších žákům? 

 

MATĚJ ZAHULA 

1. Pro mě to byly bohužel jen 3 roky, ale jsem za ně neskutečně moc vděčný, protože kolektiv 

v naší třídě je opravdu skvělý a časem jsem zjistil, jak mám k některým lidem blízko, a teď už 

vím, že tu pro mě budou ještě dlouho.  

2. Nejraději asi vzpomínám na naši bývalou třídní učitelku Jitku a pana ředitele Šilhána. Jinak 

nejraději vzpomínám na náš cyklovýlet do Bělé pod Bezdězem. 

3. Vážit si, že můžou být na této skvělé škole, i když vždy není vše ideální. Ale tak už to v životě 

chodí:) 

NIKOLA SURYNKOVÁ 

1. Popravdě někdy to bylo jak na horský dráze, ale těch 9 let jsem si dost užila. 

2. Nejradši budu vzpomínat na 9, protože až tehdy jsem si tak nějak začala rozumět s lidmi a 

byl to s nimi super poslední rok.  

3. Měli by fungovat jako tým a neměli by někoho odstraňovat z kolektivu. 

KATEŘINA JANOUŠKOVÁ 

1. Jsem ráda, že jsem mohla jít na tuto školu a poznat tak skvěle učitele a přátele. Pro mě 

těchto 9 let bylo úžasné odstartování do života.  
2. Nejraději vzpomínám na moji paní vychovatelku Knesplovou z prvního stupně. Hodná a 

pořad usměvavá. Poté ráda vzpomínám na všechny vtipné zážitky a na pochopení kantorů. 

3. Žákům bych chtěla vzkázat, ať si váží kantorů, co pro nás dělají, ono udržet tolik děti na jed-

nom místě je dost těžké. 

LUCIE VOLFOVÁ 

1. Těchto 9 let pro mě bylo zajímavých. Se svojí třídou mám spoustu vzpomínek a všichni mi 

budou moc chybět. Zažili jsme hádky, hezké chvíle, porážky a vítězství, vtipné zážitky, přespá-

vačky, školy v přírodě, trapasy a mohla bych pokračovat. Ale ze všeho nejvíc si na tom vážím 

toho, že jako kolektiv držíme spolu. 

2. Určitě budu ráda vzpomínat na nějaké učitele a lidi z nižších ročníku. Bude mi chybět naše 

třída a budu na ni ráda vzpomínat, ale život jde dál a potkáme další nové lidi na střední a třeba 

si to užijeme mnohem víc než na základce❤ 

3. Mějte respekt k učitelům a celkově ke straší generaci. Tahle generace už je sama o sobě dost zkažená, tak proč 

se nechovat aspoň trochu slušně a nezměnit ji na lepší? A užívejte si základku❤, protože s těmi lidmi ve třídě 

zažijete hodně společných zážitků, které si budete dlouho pamatovat a vzpomínat na ně.❤ Buďte kolektiv. Mys-

lete a vymýšlejte věci společně, protože pak to bude všechno mnohem lepší a zajímavější❤ Nemyslete si, 

že když si hrajete na starší a snažíte se být jako oni, že jste nějací frajeři nebo něco takového. Tak to fakt ne. Ne-

snažte se být tím, kým nejste, a buďte sami sebou a užívejte si života❤.

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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NIKOLA ŠINDELÁŘOVÁ 

1. Tahle škola byla už odjakživa rodinným typem školy, všichni se tu znají a baví, a to se mi 

vždycky líbilo. Znamená to tady pro mě za těch 9 let hodně, hlavně kvůli vzpomínkám, které 

tady máme se třídou. 

2. Asi na školy v přírodě, spaní ve škole, lyžák. Ale v paměti mi utkvěly i nějaké třídní průšvihy a 

naschvály. 

3. Aby stáli při sobě jako třída a kolektiv, podporovali se, uměli si ze sebe udělat srandu. A aby 

si nehráli na starší, než jsou, protože je ještě pořád potřeba nějaká úcta ke starším, kterou 

dnešní mladší žáci bohužel nemají. 

JAKUB VAJSEJTL 

1. Jo, bylo to tady dobrý. 

2. Asi na školu v přírodě v 6. třídě a na různé srandičky o hodinách.  

3. Ať si to tady užívají, dokud to jde. 

MICHAL KURC 

1. Bylo to krásných 9 let. Zažil jsem plno nádherných výletů, škol v přírodě atd… Dále se mi 

strašně líbily akce pořádané školou, jakou je např. naše tradiční školní olympiáda. Škole také 

velmi prospívá, že je v nádherném prostředí poblíž parku. Na těch 9 let asi jen tak nezapome-

nu, už jen kvůli naší úžasné  třídě, na kterou budu vzpomínat jen v dobrém, ale také díky skvě-

lým učitelům.  

2. To se asi úplně říci nedá. Prožil jsem tu spoustu krásných školní akcích, ale nejvíc mě bavily 

asi školy v přírodě, spaní ve škole a fotbalové turnaje (i jiné sportovní).  

3. Mladším žákům bych asi vzkázal jednoduše: važte si, na které škole jste, protože když občas slyším, jaké pro-

blémy se řeší na jiných, tak jsem rád, že jsem tady… Jsou tu výborní učitelé, kteří se snaží vše-

mi směry pomáhat, škola nádherně vypadá, má pěkný park i školní hřiště. I když občas to vy-

padá tak, že je vám všem škola ukradená, važte si, že chodíte právě sem!!! Pomáhejte si navzá-

jem, tahle škola si to zaslouží. 

ANNA-SOFIE KLAZAROVÁ 

1. Byla to úžasná zkušenost. Moc jsem si to tady užila a jsou tu fajn lidi.  

2. Nejraději vzpomínám na náš suprový kolektiv, na školy v přírodě a průsery :D 

3. Hlavně mějte vlastní názor a uchovejte si ho nadále. 

MAGDALÉNA KREJČOVÁ 

1. Těchhle devět let bylo úžasných. Děkuju za šanci potkat tak skvělé lidi. 

2. Nejraději vzpomínám asi na ten náš kolektiv a ty občas stupidní, ale zároveň komické vzpo-

mínky. 

3. Užívejte si, dokud můžete, až budete starší, už vám na nic nebude zbývat čas. 

LUCIE DLOUHÁ 

1. Všechny roky jsem si užila na maximum. Vždy jsme měli ve třídě výborný kolektiv, do které-

ho jsem se těšila. 

2. Na všechny ty lidi, které jsem měla možnost potkat. Vždycky mi budou chybět. 

3. Užívejte si každý den se svojí třídou, protože to, co s nimi můžete prožít, se už nevrátí. Važte 

si učitelů na této škole, protože nikde už lepší nepotkáte. 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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PHAM DUY BINH (MATY)  
1. Cítím se velmi šťastně a rád zde studuji.  

2. Na všechny žáky a učitele.  

3. Přeji mladým studentům dobré studium a úspěchy v budoucnu. 

 

MARTIN VESELÝ 

1. Skvělých, doopravdy jsem si to tu moc užil. Vždy byla sranda a rodinná atmosféra, což se mi 

moc líbí.  

2. Nejraději asi na všechny různé akce, které zde bylo možné zažít. Samozřejmě pak na fajn 

učitele a kamarády.  

3. Mějte úctu a respekt ke starším, protože jedině tak budete moc prožít to, co my. Užijte si 

pobyt na této škole, budete ještě dlouho vzpomínat. 

 

VOJTĚCH ZAJÍČEK 

1. Bylo to super. 

2. Na hodiny němčiny a na srandičky ve třídě. 

3. Ať nedopadnou jako my. 

TEREZA NOVÁKOVÁ 

1. Hele, celá doba na základce byla skvělá. Řekla bych, že máme hodně zážitků a hlavně, že 

tohle je jedna z nejlepších základních škol v okolí.  
2. Tak asi jako všichni na výlety a olympiády. Vždycky jsem se těšila, až budu v devítce a dělat 

tam jen ty rozhodčí a konečně už je to tu. 

3. A mladším žákům bych vzkázala jen to, ať si tu základku užijí, ale ať mají trochu respekt ke 

starším. My na prvním stupni jsme se deváťákům pomalu vyhýbali, a když vidím děti na prv-

ním stupni, jak se k nám chovají, tak to docela zamrzí. 

JANA JELÍNKOVÁ 

1. Suprový, nejvíce na 2. stupni. 

2. Na češtiny s paní učitelkou Peregrinovou. 

3. Užijte si to! 

ANNA ZLÁMALOVÁ 

1. Devět let na této škole jsem si moc užila. Budu na tuto školu moc ráda vzpomínat a určitě 

to tu ještě někdy navštívím.  

2. Nejraději vzpomínám na krásné výlety a akce, jako je olympiáda a podobně. A také na to, 

jaký jsme zde měli kolektiv.  

3. Mladším žákům chci vzkázat, aby si to na této škole co nejvíce užili, protože budou moc 

dlouho vzpomínat.  

RICHARD WOLF 

1. Dobré, užil jsem si je s naší třídou.  
2. Na bývalého pana ředitele Šilhána. 

3. Aby se učili a nedělali problémy učitelům ani sobě. 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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TŘÍDNÍ UČITELKY 

Bc. Šárka Vrabcová (9.A)       Mgr. Ivana Strnádková (9.B)      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rubriku připravili Martin Veselý a Tereza Lojová

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

sportovce Michala Veselého, který patří ve svém sportu k nejlepším v okrese. 

 

Kolik Ti je let? 

Je mi 11 let. 

Kterému sportu se věnuješ? 

Hraju stolní tenis (ping pong). 

Za který sportovní klub hraješ? 

Stolní tenis hraji za TJ SOKOL KOSMONOSY. 

Proč zrovna stolní tenis? 

Hraji ho, protože ho hraje můj táta i brácha. Baví mě to. 

Jak jsi v něm dobrý? 

Na svůj věk se řadím k nejlepším. 

Jak vypadají takové tréninky? 

Rozpinkáme se. Backhand, forehand, pink a děláme nějaké 

kombinace, na závěr si dáme pár zápasů. 

Kolik máte trenérů a jaké? 

Máme jednoho trenéra a tím je můj táta. 

Na jakém umístění jsi zakončil tento rok? 

Na okresních bodovacích turnajích jsem za tuto sezonu skončil osmý a získal pohár. 

Kolik zápasů už máš odehraných?  

Za muže mám odehraných 52 zápasů, v mládeži už hraji tři roky. 

A kolik jich zbývá? 

No nevím, ale doufám, že co nejvíce.   

Lukáš Orolín 

 

 

Propršená bramborová medaile 

z fotbalového turnaje  

 na této sportovní akci naše škola nesměla chybět. Turnaj se odehrál na školním hřišti ZŠ Bakov nad Jizerou. Po 

celou dobu turnaje nám příliš nepřálo počasí, protože pršelo, tudíž jsme byli rádi, když jsme dohráli a mohli 

zalézt zpět do šaten. Naše zápasy, které po většinu turnaje skončily remízou, nám vynesly o pouhý bod 4.místo. 

Celý turnaj, kterého se dále zúčastnily ZŠ Bakov, ZŠ Dolní Bousov, ZŠ Mnichovo Hradiště a ZŠ Kněžmost, se 

odehrál ve skvělé atmosféře a všichni si ho užili, někteří více, někteří méně, ale to už k tomu sportu prostě patří.  

Martin Veselý 

D 

I 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Žáci si uspořádali turnaj v mini kopané 

ro žáky 5. - 9. tříd zorganizovali žáci turnaj v Mini Kopa-

né, aby měli možnost porovnat své fotbalové dovednos-

ti s ostatními žáky naší školy. Z pohledu organizátora turnaje 

bych řekl, že se turnaj rozhodně povedl. Přinesl mnoho pře-

kvapení, jak příjemných, tak pro někoho nepříjemných. Celý 

turnaj měl skromnou, ale skvělou atmosféru, kdy týmy se 

vždy vzájemně podpořily, což na tom bylo to krásné. Dou-

fám, že za rok se povede zorganizovat něco podobného, i 

když už to nebude v mé kompetenci.  

Výsledky: 1.místo - Cau thu bong da (9.B) 

                 2.místo – Napajedla (5.třídy ) 

                 3.místo - Nekopnem se (6.B)  

                 4.místo - Vyšehrad (6.A) 

                 5.místo - Tikťokeři (8.A) 

                 6.místo – Lakeři (5.A) 

  Martin Veselý 

 

Jen snaha na konkurenci nestačila 
tejně jako minulý rok i letos jsme se vydali reprezentovat naší školu na pohár rozhlasu v Mladé Boleslavi. Opět 

nás nečekalo nic lehkého, protože konkurence byla veliká a taky pak podle toho vypadaly naše výsledky. V 

kategorii Dívky IV jsme obsadili střed, tudíž 7. místo. A kluci ve stejné kategorii měli co dělat, aby zvládli boj o 

chvost tabulky, což se jim nakonec povedlo. I když výsledky nebyly zdaleka tak veselé, tak jsme si užili skvělý spor-

tovní den a protože nás v budoucnu čekaly další sportovní aktivity, tak jsme všichni se jeli domů zregenerovat.  

Martin Veselý 

V tradiční Lize se žáci nevzdávají 
iga žáků proti učitelům se na naší zámecké škole stala 

pravidelnou akcí, které se obě strany s nadšením 

zúčastňují. Tentokrát jsem vybral dvě disciplíny, v nichž jsme 

se proti sobě utkali, a to bränball a přehazovanou. 

Co se týká prvního zmiňovaného sportu, zvedl se ze strany 

žáků o zápas tak velký zájem, že se nakonec konaly dokonce 

dva. I když se ale žáci snažili ze všech sil, přece jen je 

s těsnými výsledky v obou zápasech udolali učitelé. 

V přehazované se síly obou družstev vyrovnaly, zápas byl 

vyrovnaný, osmé třídy dokonce podporovala i roztleskávačka. Ani to však nestačilo a opět vyhrál tým učitelů, ke 

kterému se tentokrát přidali žáci z 9.A Michal Falta a Tomáš Volf. 

Jako žáci věříme, že naděje umírá poslední a navíc něco neradi vzdáváme, takže chystáme svaly a v příštím zápase 

již určitě naši smůlu prolomíme.  

Michal Falta  

P 

S 

L 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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RUN and HELP 
 naší zámecké škole žáky učíme 

nejen novým vědomostem a 

dovednostem, ale zároveň je učíme 

například kamarádskému chování, 

respektování sebe sama i ostatních a 

vzájemné pomoci. V letošním škol-

ním roce si žáci v rámci projektu Run 

and Help mohli na vlastní kůži zkusit, 

jaké je táhnout za jeden provaz pro 

dobrou věc.  

Projekt Run and Help, neboli Běhání, 

které pomáhá, je akce, kde se záro-

veň pobavíte a hlavně můžete po-

moci druhému člověku. Tento chari-

tativní běh pomáhá lidem se zdra-

votním znevýhodněním a letos byl uspořádán pro Tadeáška Dragouna, jehož starší bratr Štěpán je žákem naší 

školy.  

Běh pro Tadeáška se uskutečnil v rámci měsíce května v Mladé Boleslavi, v tomto termínu se však naše škola 

nemohla zúčastnit, a tak bylo rozhodnuto, že běh uspořádáme sami později.  

Běh se za naši školu uskutečnil 30. května zámeckém parku, kde byla vytyčena trasa pro běžce. Po příchodu se 

pouze stačilo zapsat na listinu, odhadnout, kolik koleček a za kolik korun jste schopni odběhnout a pak už hurá 

na trať.  

Cílem Run and Help není doběhnout do cíle jako první, ale vítězové jsou všichni, kdo se akce zúčastní a projeví 

morální i finanční podporu rodině znevýhodněného člověka.  

Akce se zúčastnil i sám Tadeášek, který byl hlavní hvězdou, svou slávu nesl statečně a rozdával nekonečné 

úsměvy všem lidem kolem sebe.  

Organizační záležitosti týkající se běhu na sebe vzal pan 

učitel Tomáš Novák, kterému ochotně vypomáhali i žáci 

z 9. a 8. ročníku, ať už se jednalo o pouštění hudby 

nebo o zaznamenávání uběhnutých kol jednotlivých 

běžců.  

V rámci této události se opět potvrdilo, že životy dru-

hých nám přece jen nejsou lhostejné, běhu se zúčastni-

lo mnoho žáků naší školy, přidali se i pracovníci institu-

ce a zároveň další lidé, kteří chtěli Tadeáška a jeho ro-

dinu podpořit. Že akce byla opravdu úspěšná, dokazu-

je i fakt, že bylo vybráno přes 28 000,-. 

Všem zúčastněným tímto děkujeme a těšíme se na 

další milá setkání, která budou pomáhat nám i druhým 

lidem. 

Michal Falta, Bc. Dana Peregrinová

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Netradiční inspirace  

ze zámku 

ři roky vtipně komentovala tuto velmi oblíbenou rubriku úžasná a svá Janča Jelínková z 9.B. Jelikož je 

v posledním ročníku a čekají ji a její spolužáky nová dobrodružství na střední škole, máte možnost si ještě 

naposledy vychutnat její neotřelé postřehy k outfitům našich vyučujících. Chtěla bych touto cestou Janče moc 

poděkovat za spolupráci a věřím, že její dobrá nálada a vtipné poznámky budou bavit i pedagogy na střední ško-

le, kam se chystá od září nastoupit. 

Mgr. Barbora Marková 

 

Paní učitelky 

Dana Peregrinová 

a Klára Zelenková 
 

Protože je tohle poslední díl módní po-

licie, tak tohle je takový speciál. Jsou 

tady spolu paní učitelka Dana Peregri-

nová a paní učitelka Klára Zelenko-

vá. Sice nejsou až tak barevně sehrané, 

shoduje se jejich barva kalhot. Mezi 

tmavým trikem a světlou proužkatou 

košilí vznikl kontrast. Boty každé 

z p. učitelek vypadají jinak, tak jako tri-

ko a košile. Kdybychom vzali od každé-

ho trochu, vznikla by směs barev, které 

by vypadaly hrůzně, ale to řešit nebu-

deme, protože to paním učitelkám ve-

dle sebe sluší. 

  

Jana Jelínková

T 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Lucie Horáková, Lucie Fronková, Andrea Kulichová 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohádka na pokračování 

LOVCOVO PROKLETÍ 
eště toho dne si sedl před svůj srub a čekal. Věděl od Lesa, že za 

ním Alma jde. Tušil, že toto bude jejich poslední shledání, pak i 

ona bude muset jít svou cestou, stejně jako on. Alma kráčela po 

vydusané pěšince pochmurným tempem. Dělalo jí problém 

neuronit slzu, když v dáli zahlédla tyčící se dřevěný srub, před 

kterým seděla silueta statného muže. Jakmile byla dva kroky před 

ním, zastavila se a prohlídla si ho od hlavy až k patě. Z jeho tváře 

nešlo nic vyčíst, ostatně jako vždy, i tak cítila, že o jejích zásnubách 

už ví a není z toho nadšen. „Je mi to líto,“ pronesla sotva 

slyšitelným hlasem, přičemž se její pohled začal rozmlžovat. Lovec 

vstal, čehož si Alma prvně nevšimla, a něžně setřel dívce mokré 

pramínky slz. Nechtěl ji vidět plakat, ne kvůli němu, proto se opřel svým čelem o to její. Jejich naučené gesto - 

omlouval se jí též, avšak zároveň tím vyznával svůj smutek.  Poodstoupil od dívky o tři kroky vzad a sebral ze 

země tenký klacek. Chtěl jí dát poslední dar na rozloučenou. Do tmavé hlinité země vyryl jedno slovo – Torunn. 

Alma zprvu nevěděla, oč Lovci jde, avšak když si přiložil ruku k srdci, pochopila. „Tohle je sbohem, Torunne.“ 

Jeho jméno vyšlo z jejích úst jako jméno nejvyššího boha, snad jako by si ho navždy vrývala do paměti. Almina 

dlaň přejela po Torunnově mírně zarostlé tváři a obdařila ho nepatrným pousmáním, pak se otočila a vykročila 

pryč. Ze všech sil se snažila zkrotit touhu se otočit a zůstat tu, nakonec onu touhu porazila a se znatelnou záští se 

vrátila do rodné vesnice. Bylo to jejich poslední setkání, poslední objetí, poslední sbohem. 

  

J 

KOSMONOSÁČEK 
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Připravila Tereza Lojová

KOSMONOSÁČEK 

TEREZA MLADÁ 1.A 

MICHAL SEKERA, 4.C 

EMMA FILIPI 4.B 
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PODĚKOVÁNÍ REDAKCI 
etošní školní rok byl pro redakci KosmoNOSáku velmi náročný. Členové re-

dakce se museli vypořádat s mým odchodem na mateřskou dovolenou a i 

díky pomoci paní učitelky Peregrinové a Jonášové může časopis a redakce fun-

govat dál. Velmi mě hřeje u srdce, že časopis stále šlape jako hodinky a na 

všechny členy redakce jsem velmi pyšná.  

Speciálně bych ale chtěla poděkovat našemu šéfredaktorovi Martinovi Vese-

lému z 9.B. Martin je členem redakce od samotného počátku. V 7. třídě se po 

odchodu první šéfredaktorky Verči Barvové na gymnázium stal velmi mladým 

šéfredaktorem. Postupně získával zkušenosti a nyní je z něj velmi zapálený a 

schopný vedoucí týmu. Děkuji Ti, Martine, za vše, co jsi pro časopis udělal. 

Tento rok nás bohužel opouští i moje pravá ruka Terka Lojová z 9.A. Její role 

v časopise byla nezastupitelná. Byla nápomocná Martinovi i mě. Uháněla ostatní 

redaktory, roznášela časopisy, psala články a ve všem mi pomáhala. Terezko, 

děkuji Ti za spolupráci. 

I ostatní deváťáci, kteří odchází na střední školy, byli schopní a kreativní redaktoři. Zažili jsme společně spoustu 

zážitků a já jim přeji, ať se jim daří v nové etapě jejich života a ať na média nezanevřou a třeba se novinařině 

věnují i nadále. 

Moje milá redakce, děkuji za vaše nadšení, píli a odhodlání. Věřím, že příští rok bude náš tým fungovat stejně 

efektivně pod vedením nového šéfredaktora Adama Folprechta ze 6.A. Krásné prázdniny.

Vedoucí redakce Mgr. Barbora Marková 

 

Shrnutí schůzek školního parlamentu: 

I v posledním čísle našeho časopisu nesmí chybět aktuální zprávy z našeho žákovského parlamentu. V uplynulých 

měsících se hlavně řešily nadcházející školní akce, jako byl Den řemesel nebo den s IZS. V letošním roce udělal 

parlament velký kus práce, kdy se mu povedlo zorganizovat několik akcí a většina z nich byla velmi úspěšná. 

       Martin Veselý 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v prosinci 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:casopis.kosmonosak@seznam.cz
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