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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
Zdravím vás u dalšího čísla vámi oblíbeného časopisu KosmoNOSák. 

 

Na začátek vám chci za celou redakci popřát mnoho úspěchů v roce 2018. Máme za 

sebou rok 2017, který byl pro nás velmi úspěšný, získali jsme 1. místo ve Středočeském 

kraji a uspěli jsme i v republikovém finále, kde jsme se umístili na krásném 4. místě. 

Pomyslnou zlatou medaili jsme získali za titulní stránku. Obsah našeho časopisu pak 

porota ohodnotila 3. místem. Na všechna ocenění jsme patřičně hrdí a budeme se 

snažit stále zlepšovat. Pro nás všechny ale bylo posledních pár týdnů velmi smutných, 

jelikož jsme se museli rozloučit s končícím a námi milovaným panem ředitelem Šilhánem, který se mimo jiné 

zasloužil o vznik KosmoNOSáku. Ale nechme zoufání a vydejme se na putování dalším rokem našeho vydávání 

a čtení KosmoNOSáku. 

Najdete také na našich webových stránkách http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak. Online verzi 

každého čísla KosmoNOSáku naleznete také na internetových stránkách naší školy v sekci „Školní časopis“.  

Martin Veselý 
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Jak jsme si vybírali budoucí povolání 
 pondělí 27. 11. 2017 se 9.B 

vydala společně se svojí třídní 

učitelkou Barborou Horákovou na 

Úřad práce v Mladé Boleslavi. 

Když jsme dorazili na místo, tak 

jsme byli posazeni na židle a vy-

právěli si o výběru střední školy, 

jaké typy a druhy středních škol 

existují, o možnostech povolání, 

na jakou školu jít podle toho, co 

chceme v budoucnu dělat a o 

spoustě dalších věcí. Poté jsme 

byli rozděleni do dvou skupin a ve 

skupinách jsme měli rozřadit kon-

krétní střední školy. Poté jsme si 

řekli, kde jsme udělali chybu a 

společně ji opravili. Následně jsme 

měli možnost podívat se do slo-

žek, kde byly téměř všechny in-

formace o daném povolání. Na-

příklad, jaké má mít člověk před-

poklady, pakliže by chtěl danou 

práci vykonávat, jakého musí do-

sáhnout vzdělání nebo 

jak je daná práce ná-

ročná ať už fyzicky 

nebo psychicky. Bě-

hem toho, co jsme si 

prohlíželi složky, jsme 

měli možnost udělat si 

test, ze kterého nám 

vyšla povolání, pro 

která bychom se hodi-

li. Tato exkurze byla 

velmi poučná, protože nám rozší-

řila obzory o zaměstnání a střed-

ních školách, což je pro nás devá-

ťáky velmi aktuální téma. 

Aneta Brokenická

  

Jsme HRDÁ ŠKOLA
d 12. do 16. února se na naší 

škole konal barevný týden, 

který byl součástí projektu „Hrdá 

škola“. Každému dni v tomto týd-

nu je přidělena jedna barva, do 

které se žáci ten den převlečou. 

V pondělí to byla červená, v úterý 

žlutá, ve středu modrá, ve čtvrtek 

černá a pátek byl duhový, tzn. co 

nejvíce barev. Do této akce se 

zapojil takřka celý první stupeň a 

řada žáků z druhého stupně. 

Nejdříve jsme se fotili na nádvoří a 

ke konci týdne kvůli velké zimě už 

v chodbě, i když to díky velkému 

počtu zúčastněných byla opravdu 

fuška. Bylo hezké se zase takto 

celá škola vidět pohromadě. Další 

akcí bude „Den učitelů“.  

Adriana Daníčková 

V 

O 

AKTUALITY 
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Opera na rockový způsob nás nadchla
ne 11. 12. 2017 nás paní 

učitelka Matesová společně 

s paní učitelkou Fejfušovou a 5.B 

vzala do Rock Opery v Praze na 

rockovou operu Malý princ. Byla 

tam živá rocková kapela (kytarista, 

bubeník, klávesák, baskytaris-

ta, …). Také tam byli kaskadéři a 

akrobati. Představen trvalo 2 ho-

diny. Mezitím byly také pře-

stávky. Moc se nám to líbilo. Po 

skončení jsme šli zpátky na au-

tobus. Asi za hodinu jsme dora-

zili do školy, kde na nás čekal 

oběd ve školní jídelně. Tento 

výlet se nám moc líbil. 

Ema Ponocná  

a Adéla Langerová

 

Co dělat se zraněným zvířetem? 

 polovině ledna jsme jeli celá 

třída s paní učitelkou Štefko-

vou na přírodovědnou exkurzi. Jeli 

jsme MHD do Mladé Boleslavi do 

Ekocentra. V přednášce nám řekli, 

jak se starat o husy, ptáky, jeleny, 

ježky, srny a psy. Byli jsme pouče-

ni o tom, co se zraněným zvíře-

tem, např. jak se postarat o pora-

něnou srnu nebo o postřeleného 

ptáka. Vysvětlili nám, jak poznáme 

u zvířete vzteklinu a co s ním dě-

lat. Když takové zvíře najdeme, 

tak máme volat přímo k nim, nebo 

do jiných záchranných stanic. Hráli 

jsme tam různé scénky. V mé sku-

pině jsme předváděli scénu, jak se 

zachovat, když najdeme zraněné 

mladě. Ostatní měli třeba témata, 

jak se postarat o zraněného ptáka 

nebo hada. Byla to zajímavá forma 

výuky a bylo to lepší, než sedět jen 

ve škole. Mě nejvíc bavilo, jak 

jsme hráli scénky. Exkurzi jsme 

zakončili v kavárně. 

Tomáš Volovik

Sedmáci se vypravili do středověku
ne 7. 12. 2017 jely třídy 7.A a 

7.B do městského paláce 

Templu v Mladé Boleslavi. Sraz byl 

ráno ve škole na nádvoří a společ-

ně jsme se vydali na autobusovou 

zastávku. Když jsme dorazili do 

Mladé Boleslavi, šli jsme 

kousek pěšky do Tem-

plu. U vchodu jsme 

se pozdravili s průvodky

němi, odložili si a byli 

jsme rozděleni do čtyř 

skupin. Každá skupina 

dostala svého průvodce. 

V expozici jsme měli 

možnost vidět zajímavé 

věci z dřívějších dob, 

například jsme se se-

známili s velmi starou 

mapou Čech, zkoušeli 

jsme tepat do kůže, vyzkoušeli 

jsme, jak fungovaly staré váhy, 

oblékli jsme si brnění nebo si vy-

razili templářské mince. Dostali 

jsme také malé papírové knížky, 

do kterých jsme si při každé pro-

hlídce lepili různé papírky 

s informacemi. Po prohlídce jsme 

si každý mohli něco koupit. Nako-

nec jsme se sbalili, došli na auto-

bus a jeli zpět do školy.  

Tereza Štechová

D 

V 

D 

AKTUALITY 
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Jitřenky si zazpívaly se Smolíkem
 naším školním sborem Jitřen-

ka jsme vystupovali na pěvec-

ké soutěži Popsong v Kulturním 

domě v Mladé Boleslavi, kde jsme 

se zalíbili manažerce zpěváka Ja-

kuba Smolíka. Poté jsme byli oslo-

veni s nabídkou si zazpívat na 

dvou vánočních koncertech 

v Mladé Boleslavi a v pražské Hy-

bernii. Oba tyto koncerty byly pro 

náš sbor velkým zážitkem, protože 

jsme do té doby s žádným zpěvá-

kem nevystupovali. Před každým 

koncertem jsme museli být dvě 

hodiny předem na place kvůli 

zkouškám. Náš celý sbor byl oble-

čen do černých triček a kalhot. Na 

tričkách a na čelech jsme měli 

stříbrné hvězdičky. Na hlavách 

jsme měli vánoční řetěz jako sva-

tozář a v ruce svíčku. Moc nás 

potěšilo, že nás pan Smolík po-

chválil a poděkoval nám za kon-

certy. 

 

Denisa Prekslová

 

Matemická olympiáda byla hračka 
e středu 24. ledna jsme se já 

– Šárka Karabcová a Barča 

Linhartová (obě jsme z 5.B) a Fan-

da Studničný (5.A) zúčastnili 

okresního kola matematické 

olympiády. Řešili jsme tři úlohy. 

Dohromady jsme na ně měli 90 

minut. Všichni jsme je docela dob-

ře vyřešili a jeli jsme zpátky do 

školy. Asi za týden přišly výsledky. 

Já jsem obsadila 1. místo, Fanda 

se umístil 5. místě a Bára skončila 

na 19. místě. Z výsledků máme 

velkou radost.  

Šárka Karabcová 

 

Medvídek Paddigton pobavil páťáky  
 úterý před pololetním vy-

svědčením jsme byli s naší 

paní učitelkou třídní v multikině 

Cinestar na filmu Paddington 2. 

Paddigton je medvídek z Anglie. 

Druhý díl vypráví o dárku, lepore-

lu, který chtěl Paddington získat, 

ale jeden herec ho ukradl. Myslel 

si totiž, že podle něj může najít 

poklad. Paddingtona zavřeli do 

vězení, protože policie myslela, že 

leporelo ukradl právě on. Nakonec 

vše dobře dopadlo, tak jako v 

každé pohádce. Zjistilo se, že je 

nevinný a nakonec chytli i pravého 

zloděje. Po filmu jsme se vrátili do 

školy, kde jsme měli ještě hodinu 

přírodovědy. 

Kateřina Horáková 

 

S 

V 

V 
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Tradiční vánoční jarmark na zámku  
iž tradičně se ve čtvrtek 30. 

listopadu konal na zámku 

tradiční vánoční jarmark. Hlavním 

účelem jarmarku jsou každoročně 

stánky, ve kterých každá třída 

prodává ručně vyrobené výrobky 

nebo jídlo. Kromě toho si mohli 

návštěvníci na jarmarku 

prohlédnout třeba živý betlém 

v nových prostorách Salla terrany, 

který si pro ně připravili žáci z 8.A, 

zvířata nebo si mohli v dílničkách 

sami vyrobit nějakou drobnost či 

ozdobit perníček. I tento rok se 

návštěvníci mohli seznámit 

s tračními vánočními zvyklostmi, 

které jim byly představeny 

scénkou ve staročeské světničce. 

Na jarmarku vystupoval i pěvecký 

sbor Jitřenka, dále také flétničky 

pod vedením paní učitelky 

Fejfušové, děti z kroužku kláves 

s paní učitelkou Hornychovou, 

která má mimochodem celý 

jarmark na starost. Návštěvníci 

také mohli obdivovat kováře, jak 

čarují s kovem. O stánek vedle 

věštili žáci 9. ročníku z olova 

budoucnost. Návštěvníci se mohli 

jít podívat i do pekla na Lucifera a 

čerty, které bylo možno 

zastihnout i na nádvoří zámku, 

protože pořád někde pobíhali. 

Kdo se bál pekla, mohl jít 

navštívit Mikuláše a anděly do 

nebe. Andělíčky a čerty 

představovali žáci a žákyně 

nejvyšších ročníků. 

Jako překvapení letos byl psí 

taneček s vánočními prvky a taky 

taneční vystoupení mladších 

žáčků nebo andělů z 8. ročníku. 

Na vánočním jarmarku toho bylo 

k vidění nebo k ochutnání ještě 

mnohem více a nakonec musím 

říct, že to bylo moc povedené a 

krásné. Na jaře se určitě bude 

konat i velikonoční jarmark, 

který sice není tak velkolepý 

jako tento, ale je taky vždy moc 

hezký. Navíc se tento rok bude 

konat venku před zámkem. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Nikola Havlová

J 

REPORTÁŽ 
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Workshop němčiny s Nancy 
pět po 3 měsících k nám na 

školu přijela Nancy z Němec-

ka. Tento workshop nám i nyní 

zajistila paní učitelka Göldner a 

vyjednala ho na pátek 16. února. 

Tato speciální hodina byla, stejně 

jako minule, určena pro žáky 8 

třídy. Workshop se nesl v duchu 

témat zabývající se běžným dnem, 

jako je třeba rozvrh hodin nebo 

jídelní lístek. Jelikož se německy 

učíme pouze půl roku, tak pro nás 

bylo plno slov neznámých, a tak 

nám také při rozhovoru s Nancy 

plno vět překládala paní učitelka. 

Náš workshop byl doprovázen 

také několika jinými aktivitami v 

německém jazyce, a tudíž to pro 

nás také byla možnost, jak si vy-

zkoušet němčinu v praxi. Mimo 

jiné jsme se také dozvěděli, že 

obvyklý rozvrh hodin v německých 

školách začíná v 8 hodin a končí ve 

2 hodiny odpoledne. Mají tam 

všechny předměty formou dvou-

hodinových lekcí. Nebo také, že 

při obědě nekonzumují polévky 

jako u nás. Došlo také na aktuální 

téma sport a olympijské hry, které 

se letos konaly v PchjongChangu 

v Jižní Koreji. Nancy, jelikož je 

Němka, tak fandí pochopitelně 

Německu. Její nejoblíbenější sport 

je biatlon, kde fandí hlavně Lauře 

Dahlmeierové. Biatlon je 

v Německu velmi populární a ně-

mečtí sportovci v něm jsou velmi 

úspěšní. Celý program jsme si 

užili, přiučili jsme se zase něco 

nového a snad někdy opět Nancy 

přijede. 

Martin Veselý

O 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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Vážený pane řediteli,  

 
je opravdu těžké poděkovat 

Vám za všechna ta úžasně 

prožitá školní léta. Jsme velmi 

vděční, že jsme mohli mít 

právě Vás za pana ředitele. 

Naši školu jste vedl důsledně 

a příkladně. Udělal jste pro 

všechny mnoho a více, než 

bylo Vaší povinností.  

Báječný, optimistický, férový… 

Svůj čas jste si vyhrazoval pro 

žáky, pro nás. Vaše pochvala 

znamenala, že jsme něco 

opravdu dokázali. Všichni 

jsme toužili potřást si s Vámi 

malíčkem. Byla to pro nás 

obrovská pocta. Chtěl jste, 

abychom fungovali, abychom byli tým, parta a především kolektiv. Promlouval jste k nám jako ředitel ke svým 

žákům, ale i jako kamarád. Mohli jsme do Vás vložit naši důvěru a naději. Když jsme něco totálně zvorali, když se 

nám něco nepovedlo, nezlobil jste se na nás, nezlomil jste nad námi hůl. Netrestal jste nás za naše chyby. 

Naopak, pomohl jste nám je pochopit a poučit se z nich. Navedl jste nás správným směrem na naší cestě. Jste 

excelentní.   

Vyrostli jsme v prostředí, ve kterém kolem nás byla upřímnost, čestnost, pohoda a snaha. Nálada stoupla, 

jakmile se v dálce ozval Váš hlas volající nejrůznější jména. Ať jste byl kdekoliv, ve kterékoli třídě, bylo slyšet 

smích a cítit radost. Snažili jsme se. Chtěli jsme se posouvat vpřed a překonávat sami sebe. Školní akce nás 

stmelovaly. Poznávali jsme se navzájem, a to utvářelo lepší atmosféru školy. Vaše podpora na všech soutěžích 

byla vítána, ukazovala pospolitost celé školy. Každého potěšilo, když Vás viděl fandit. Byli jsme pyšní na svého 

ředitele. Nejde nevyzdvihnout Zámeckou olympiádu. Všichni ji milovali. Starší na sebe přebírali zodpovědnost, 

mladší poznávali nové kamarády, zároveň jsme si všichni užívali zdobení triček a vlajky. Celá škola se v ten den 

hýbala, soutěžila a smála.  

Vaše telefonní pochvaly pro náš časopis jsou nezapomenutelné. A to hned v mnoha ohledech. Bylo to něco, co 

nás nakoplo, rozesmálo, byli jsme šťastní  a chtěli dosáhnout ještě lepších výsledků. Do školy jsme se vraceli plni 

odhodlání, ať už byl náš výsledek jakýkoliv, ale s vědomím, že příště budeme lepší. 

…a nejen pro tohle všechno je teď těžké rozloučit se. Ale my se tak úplně neloučíme. Vzpomínky na našeho 

úžasného ředitele a všechny ty hezké okamžiky zůstanou navždy v našich srdcích. A my si je budeme 

pamatovat, zahřejí nás, vytvoří nám úsměv na tváři. Provázet nás budou celým zbytkem života, kterému jste 

pomohl najít ten správný směr. Nesmírné díky patří Vám, pane řediteli. Těžko se vyjadřují všechny ty pocity, 

ta vděčnost. Vždy jsme Vás měli rádi a mít rádi budeme. A víme, že Vy nás máte rád také. 

Děkujeme. 

 
Karolína Danková, korekce Jarmila Jonášová

SPECIÁL 
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an ředitel Šilhán stál u zrodu KosmoNOSáku. Vždy nás podporoval a dodával nám sílu v dalším tvoření. Trou-

fáme si říct, že byl naším největším fanouškem. Bez něj by se KosmoNOSák nestal třikrát po sobě nejlepším 

časopisem ve Středočeském kraji. „Vždycky budete náš!“ 

Tady jsou naše vzpomínky na pana ředitele. 

Redakce KosmoNOSáku 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

P 

Pana ředitele jsem měla vždycky moc ráda. Měl dobré hlášky, na které 

nikdy nezapomenu a celkově mám spoustu vzpomínek, na které vždy 

budu ráda vzpomínat. Je hrozná škoda, že nás musí opustit, protože si 

myslím, že lepšího, nebo i stejně tak dobrého ředitele nikdo nenajde. 

Dobře, měl i svoje mouchy, ale to má každý a vlastně díky němu naše 

škola vypadá tak, jak vypadá, nebo jsou někteří žáci pořád tam, kde jsou. 

Vážně mě mrzí, že musel odejít, ale doufám a přeju mu, ať je šťastný ♥ 

Nikola Havlová 

 

 

Skvělý a férový chlap, který 

je pro každou zábavu a rád 

vymýšlí všelijaké novinky a 

zábavu. 

Martin Veselý 

 

Neskutečně optimistický člověk. 

Milovník Haribo medvídků. Nej-

lepší pan ředitel, který pro naši 

školu udělal strašně moc. 

Kateřina Homolková 

 

 

První tři myšlenky, které mě napadnou, když se řekne pan ředitel: 1. Pana ředitele si moc vážím nejen pro 

to, co udělal pro mě, ale i pro to, co udělal pro celou naši třídu i pro naši nejlepší učitelku Báru. 2. Ani po-

pravdě nevím, jak mam brát pana ředitele, jestli jako učitele nebo vedoucího, který „šéfuje“ škole, nebo 

jako kamaráda. Je to takový mix všech pozic, které mě napadnou. 3. Stále nemohu zapomenout na můj prv-

ní lyžák, jak mě s paní učitelkou Radovou zařadili do týmu podle abecedy a dali nám tím jména a já byl 

AAAAdolfína. Taky mi pak pan ředitel pomohl s tím, jak správně položit zadek, když jedu na lyžích. Ani ne-

vím, proč ho mám tak rád, jestli je to kvůli jeho vtípkům, nebo že má stejný přistup k životu jako já. 

Ondřej Štolovský 

 

 

Pane řediteli, je mi líto, že odcházíte. Byl jste vzor nás všech a 

vždy jste nás dokázal povzbudit. Nejvíc se mi líbily vaše vtipné 

hlášky a váš smysl pro humor. 

Tereza Štechová 

 

 

Pan ředitel byl velký a taky výborný sportovec. Nejlepší 

pan ředitel, který kdy na škole byl. Je hodný milý, prostě 

fakt hodně NEJ. 

Hana Vaňoučková 

 

 

Byl milý, hodný a měl rád legraci. Skvěle učil tělocvik. 

Moc bych ho chtěla zpátky. 

Šárka Karabcová 

 

 

Pan ředitel byl náš učitel na tělocvik. Pan ředitel mě nau-

čil kotoul dozadu. Byl opravdu dobrý učitel. 

Tomáš Volovik 

 

 

Pan ředitel je veselý, vtipný, 

hodný … Je prostě super. Tělo-

cviky s ním byly super a hroz-

ně mě bavily. 

Kateřina Horáková 

 

 

S panem ředitelem byla zábava. Měli jsme Vás rádi. 

Škoda, že jste odešel. 

Ondřej Velechovský 

 

 

SPECIÁL 
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SPECIÁL 

Pan ředitel pro nás byl jako voda. My, ryby, bychom bez něj nepřežily. 

Děkujeme za ty časy, co jste s námi strávil. Bude se nám stýskat. 

Adam Folprecht 

 

 

Pan ředitel byl super. Vždycky, když jsme ho pozdravili, tak nám řekl: „Čau kluci.“ Jsem velice smutná, 

že odešel, i když jsme ho na nic neměli. Byl hodný a je škoda, že jsme ho neměli ani na supl.. Byl to prostě 

nejlepší ředitel pod sluncem. 

Denisa Prekslová 

 
Při pomyšlení na pana ředitele se mi 

vybaví tato slova: odchod ze školy, 

hadža, přezdívky, veselá nálada, olympi-

áda, školní časopis, oranžové auto, první 

a poslední zvonění. 

Lucie Šofrlová 

 

 
Pan ředitel se nás vždy snažil vést 

správným směrem, utvářel z nás kolek-

tiv. Vyzařuje z něj bezmezné charizma a 

optimismus. Vždy nám vykouzlil úsměv 

na tváři a vždy nás podporoval. 

Karolína Danková 

 

 

Pan Šilhán byl skvělý ředitel a hlavně člověk. Jeho smysl pro humor je 

úžasný a taky má děsně špatnou paměť na jména. Podporoval nás úpl-

ně ve všem, měl pro nás pochopení a snažil se nás stmelit. Když jsme 

byli smutní z toho, že se nám něco nepovedlo, tak nám zvedl náladu, 

řekl, že jsme si vedli dobře a že jsme skvělí. To vždycky zahřálo u srdíč-

ka a špatná nálada byla rázem pryč. 

Kateřina Nguyenová 

 

 

Pan Šilhán pro mě byl z velké 

části důvod, proč studuji právě 

na této škole. Vždy mi byl sym-

patický a dosud hluboce oceňu-

ji jeho ochotu řešit problémy a 

ne je zametávat pod koberec. 

Byl skvělý ředitel a pro jeho 

nástupce bude velmi namáha-

vé se mu vyrovnat. 

Jan Šámal 
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Připravila redakce KosmoNOSáku 

Když se řekne pan ředitel Šilhán, vybavím si 

úsměv. Vždy, když se pan ředitel přiblíží, vy-

kouzlí mi to úsměv na tváři. Aby tu byl stále 

s námi, to bychom si všichni přáli. Mám vás 

ráda, pane řediteli.  

Ema Ponocná 

 

SPECIÁL 

Na pana ředitele vzpomínám jako 

na čestného a vždy pozitivního 

člověka. Pokaždé se mi vybaví 

hrozně moc akcí, na kterých s námi 

pan ředitel byl, např. lyžák v sedmé 

třídě, nebo škola v přírodě 

v Borovici. Také bych chtěl panu 

řediteli poděkovat za to, jak vždy 

podporoval náš školní časopis a jak 

změnil naši skvělou školu 

k lepšímu. 

Michal Petráš 

 

 

Pan ředitel byl pro nás velkou oporou. Díky němu máme ty nejlepší zážitky. Mně osobně radil 

ohledně sportu. Jsem rád, že tu s námi byl a že za námi vždy stál a podporoval nás. 

David Náhlovský 

 

 

 

 

Tři věci, co mě napadnou při pomyšlení na pana ředitele:  

Stále s úsměvem na tváři. 

Uvnitř moc skvělý člověk, se kterým se nikdy nudit nebu-

dete. 

A vášnivý sportovec. 

Chiara Schuhmacher 

 

 

Nejlepší a nejférovější chlap, co mohl na naší škole být. 

Pan ředitel byl vtipný, uměl být i vážný a měl srdce na pra-

vém místě. Takoví lidé se nenachází moc často. Bude nám 

chybět. 

Michael Kruml 

 

 

Jeden z mála lidí, ze kterých jde respekt hned 

na první pohled. Taková osobnost se jen tak 

nenajde. Vždycky se snažil do té naší školy při-

nést světlo, lásku a smích. Nedá se na něj za-

pomenout.  

Radim Malý 

 

 

Člověk, který se dá definovat třemi slovy: nejférovější, super 

a bezva. Vždycky, když nás něco trápilo, tak jsme se mu 

mohli bez váhání svěřit. Nikdy na něj nezapomeneme. 

Tobiáš Cimburek 

 

 

Pan ředitel byl opravdu správnej 

chlap. Vždycky měl dobrou náladu 

a smál se. Pro naši školu toho udě-

lal hodně a určitě chtěl udělat ještě 

víc. Mrzí mě, že odešel.  

Marek Malý 

 

 

SPECIÁL 



12 |  
 

Paní učitelka Göldner 

  versus 

paní učitelka Matesová 
 

 

 

       Paní učitelka Göldner                             Paní učitelka Matesová 
Otázka: 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Jako malá jsem chtěla být učitelkou, na střední škole 

se na krátkou dobu stalo mým snem pilotování heli-

koptéry, ale po maturitě jsem se vrátila nohama na 

zem a udělala přijímací zkoušky na pedagogickou 

fakultu.  

Chtěla jsem být kadeřnicí a potom už učitelkou, bavilo 

mě organizovat pro ostatní různé hry a akce. I když po 

gymnáziu jsem ještě nebyla zcela rozhodnutá, co dál. 

Nastoupila jsem nejprve do práce (do mateřské školy) 

a potom jsem se vydala studovat.

Co děláte ve volném čase? Jaké jsou vaše koníčky? 

Můj volný čas trávím v přírodě, jezdím na výlety a 

ráda cestuji a to nejen po světě. Mojí srdcovkou je 

Švýcarsko a to i to Českosaské. Z velkoměst mě 

uchvátil New York, kam bych se chtěla ještě jednou 

podívat. Ze sportů mám nejraději plavání. A když 

mám hodně volna a venku je zrovna ošklivo, tak vy-

táhnu příčnou flétnu. To ale bývá bohužel jen velmi 

výjimečně. 

Je toho spousta: studium, sport, kino, knihy, procház-

ky se psy, cestování, zahrada. Zkrátka, ve volném čase 

se opravdu nenudím. 

 

 

 

 

Máte nějaké zlozvyky, kterých byste se chtěla zbavit? 

Já žádné zlozvyky nemám nebo o nich nevím. Možná 

jen nakupování až moc knih a deskových her pro mé-

ho syna, protože i když už je nemáme kam dávat, tak 

stejně neodolám nějaké krásné, kterou uvidím v knih-

kupectví nebo na internetu.  

Můj zlozvyk je asi ta potřeba pracovat a být neustále 

v pohybu, neumím odpočívat, snažím se to naučit, ale 

marně. Neustále mám také potřebu pomáhat všem 

okolo sebe.

S jakými známkami jste odmaturovala? 

Odmaturovala jsem s jedničkou z angličtiny, na kterou 

jsem byla tenkrát moc hrdá, protože jsem se hlásila 

na vysněný obor angličtina - němčina. Maturovala 

jsem na obchodce, takže ostatní předměty jako eko-

nomika a účetnictví pro mě nebyly vůbec důležité, ale 

i tak jsem měla za dvě.  

Moje maturita nebyla žádná hitparáda, nejsem na ni 

pyšná, nebylo to moje nejlepší období. Ke vzdělávání 

jsem našla cestu později. 

 

Jak byste popsala sama sebe? Jaký jste typ člověka? 

Jsem optimista a v každém se snažím vidět to dobré a 

i v té nejblbější situaci se snažím najít aspoň kousek 

pozitivního.  

 

 

Jsem workoholik, relaxuji prací, jsem ráda mezi lidmi.  

 

 

 

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

REPORTÁŽ VERSUS 
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Rozhovor s … Týnou Zemanovou 
ristýna Zemanová je nejen výbornou žačkou naší školy a skvělá holka, ale je i mistryní světa v cyklokrosu, 

tedy nejlepší z celé České republiky ve své kategorii. Kromě cyklokrosu závodí v cyklistice ještě v dalších dis-

ciplínách: horská kola a silniční cyklistika. Buďte si jistí, že o Týně ještě uslyšíte. A kdo ví, třeba nás jednou bude 

reprezentovat i na olympijských hrách. 

 

Jak dlouho se věnuješ cyklistice? 

Na kole jezdím od tří let. Jinak závodně od roku 2011. 

Co tě na tomto sportu nejvíc baví? 

Baví mě zdolávat těžké překážky, např. kořeny, kameny 

a v cyklokrosu běh. 

Jaké vybavení potřebuješ k cyklistice? 

Dobré kolo, dres, helmu, krátké a dlouhé kalhoty, krátký 

a dlouhý dres, zimní bundu a rukavice. 

Máš před závodem trému?  

Před mistrovstvím ano. Jinak se snažím si závod užít. 

Jak jsi začala s cyklistikou? 

Přivedli mě k tomu rodiče a jsem jim za to vděčná. 

Co je pro tebe nejtěžší na cyklistice? 

Silniční tréninky. Silnice je pro mě méně oblíbená. Tréninky 

jsou dlouhé a rychlé. 

Popiš nám stručně tvoje úspěchy. 

Výhra na mistrovství ČR v cyklokrosu, druhé místo na Mistrovství na horských kolech a ze silničních časovek a 

také třetí místo v hromadném závodě na silnici. 

Co musíš obětovat cyklistice? 

Nejvíce čas, ale jsem ráda za každý trénink 

a vždy si ho užívám. 

Čeho bys chtěla v cyklistice dosáhnout? 

Chtěla bych být několikanásobná mistryně 

ČR, Evropy i světa. V nejbližší budoucnosti 

bych se chtěla dostat do cyklokrosového 

reprezentačního týmu. 

Nedávno jsi vyhrála mistrovství České 

republiky, jaký jsi měla pocit? 

První hodinu jsem to nedokázala pochopit, 

ale pak jsem byla moc šťastná, že jsem to 

dokázala. 

Komu bys chtěla poděkovat za podporu? 

Určitě bych chtěla poděkovat trenérovi, celému týmu a hlavně rodině. 

 

Nezbývá, než Týně popřát mnoho štěstí a úspěchů v její sportovní kariéře a poděkovat, že je nám všem vzorem. 

Protože, když na sobě budete pracovat, můžete dosáhnout svých cílů a splnit si své sny. 

 

Michal Petráš

K 

ROZHOVOR 



14 |  
 

Do Říma s redaktorkou Emmou
si v polovině listopadu o pod-

zimních prázdninách jsme 

s rodiči jeli na výlet do Říma. Sice 

jsme tam byli jen čtyři dny, ale 

myslím si, že jsme toho stihli na-

vštívit celkem hodně. Nejen tako-

vý ty všechny známý věci jako je 

třeba Koloseum nebo Vatikán, ale 

například monument Vittorio 

Emanuele II. nebo chrám 

Pantheon, což je jedna 

z nejstarších staveb vůbec.  

Takže abych začala od prvního 

dne. To jsme navštívili Vatikán, 

Pantheon, monument Vittorio 

Emanuele II. a Imperiální fórum. 

Musím říct, že Vatikán je nádher-

né místo, ale tím, že je sídlo pape-

že, tak je tu vše o Kristu a já nej-

sem moc křesťanka - spíš vůbec, 

tak to na mě neudělalo takový 

dojem. K Pantheonu nemám co 

říct, jen to, že má velkou díru ve 

stropě, prý proto „aby byli blíže 

k bohu“, ale jinak je to zajímavá 

stavba. Zato monument Vittorio 

Emanuele II. mě velmi zaujal. Je 

to nádherná stavba dle mého 

názoru. Určitě jej dopo-

ručuju navštívit.  

Hned druhý den jsme 

navštívili další turistické 

atrakce a to Španělské 

schody a fontánu di Tre-

vi. Tyto dvě památky se 

mi moc líbily až na to, že 

je tam moc lidí… no, až 

moc lidí, chvílemi tam 

nešlo ani projít, ale do 

fontány jsme si cent ho-

dili, udělali samozřejmě 

pár fotek a šli jsme zase 

dál. Teprve až třetí den 

jsme navštívili tu nejzná-

mější památku - Kolose-

um. Je to krásná stavba a 

je to fascinující, jak dokázali ve 

starověké době postavit něco 

takového. Byla jsem se podívat i 

dovnitř a je to neskutečné, ale je 

škoda, že není přístup po celém 

Koloseu, ale i tak to stojí za to se 

tam podívat. Nevím, jestli si to 

pamatuju dobře, ale lístek stojí asi 

16 euro, jinak ke všem památkám, 

co jsme navštívili, je vstup zdar-

ma. Poslední den jsme jeli jen na 

letiště. Navštívit Řím byla skvělá 

zkušenost, dokonce i počasí nám 

krásně vyšlo, měli jsme tam 20 

stupňů. Celkem se mi po tom tep-

le stýská. Návštěvu věčného měs-

ta všem moc doporučuju a velmi 

ráda se sem někdy vrátím. 

Emma Šimková

A 

LETEM SVĚTEM 
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Natural History Museum 
he Natural History Museum 

started in 1881, 137 years ago 

in London. Museum about natural 

history, that exhibits a vast range 

of speciments from various seg-

ments of natural. It is one of of 

three major museums in London. 

Museum have eighty million seg-

ments in five parts: botany, ento-

mology, mineralogy, paleontolo-

gy, zoology. The collections have 

historical and scientific value. Lot 

of segments are from Charles 

Darwin. The museum is famous by 

collection of dinosaur skeleton of 

Diplodocus. 

Vladimír Körner 

 

  

 

 

T 

SPRECHEN SIE ENGLISH? :) 

 

A vast range  – široká škála 
Segments  – části 
Major – velký, největší, hlavní 
Value  – hodnota, cena 
Skeleton – kostra 

  RYBA 

    ŽÁBA 

  ŽELVA 

OSEL 

ZAJÍC 

PAPOUŠEK 

  KOČKA 

KŮŇ 

KUŘE 

KOZA 

 

Autorem křížovky jsou Michal Kurc (8.B) a Ondra Hrdlička (8.B, autorka osmisměrky je Šárka Karabcová) 
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SOUTĚŽ: Správně vyplněnou tajenku přineste pí. uč. Göldner, tři nejrychlejší luštitelé budou odměněni.  

 

FIND THIRTEEN ANIMALS: 
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Kam se poděla slušnost? 
ím, že tentokrát už to bude vypadat hloupě, skoro jako bych 

si znelíbil celý svět a všechny jeho ideje, jako bych neměl nic 

jiného na práci, než si jen hloupě stěžovat a ještě tím zatěžovat 

někoho jiného. Dle mého názoru je ale v pořádku, že má-li člověk 

co říct, měl by mluvit a také svůj názor obhájit. 

Všichni přeci víme o něčem, co je špatně, s čím bychom rádi něco 

dělali, málokdo však dostane příležitost a někteří ji bohužel nedo-

káží využít. Já tu možnost mám, prostřednictvím časopisu vám 

mohu nabídnout ke zvážení svůj názor, jiný úhel pohledu i na té-

mata, nad kterými jste možná nikdy nijak hluboce neuvažovali. 

Budu se ale snažit vybírat si témata a situace, se kterými se větši-

na z nás alespoň jednou v životě setkala. 

Abych byl upřímný, tentokrát mi dalo zabrat vybrat si téma, které 

by pro mě bylo aktuální a o kterém by se mi chtělo přemýšlet. 

Až jsem narazil na jedno opravdu tučné. A to jest neúcta 

k autoritě, k rodičům či k věcem ať už svým nebo cizím. Tuším, 

že ti, jež tato příšerná vlastnost drží, si o mně nebudou myslet nic 

valného už jen proto, že ji často doprovází lehkomyslnost a sebes-

třednost. Z toho posléze vycházejí přehnaně sebevědomí narcisti 

bez respektu k čemukoliv jinému, než k nim samým. Předpokládám, že všichni někoho podobného známe, poně-

vadž se to v poslední době záhadným způsobem až příliš rychle šíří. Sám nedokážu najisto říct, odkud dnešní lidi 

to sebevědomí čerpají. Ale už jsem naznačil, k čemu to většinou vede. 

 Jelikož počítám se čtenáři věku podobného mému, bude nejrozumnější, abych jako příklad uvedl nám dobře 

známé prostředí- škola. Myslím, že každý zná, popřípadě znal žáka, který v jednom kuse dává najevo svoje pohr-

dání a samolibost a nevím jak vás, mě neustále udivuje, že jsou tito jedinci ostatními často obdivováni. 

Jistě se k vám všem již dostala nějaká informace o předmětech zničených žáky, nemluvím teď o situacích, 

ke kterým došlo omylem, nýbrž o úmyslném ničení majetku. Chápu, většinou je to „hrozná sranda“, ale neštve 

vás občas, když se na tím teď hlouběji zamyslíte, že se těmto jedincům až příliš často nedostane potrestání? 

O neúctě a drzosti k učitelům se asi vyjadřovat nijak zvlášť ani nemusím, avšak bych alespoň rád poznamenal, 

že si spousta učitelů často stěžuje (tedy aspoň v naší třídě) na nulovou, popřípadě minimální odezvu a myslím, 

že tato skutečnost musí být pro učitele strašně demotivující. 

A co už mi přijde fakt hloupý, je ničení svých vlastních věcí. Házení taškou se už asi stalo v průběhu let poněkud 

běžné, ale úmyslně neopatrné zacházení se školními pomůckami, ba i s mobily, či s jinou elektronikou. Děcka 

si zkrátka zvykla, že jim rodiče koupí nové, že po nich vše uklidí a že za ně vyžehlí všechny problémy. 

No, jak to tak vidím, tentokrát jsem se rozepsal víc, než jsem původně zamýšlel, ale přesto mi přijde, jako by to 

nikam nevedlo. Tak tedy abych to krapet shrnul: můžete se do nekonečna ohánět tím, jak máte všechno na háku, 

ale jsou věci, ke kterým byste úctu projevit měli. Věřím, že by neuškodila trocha pokory nebo alespoň snaha pro-

jevit ji. A jsem si jistý, že lehkomyslnost, ignorace a sebestřednost by se oslavovat neměly. 

Nyní je zase na vás, jak si tohle všechno vyložíte, jestli vám to je jedno, jestli změníte, či aspoň přehodnotíte svůj 

názor, popřípadě jestli jste se v tomto popise dokonce našli, což by byl pouze krůček ke změně. Ke změně 

k lepšímu, doufám. 

Jan Šámal 

V 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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Doplň větu, Naty! 
Do nejnovějšího čísla KosmoNOSáku mi doplňovala věty Natálka Baláková z 9.B. Natálka je sice malá vzrůstem, 

ale má obrovské srdce. Pomáhá nejen svým kamarádům, ale i celé škole. Nikdy neváhá a ve svém volném čase 

v případě potřeby školy přispěchá na pomoc, například s přípravou jarmarků, projektových dnů nebo provázet 

po zámku.  

NA NAŠÍ ŠKOLE MÁM NEJRADĚJI krásný vzhled a 

úžasné akce, jako například olympiáda nebo vánoční 

jarmark. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK BYL, že jsem sjela na lyžích 

černou sjezdovku, která byla vážně prudká. 

NEJRADĚJI MÁM, KDYŽ můžu ležet v posteli, celý den 

spát a koukat se na seriály. 

VE VOLNÉM ČASE NEJČASTĚJI volám s mojí nejlepší 

kamarádkou nebo chodím ven. 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ JE nejspíš In-

stagram, protože mě baví.  

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE JE pes, protože je to 

nejlepší přítel člověka.  

PO DOKONČENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE CHYSTÁM JÍT 

NA střední školu MAJA, obor kosmetička nebo na SŠ 

gastronomie a hotelnictví, obor kuchař a číšník. 

NA DOVOLENOU BYCH NEJRADĚJI JELA DO Itálie, 

přesně asi do Říma nebo Benátek, kvůli krásným pa-

mátkám. 

JEDNOU SE MI ZDÁLO,  že jsem letěla největším leta-

dlem na světě v první třídě.. 

KDYŽ JSEM BYLA MALÁ, tak jsem se strašně chtěla 

stát cukrářkou, nebo veterinářkou. 

OCEŇUJI, KDYŽ mě někdo pochválí za dobře odvedenou práci nebo je na mě hodný. 

ZA 10 LET SE VIDÍM, že budu pracovat v dobré práci, která mě bude bavit a že mě 

bude podporovat moje rodina. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Kateřina Homolková

DOPLŇ VĚTU 
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1. Strašně často jsem vzpomínala na základku, hlavně v dobrém. Taky s tím, 

že oproti střední byla jednodušší a zábavnější. 

2. Vtipných historek mám spoustu, ale radši žádné psát nebudu, některé je 

lepší neznat. Pro mě nejdůležitější příběh je, že jsem potkala svého kluka. 

V listopadu jsme slavili výročí. Potkali jsme se na školní akci a pořádně jsme se 

poznali. Jak to tak vypadá, padli si do oka o něco víc, než jsme sami čekali, 

a jsem za to strašně ráda. 

3. Určitě na paní učitelku Strnádkovou, která je úžasná a vtipná učitelka, a jsem 

ráda, že jsem ji měla. Pak samozřejmě na naší třídní paní učitelku Pitákovou. 

Někdy s námi musela mít strašné nervy, ale jsem ráda, že to byla zrovna ona, 

která nám po celou dobu pomáhala, ať se dělo cokoliv. 

4. Kdybych musela vybrat, tak matematiku. 

5. Vrátila bych se na základku, kvůli tomu, jaké to tam bylo, myslím tím atmo-

sféru a strašně fajn lidí, kteří vám pomůžou, jak to jen jde. Na střední už se spíš 

musíte postarat sami o sebe a moc lidí vám nepomůže, ale zase až budete do-

spělí, tak taky nebude někdo za vámi a říkat, co máte dělat. 

 

1. Na základní školu vzpomínám jen v dobrém, líbilo se mi na ní a celkově jsem 

byl spokojený s tím, jak to tam fungovalo, s tím jak jsme se učili a myslím, 

že mě základka dobře připravila na střední školu. 

2. Historek a příběhů ze základky mám hodně. Byli jsme třída, ve které bylo po-

řád plno srandy, a nebyl týden, aby se nestalo ve třídě něco vtipného, 

ať už o přestávce nebo už i v hodině. 

3. Rád vzpomínám na všechny učitele, ale nejvíce asi na paní učitelku Ivu Str-

nádkovou, Báru Horákovou a na pana učitele Turka. 

4. Já osobně jsem neměl jen jeden oblíbený předmět, ale bylo jich víc. Patří 

mezi ně matematika, dějepis a tělocvik. 

5. Na základku bych se rád vrátil, ale musela by být v takovém stavu, ve kterém 

jsem ji opouštěl. Myslím tím například ty samé učitele a samého pana ředitele. 

 

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? 

 

 

ANETA JAKUBČOVÁ (absolventka 2017) 

 

KAREL VLK (absolvent 2017) 

ABSOLVENTI 
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   1. Na základní školu vzpomínám v dobrém. Měli jsme super kolektiv ve třídě 

a učitelé byli taky super, ve všem nám chtěli pomoc. 

2. Je jich spousta, konkrétně si nevzpomínám. 

   3. To nejde takhle říct, na koho konkrétně, na každém bylo něco fajn a něčím mě 

zase štval, na všechny ráda vzpomínám. 

   4. Hodně mě bavila matika a fyzika.   

   5. Asi bych se na základku nevracela. 

 

1. Na základku vzpomínám jen v dobrém. Udělala jsem si tam spoustu kamarádů, 

se kterýma se bavím doteď, a zažila jsem tam spoustu srandy, dokonce i na ho-

diny s panem učitelem Turkem vzpomínám ráda. 

2. Vtipných příběhu mám hodně, ale můj nejoblíbenější se stal na začátku šesté 

třídy před hodinou sborového zpěvu, kde jsem donutila Káju Kovaříkovou, 

aby mi ukázala, kam se dávají třídnice, jelikož jsem to vůbec nevěděla. Když jsme 

konečně došly s Kájou k topení k ředitelně, tak jsme spustily alarm a když jsme 

utíkaly zpátky do třídy, aby nikdo nezjistil, že jsme to byly my, tak jsme narazily 

na školníka, kterého jsme se lekly, a on se lekl nás . 

3. Na paní učitelku Očenáškovou a pana učitele Mašína. 

4. Angličtinu a dějepis. 

5. Na začátku prváku jsem se strašně chtěla vrátit na základku a hrozně těžce se 

mi zvykalo na střední a chtěla jsem zpátky svoje učitele a spolužáky, ale teď jsem 

šťastná tam, kde jsem . Každopádně, kdybych se mohla vrátit na základku, tře-

ba jen na jeden den, tak bych určitě šla. 

1. Na ZŠ Kosmonosy jsem přišla v 6. třídě a vzpomínám na to vcelku dobře. Hned 

první den se mě ujala spolužačka a rychle jsem zapadla. Sice jsme nebyli nejlepší 

kolektiv, ale jsem ráda, že jsem tam chodila:) 

2. Historky, které mě napadají, bych raději nepublikovala  

3. Já měla ráda všechny učitele a s žádným jsem nikdy problém neměla. Tak-

že na všechny vzpomínám ráda:) 

4. Nejradši jsem měla asi ČJ a NJ s paní učitelkou Pitákovou.  

5. Raději jsem asi na SŠ. 

 

1. Byla to skvělá škola se spoustou skvělých lidí. Takže vzpomínám ráda. 

2. Mám jich tolik, že ani nevím, jakou vybrat. 

3. Pan učitel Turek, paní zástupkyně Černá, pan ředitel Šilhán a paní učitelka 

Kapounová. 

4. Sportovní výchova a matematika. 

5. Na základní školu. 

 

TEREZA VAJSEJTLOVÁ (absolventka 2017) 

LEONA KURUCZOVÁ (absolventka 2015)  

MARIE ERBSOVÁ (absolventka 2015)   

LENKA DVOŘÁKOVÁ (absolventka 2013)  

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

ABSOLVENTI 
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Majkyho svět 
Takže začíná Majkyho svět #2 

ohle období pro školu je hodně těžké. Odchod našeho milovaného pana ředitele 
otřásl celou školou, troufám si říct, že doslova s celou školou. Mě samotného od-

chod pana ředitele moc zasáhl už z důvodu toho, že byl vtipný, férový a pro školu 
doslova dýchal. Udělal pro ni cokoliv. Mezi učiteli byl velmi oblíbený, mezi žáky také 
a hlavně v naší třídě, 9.B, jsme ho měli všichni moc rádi. Pro naši třídu dělal první po-
slední. Dobře, nebyli jsme jediná třída, ale byli jsme jedna z těch jeho oblíbených tříd, 
snažil se nám vždy vyhovět a pomoct. Ve zkratce BYL, JE a BUDE ten nejlepší ředitel, 
co tuhle školu kdy vedl.  
Já se s vámi loučím a potkáme se u dalšího dílu. 
.  Michael Kruml 

 

Nebezpečí na sociálních sítích 
ociální sítě (např. Facebook, Twitter, 

Instagram) slouží k seznamování 

a udržování spojení s přáteli a známými. 

Umožnují též jednoduchou a rychlou výměnu 

informací a fotek. 

U většiny sociálních sítí se vaše uvedené 

informace neukazují jen vašim kontaktům, 

ale také kontaktům vašich kontaktů, anebo 

hůře, všem lidem na internetu. Naštěstí je zde 

ve většině případů nastavení, v němž si 

můžeme nastavit, kdo naše uvedené informace 

uvidí. Proto nebuďte líní, nastavením se prokousejte a chraňte si své soukromí. 

Mezi jedno z nejhorších nebezpečí řadíme kyberšikanu. Kyberšikana není fyzická, ale psychická. Jde o to, že vás 

někdo pomocí nějaké sociální sítě pomlouvá, vyhrožuje vám, uráží vás, anebo napadne váš profil. Ve většině 

případů vás chce ponížit, zesměšnit a ublížit vám. Může k tomu použít nějakou vaši fotku, komentář, video, 

nebo se rovnou nabourá na váš profil. Bohužel některé děti to dokáže psychicky tak dostat, že spáchají 

sebevraždu. Kyberšikana je dnes velmi rozšířená a svými následky velmi nebezpečná. Neměli bychom 

proto zapomínat, že sociální sítě slouží ke komunikaci s našimi kamarády a sdílení našich zážitků s nimi. Sdílením 

nevhodného obsahu a lajkováním urážlivých komentářů, fotek a videí se podílíte na kyberšikaně! Kyberšikana 

splňuje skutkovou podstatu trestných činů! 

A jak se vyvarovat nepříjemnostem na sociálních sítích? Nikdy nesdílejte něco, co nechcete, aby někdo viděl – 

fotky, videa, vaše důvěrné informace atd. A další ochranou je vaše heslo. Na heslo by se měl dávat velký důraz, 

mělo by být dostatečně silné tak, aby na něj nikdo nepřišel. U většiny lidí je problém, že si dávají na více 

sociálních sítí stejná hesla, což je taky chyba a hlavně heslo by se nemělo nikam psát a samozřejmě nikomu říkat. 

Silné heslo se skládá z velkých a malých písmen v kombinaci s čísly. 

Mezi další nebezpečí patří hoaxy. Hoax je sdílení nepravdivých zpráv. Pokud vaši přátelé sdílejí určitou zprávu, 

neznamená to, že si ji ověřovali. 

Všechny zprávy ze sociálních sítí berte s nadhledem a nejdříve si ji ověřte z více zdrojů.  

David Náhlovský 

T 

S 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 

Zdroj: Response 
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SPRING/SUMMER TRENDS 2018 

o velkých mrazech nám už jaro klepe na dveře, tak vám představím trendy na jaro a léto 2018, díky kte-

rým zazáříte ve škole, ve městě i na dovolené.  

 

TŘPYTKY // Glitter 
Třpytky. Třpytky na všem. 

Třpytky se tenhle rok nosí skoro na všem. Na různých tričkách, mikinách, kalho-

tech a džínách, botách anebo taky v makeupu, jakožto stíny na oči, nebo lesky 

na rty. Prostě to, co se leskne nebo má lesklý detail, je trendy. Mějte ale vždyc-

ky na paměti, že méně je někdy více. Nemusíme se proto třpytit od hlavy 

až k patě. Navíc bychom měli ctít příležitost, na kterou se oblékáme. 

 

HALENKY // Blouses 
Halenky a košile se samozřejmě nikdy nosit nepřestaly, ale in jsou teď průhled-

né halenky, pod které můžete např. dát nějakou braletku nebo tílko. Dále jsou 

taky trendy halenky, které se nosily v 60. a 70. letech. Dovolím si je nazvat Hi-

ppie halenky :D. Halenka či košile může mít klidně volánky nebo třeba výšivky 

květin, které jsou letošním velkým hitem a tento rok slaví svůj comeback.  

 

NEOBVYKLÉ DŽÍNY // Unusual jeans 
Abyste si představili pojem “neobvyklé džíny”, vysvětlím vám to takhle - jsou to 

džíny, které mají na sobě něco neobvyklého. To znamená třeba zipy po celých 

nohavicích, různé výšivky, nebo můžou být různě barevné. Zkrátka to jsou krea-

tivní džíny, rozhodně ne nudné, ke kterým si můžete vzít např. černé, nebo bílé 

tričko či svetr.  

 

SLOGANY // Slogans 
Slogany na tričkách nebo mikinách už jsou trendy delší dobu. Nejvíce se nosí 

slogany vystihující dnešní dobu nebo popisující situaci ve světě. Často se to týká 

feminismu či rasismu. Může to být ale také něco motivačního anebo cokoli ji-

ného. Slogany na tričkách a mikinách najdete ve všech obchodech a eshopech. 

Stačí si vybrat ten svůj. A pokud vás žádný dostatečně nevystihuje, prostě si ho 

sami navrhněte a nechte udělat. Ti schopnější z nás si ho můžou i sami vyrobit.  

 

A na závěr - nezapomeňte, že každý má svůj vkus, každému se líbí něco 

jiného a každý nosí něco jiného. Noste to, co se líbí vám a vůbec se nemu-

síte ohlížet za trendy a neposlouchejte ostatní. Respektujete jen vždy akci, 

místo nebo příležitost, na kterou si chcete vámi zvolený outfit vzít. Důleži-

té je to, co si myslíte vy a v čem se vy cítíte dobře.  

 

Buďte kreativní a odvážní.  

 

Chiara Schuhmacher 

P 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 



22 |  
 

SLAVNOSTNÍ MENU 
odně lidí tvrdí, že kluci jsou lepší kuchaři než holky. V minulých číslech vám, milí čtenáři, představily svůj 

kulinářský um naše spolužačky Emma a Nikča. V tomto čísle je zkusíme trumfnout. Připravili jsme si pro vás 

celé slavnostní menu, se kterým překvapíte nejednu dívku. Menu se skládá z předkrmu, polévky a hlavního cho-

du. 

Tataráček s topinkami 
Co budeme potřebovat: 

 Předem mleté hovězí maso 

 Jednu nakrájenou cibuli (šalotku, nebo jarní cibulky, pokud chcete tatarák jemnější) 

 Lžičku worchestrové omáčky 

 Lžičku sojové omáčky 

 Sůl 

 Pepř 

 Sladká paprika 

 Toust nebo chleba na opečení 

 

Postup: 
Všechny ingredience dáme do hluboké 

mísy a pečlivě promícháme. Dochutíme 

solí a pepřem dle chuti. Podáváme 

s opečeným toastem nebo chlebem 

a servírujeme. 

 

Hovězí vývar 

Co budeme potřebovat: 
 Hovězí maso s kostí 

 Zelenina dle chuti (mrkev, celer, petržel, česnek, cibule) 

 Hrubá mouka 

 Vajíčko 

 

Postup: 
Maso omyjeme, vložíme do tlakového hrnce a zalijeme vodou. Přikryjeme pokličkou a necháme cca 35 min vařit. 

Omyjeme a okartáčujeme celer, mrkev, petržel. Oloupeme česnek. Opláchneme cibuli a odkrojíme z ní kořínky. 

Všechnu zeleninu dáme do druhého hrnce a zalijeme vodou. Přikryjeme pokličkou a vaříme také 30 min. 

Z vajíčka a mouky si vypracujeme tužší těsto, na struhadle ho nastrouháme nahrubo a necháme ho odležet. 

Po 30 min opatrně otevřeme hrnec s masem a maso z něj vyndáme. Odkrojíme od něj kost a tučné části a nakrá-

jíme ho na malé kousky. Z druhého hrnce vylovíme všechnu zeleninu. Cibuli a česnek dáme stranou a zbytek 

nakrájíme na menší kostičky. Vývary slijeme do jednoho hrnce, přidáme do nich maso a zeleninu. Promícháme, 

krátce povaříme a dosolíme podle chuti. 

H 

  RECEPT PRO KAŽÉHO 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

  RECEPT PRO KAŽÉHO 
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Medailonky z vepřové panenky 

s bramborami a zeleninou z trouby 
Co budeme potřebovat: 

 Vepřová panenka 

 Sůl, pepř 

 Hořčice 

 Česnek 

 Olivový olej 

 Koření na grilovanou zeleninu 

 Rozmarýn 

 Rajče 

 Brambory 
 

Postup: 
V misce smícháme hořčici, rozmačkaný česnek, olivový olej, trochu 

pepře a trochu soli. Panenku omyjeme, osušíme, odkrojíme z ní 

přebytečné blány a ze všech stran ji potřeme naší směsí a necháme 

ji 30 min ležet v chladu. Po 30 minutách ji nakrájíme na 2-3 deseti-

centimetrové špalíčky. Na rozpálené pánvi špalíčky ze všech stran 

opékáme cca 1 min, aby se nám zatáhla. Po opečení ji dáme na plech vyložený pečícím papírem a vložíme ho do 

předem rozehřáté trouby na 180 °C a pečeme 10 min. Otočíme a necháme 20 min dopéct. Po dopečení vyndáme 

špalíčky na talíř a přikryjeme alobalem na 3-5 min. Pak už jen nakrájíme na 2,5 centimetrové plátky. Panenka by 

uvnitř měla být narůžovělá, aby byla krásně šťavnatá a ne vysušená.   
 

Brambory: 
Brambory omyjeme a okartáčujeme. Nakrájíme je na cca půl centimetrové 

plátky. Plátky si vyskládáme na pečícím papírem vyložený plech. V misce si 

smícháme olivový olej, sůl, pepř, rozmarýn, koření na grilovanou zeleninu 

a kmín. Směsí potřeme brambory. Nakrájíme si rajče nebo cibuli a vyskládá-

me ji na brambory, posolíme a popepříme. Plech vložíme do trouby rozehřá-

té na 180°C a pečeme 30 min.    

             

Česnekový dip 

Potřebujeme (na cca 25ks): 
 2 stroužky česneku 

 250 g bílého selského jogurtu 

 2 lžíce zakysané smetany 

 Sůl, pepř, oregano, pár kapek cironu 

 
Marek Malý a Tobiáš Cimburek 

RECEPT PRO KAŽDÉHO 

Postup: 
Smícháme bílý selský jogurt se zakysanou 

smetanou. Přidáme prolisované strouž-

ky česneku a dobře zamícháme.  Česne-

kový dip osolíme, opepříme, okořeníme 

oreganem. Dále přidáme citronovou šťá-

vu. Vše důkladně zamícháme.  
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Okénko mladého sportovce 
Jsem rád, že po dlouhé době vám, milí čtenáři, můžu představit opět 

výjimečného sportovce z prvního stupně. Tentokrát se v našem okénku 

představí Adélka Langerová z 5.A, která se věnuje twirlingu. 
 

Jak dlouho děláš twirling? 

Věnuju se mu už 5 let. 

Proč Tě baví tento sport? 

Už odmala jsem chtěla dělat tento sport a myslím, že mi jde a baví mě. 

Co všechno ke twirlingu potřebuješ? 

Twirlingovou hůlku, sportovní obuv a oblečení. Na závody ještě šaty, 

třpytky do vlasů a šminky. 

Proč jsi začala s twirlingem? 

Protože se mi to „točení hůlkou“ líbilo a chtěla jsem to také zkusit.  

Čeho bys chtěla ve twirlingu dosáhnout? 

Chtěla bych se dostat na mistrovství Evropy. Zatím jsem se dostala na mistrovství České republiky, kde jsem ob-

sadila 7. místo z 26. 

Kde trénujete? 

V zimě trénujeme v hale a v létě venku na hřišti. 

Komu bys twirling doporučila? 

Je to holčičí sport, takže bych ho doporučila všem holkám, které rády cvičí a nechtějí sedět doma. 

Dala bys našim čtenářkám nějaké rady, jak se stát úspěšnou v tomto sportu? 

Asi jako v každém sportu i ve twirlingu je za potřebí hodně úsilí a dřiny při tréninku. Trénuju i doma každou vol-

nou chvíli. 

Ondřej Velechovský 

 

Po roce jsme opět zvítězili
e čtvrtek 15. února vyvrcholila série 

basketbalových turnajů žáků 3. tříd základních 

škol v Mladé Boleslavi a v Kosmonosech finálovým 

turnajem na 5. ZŠ, kterého se zúčastnili vítězové 

turnajů jednotlivých škol. Vítězné třídy z 1., 2., 4. ,5., 

7., 8. ZŠ a ZŠ Kosmonosy se utkaly nejdříve ve dvou 

čtyřčlenných skupinách o pořadí ve skupině. 

To poté určilo sestavu semifinálových a finálových 

utkání. 

V souboji o 3. místo zvítězila 3. B 7. ZŠ nad 3. A 7. ZŠ 

6 : 5. V utkání o 1. a 2. místo zvítězili třeťáci ZŠ 

Kosmonosy nad družstvem 4. ZŠ 14 : 4. Nejlepší 

hráčkou turnaje byla vyhlášena Jasmine James ze 4. 

ZŠ a nejlepším hráčem Tomáš Linhart (3. B) ze ZŠ Kosmonosy. 

Mgr. Milan Petráš

  

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Získali jsme třetí místo v ČEPS cupu 

 turnaje ve florbalu základních škol se zúčastnila také naše 

škola. Náš první zápas se 6. základní školou skončil remízou 

2:2. Druhý zápas jsme vyhráli 17:0 nad týmem z Benátek nad Jize-

rou. Ale bohužel jsme potřebovali vyhrát alespoň 18:0. Takže nás 

docela naštvalo, že nám postup utekl o jeden gól. Ale dali jsme 

hlavy  vzhůru a šli dál. Poslední zápas jsme vyhráli 7:0 nad žáky 

z Debře. Byl to fajn zážitek, ale bohužel jsme nepostoupili. 

Tomáš Volovik 

 

 

Školní turnaj ve florbale ovládli páťáci  

ne 16. ledna se v kosmonoské sokolovně 

konal školní florbalový turnaj. Zúčastnili se ho 

žáci třetích až pátých tříd naší školy. Žáci byli roz-

děleni na dvě skupiny, A a B, a v každé skupině 

byly tři týmy. Ve skupině hrál každý s každým. 

Jeden zápas trval 5 minut. Hrálo se na malé branky 

bez brankářů. Kdo vyhrál všechny zápasy ve své 

skupině, postoupil do finále. Finále samo o sobě 

bylo velmi dramatické, protože se proti sobě po-

stavily týmy 5.A a 5.B. Vítězem celého turnaje se 

nakonec stali žáci 5.B, kteří si odnesli velký pohár, 

diplom a bonbóny. Pohár také obdržely týmy 5.A 

(druhé místo) a 3.A (třetí místo). Došlo také na 

vyhlášení nejlepších hráčů turnaje, kterým se stal Saša Sheyko z týmu 4.B a nejlepší z dívek Simonka Odnohová 

z 3.A. Turnaj doprovázela výborná a soutěživá nálada.  

Antonín Šimek 

 

Fotogalerie z turnaje 4. tříd v basketbalu 

T 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 

Vítěz 4.A 



26 |  
 

Zimní nebo spíš jarní inspirace na 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 8.B, která bude hodnotit outfity našich odvážných paní učitelek. Protože Jan-

ča je ve svém hodnocení nekompromisní. 

Redakce KosmoNOSáku 

  

 

 

Paní učitelka Kateřina Göldner 

Tato paní učitelka, jak se zdá, je již připravena na jaro. Dokazuje 

to její tmavě modré kytičkové tričko, které je doplněno černým 

svetříkem. Teď se ale zaměříme na dolní část těla. Paní učitelka 

má na sobě světle růžovou sukni, též s květinami, a celý outfit 

doplnila černými punčochami. Takže paní učitelka Göldner je na 

99,9 % připravená na jaro. Doufejme, že nám ho svými květino-

vými outfity brzy přivolá. 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Šárka Vrabcová 

Paní učitelka Vrabcová je jediná, která má své dvorní 

dámy. Ale my se zaměříme jen na paní učitelku. Má na 

sobě černé triko, které označuje jarní liják, při kterém 

nikdo nechodí ven, protože je šedo až černo. Ale vše 

rozjasňují ty modré džíny s vyšisováním, které předsta-

vují slunce. Nejvíc celý look rozjasňuje ale její úsměv. 

Takže tato paní učitelka je na jaro připravena z 95%. 

 

 

 

 

Jana Jelínková z 8.B

M 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová, 7.B 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pohádka na pokračování 

DOBRODRUŽSTVÍ LIŠÁKA PIPA 
Další den se lišák probudil, najedl se a vydal se znovu na cestu. Jak tak šel, 

zjistil, že mu došla voda, a tak šel k nedaleké řece. Když se skláněl, aby si 

naplnil láhev, uslyšel hlasy, ale než se stihl otočit, někdo do něj strčil. Lišáka 

unášel proud řeky. Hledal něco, čeho by se mohl zachytit. Nakonec uviděl 

spadlý strom přes řeku. Ze všech sil k němu doplaval, chytil se ho a vyšplhal 

se na něj. Poté pomalu a opatrně přešel na břeh, kde si vyčerpaně sedl. Když 

se dostatečně vzpamatoval, začal hledat svůj milovaný raneček. Nikde ho 

nemohl najít, a tak to vzdal. Sedl si na kámen a rozbrečel se. Litoval, že si svůj raneček nehlídal. Přes své vzlyky 

neslyšel, jak se k němu někdo blíží. „Ahoj!“ řekl neznámý. Lišák se polekal a spadl na zem. Vyplašeně se podíval 

na neznámého. Byl to mladý šedý vlk s černým ocasem. „ Promiň, že jsem tě vylekal,“ omlouval se vlček. „ Ahoj,“ 

pozdravil vylekaně Pip a postavil se. „ Já jsem Alexandr, ale říkej mi Alex,“ představil se vlk a podal mu ruku. Pip 

mu ruku chytil a také se představil: „ Já jsem Pip.“ Alex se na něj usmál a ptal se dál: „ Co se ti stalo, že jsi brečel, 

Pipe?“ Pipa překvapilo, že si toho všiml. „ Ztratil jsem svůj raneček,“ řekl smutně. Alex se zamyslel a pak odněkud 

vytáhl červený raneček. „ Není to tenhle?“ zeptal se s úsměvem na tváři. Pip se celý rozzářil. Nemohl uvěřit, 

že má zase svůj raneček. Alex mu ho podal a byl rád, že Pipa rozveselil. „ Našel jsem ho támhle,“ ukázal někam 

za něj. Pip nevěděl, jak mu poděkovat, a tak ho objal. „ Moc ti děkuju, Alexi!“ Jmenovaný byl nejprve zaskočený, 

ale pak mu objetí opětoval. Pak se od sebe odtáhli a Pip dostal nápad. „ Alexi, co kdyby ses se mnou vydal 

na velké dobrodružství?“ zeptal se. Alex chvíli přemýšlel, ale pak s nadšením přikývnul.  

KOSMONOSÁČEK 
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Připravila Tereza Lojová

KOSMONOSÁČEK 

Adéla Palaštuková, 4.A 

Lucie Bogdanoská, 4.A 

Marie Šámalová 3.A 

Kateřina Bahníková, 4.A 

David Ježek, 2.C 
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1. Sudoku     2. Skrývačka 

 

 

 

 

    

    3. Pizza 

Jaký je maximální počet porcí, který dokážete nakrájet 

třemi rovnými řezy? Porce pizzy se nesmí posouvat ani 

pokládat na sebe. Jednotlivé porce nemusí být stejně 

velké. 

 

 

 

 

BÁSNIČKA OD HANIČKY 
Zimu rádi máme, 

zmrzlé uši máme. 

Můžem stavět sněhuláka, 

na lyžích pak budem skákat. 

VŠICHNI SNĚHU VYUŽIJTE 

LYŽUJTE A DOVÁDĚJTE 

LUŠTĚNKY 

Řešení: 

 1.  

 

 

 

 

2. B) 

3. 

 

Připravil Adam Folprecht 

 

Kristýna Mladá, 5.A 
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Závěrečná anketa 
sme zpět s prvním vydáním ankety v novém roce 2018. Tentokrát jsme se rozhodly zeptat se žáků školy, co 
znamená slovo ERTEPLE. Tak v první řadě erteple jsou brambory. (A proč zrovna brambory? Brambory mají 

spoustu různých názvů po celé ČR i na Slovensku.) Toto označení je vlastně zkomolenina z německého  Erdäpfel 
(zemské jablko). Používá se na Moravě, ale má spoustu tvarů (artipla, artepla, herteple, erteplo..). 
 

Jan Jiří Tomek (3.C): „Videohra.“ 

Vojta Vík (3.C): „Erb.“ 

Ema Ponocná (5.A): „Pantofle.“ 

Ondra Velechovský (5.A): „Obvaz.“  

Kristýna Kyselová (6.B): „Brambora“. 

Majda Krejčová (8.B): „Brambora.“ 

Michal Petráš (8.A): „Brambora.“ 

Michal Novák (9.A): „Čínská automobilová značka.“ 

 

 

 

Kateřina Nguyenová a Karolína Danková 

Výsledky olympiád (2. st.): 

Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo): Karolína Danková (8. místo), Kateřina Nguyenová (14. místo) 

Olympiáda v anglické konverzaci (OK): Chiara Schuhmacher (9. místo), Tomáš Maroul (12. místo) 

Zeměpisná olympiáda (OK): Justýna Šafaříková, Barbora Kancnýřová, Michal Petráš (všichni 9. místo), 

David Kurzeja (13. místo), Martin Veselý (16. místo), Eliška Nedvědová (19. místo) 

GRATULUJEME!!! 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v květnu 2018 
 

 

Veškeré neoznačené fotografie a obrázky v tomto čísle pocházejí z archivu  

ZŠ Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 
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