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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 
Zdravím vás milí čtenáři a čtenářky.  

Máme tu další rok a sérii našeho časopisu KosmoNOSáku a tentokrát zcela 

v novém kabátě. Přidali jsme pro vás další články, nové rubriky, více zábavy, zají-

mavostí a luštěnek. Těšit se můžete také na pokračování oblíbené rubriky Versus. 

Samozřejmě jsme nezapomněli na malé čtenáře a i jim jsme připravili hádanky a 

pohádku. Díky úspěšnosti časopisu se k nám přidali další noví redaktoři, protože je 

zaujala naše práce a zjistili, že by je to také bavilo a chtěli by do KosmoNOSáku přispívat. Další novinou 

je náš maskot KosmoNOSál, jehož autorem je Tomáš Kolbaba. KosmoNOSál vás bude provázet celým 

vydáním. Doufám, že letos si tento časopis užijete ještě více. Ráda bych vás touto cestou taky informo-

vala o nových webových stránkách našeho školního časopisu, které vytváří Michal Mužík. Jejich webová 

adresa je: casopis-kosmonosak.webnode.cz. Tento rok nás čeká velká výzva v podobě velkého celore-

publikového finále školního časopisu roku. Držte nám palce a děkujeme vám za podporu!  

Veronika Barvová 

OBSAH 
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První zvonění 
ne 1. 9. 2015 jsme se zase 

všichni sešli na nádvoří 

našeho zámku. Společně jsme 

vítali nový školní rok 

2015/2016. Na naší školu přišlo 

mnoho prvňáčků a pro mě jako 

pro deváťáka byla zajímavá 

zkušenost, stát přede všemi 

rodiči a žáky uprostřed  

 

nádvoří. O úvodní řeč se po-

starala paní zástupkyně 

s panem ředitelem. Samo-

zřejmostí bylo také to, že 

deváťáci odvedli prvňáčky do 

školy. Musím uznat, že je to 

celkem zajímavá tradice naší 

školy. 

Michal Mužík

Dobývání Zvířetic  

e čtvrtek 23. 9. vyrazili žáci 

třídy 7. A dobýt zříceninu 

hradu Zvířetice. Někteří z nás si 

dokonce oblékli dobové kos-

týmy. Výlet jsme získali za od-

měnu, protože jsme nasbírali 

nejvíce plastových víček. Jeli 

s námi p. uč. Jonášová a p. uč. 

Turek. Vyrazili jsme ráno, chvíli 

jeli MHD a pak šli pěšky. Došli 

jsme k nové budově informač-

ního centra a tady nás čekal 

první program. Nasvačili jsme 

se a po chvíli nás paní z centra 

pozvala dovnitř. Nejprve jsme 

šli do 2. patra, zde je místnost 

s expozicí řemesel tradičních 

pro tento kraj. Například koší-

káři, loutka-

ři, mýdlaři 

atd. Byla tu 

také zmen-

šenina Zvíře-

tic, jak asi 

dříve vypa-

daly. Když 

jsme si všechno prohlédli a sešli 

dolů, čekal nás dokument o 

Zvířeticích, který ukazuje prav-

děpodobnou podobu hradu, 

než ho potkal ničivý požár. Při 

sledování nám paní říkala různé 

zajímavosti o zřícenině. Po 

zhlédnutí dokumentu jsme paní 

poděkovali a vyrazili na cestu. 

Prošli jsme hlubokým lesem a 

po chvíli už viděli kousíček, 

kousek a nakonec celou zříce-

ninu hradu. Dorazili jsme naho-

ru a odložili si věci na lavičku. 

Pan učitel Turek rozhodl, že si 

děvčata spolu s paní učitelkou 

připraví nějaký středověký ta-

neček a mezitím chlapci budou 

soutěžit a prokazovat své do-

vednosti v různých soubojích. 

Když měla děvčata hotovou 

sestavu, předvedla ji chlapcům 

a panu učiteli. Následovalo 

společné focení na památku. 

Po focení jsme si rozebrali své 

věci a vyrazili domů. Cestou 

domů jsme použili hodně zkra-

tek, neboť bylo chladno a dost 

pršelo. Všichni dorazili 

v pořádku. Sice promočení, ale 

s veselou náladou.  

Kateřina Nguyenová 
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5.B v Hipocentru PN Kosmonosy 
řída 5.B pravidelně navště-

vuje Hipocentrum PN Kos-

monosy. Toto centrum je sice 

určeno pro pacienty zdejší psy-

chiatrické nemocnice, ale mož-

nost sem občas zajít se přece 

nedá nevyužít! Chovají zde růz-

ná zvířata včetně koní, psů a 

koček. A právě koně jsou tou 

zajímavostí. Někdy si o nich 

povídáme s paní Kamilou Pe-

trovou, která nám napří-

klad prozradí, jak se o ně 

starat, jak poznat plemena 

a tak dále. Někdy na nich 

zase jezdíme. Je to oprav-

du příjemný pocit, když se 

spojí lidská duše 

s koňskou. Všem zaměst-

nancům Hipocentra PN 

Kosmonosy moc děkujeme! 

Eva Červová 

 

 

Projekt Dílny 
íky Evropské unii jsme 

součástí skvělého projek-

tu. Dobrovolníci z deváté třídy 

se snaží o co nejlepší výrobky 

pro žáky školy. Zatím jsme se 

během jednoho dopoledne 

věnovali výrobě hracích kostek 

pro prvňáky a během druhého 

dopoledne jsme vyráběli geo-

desky. V plánu máme ještě se-

stavit pomůcky 

v podobě kulis a sto-

janů na kulisy pro náš 

školní dramatický 

kroužek. Myslím, že je 

to super věc, vyzkou-

šet si udělat opravdo-

vé výrobky, které se 

skutečně využijí.  

   Kateřina Mazancová

 

Pojďte a poslyšte
a začátku září, tedy 7. 9., 

se na nádvoří našeho 

kosmonoského zámku konalo 

divadelní představení „Pojďte a 

poslyšte“. Tento příběh vypráví 

o tom, jak do naší země dle 

pověsti přišli první Češi. 

Protože trpěli hladem, vydal 

se praotec Čech se svým 

lidem na dlouhou cestu. Po 

dlouhém putování došli do 

nádherného kraje a pojme-

novali jej Čechy (podle pra-

otce Čecha). Jeho lid se za-

čal rozrůstat a stal se z nich 

národ. Postupně začali stavět 

hrady a zámky a v jednom 

z nich se usídlila jedna ze tří 

dcer praotce Čecha Libuše se 

svým manželem Přemyslem 

Oráčem. Divadlo si pro nás při-

pravili studenti z divadelního 

klubu z České Lípy. Představení 

bylo provázáno písničkami a 

moc se nám líbilo.  

Adriana Daníčková

T 

D 

N 

AKTUALITY 



  | 5  
 

Beseda „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ 
 pondělí 2. 11. se vydal 

celý druhý stupeň a 5. tří-

dy do kulturního domu v Mladé 

Boleslavi. Beseda o siru Nicho-

lasovi Wintonovi (19. května 

1909 – 1. července 2015) zača-

la v 10:00 hod. Sir Nicolas Win-

ton byl Angličan, který před 

začátkem Druhé světové války 

zachránil 669 židovských dětí 

z okupovaného území Česko-

slovenska před transportem do 

koncentračních tá-

borů tím, že jim za-

jistil odjezd vlakem 

do Spojeného krá-

lovství, kde na ně 

čekaly jejich „ná-

hradní“ rodiny. Po 

projekci filmu „Ni-

cholas Winton – Síla 

lidskosti“ následova-

la beseda s jedním z tvůrců 

filmu a přítelem pana Wintona 

Zdeňkem Tulisem. Pan Tulis o 

panu Wintonovi velmi poutavě 

povídal. Bylo vidět, že má sira 

Wintona ve veliké úctě. Z jeho 

povídání jsme se dozvěděli o 

příhodách z natáčení filmu i ze 

života sira Wintona, který byl 

dle jeho slov velký „šprímař“ a 

člověk plný elánu. Nakonec si 

někteří šťastlivci odnesli i knihu 

na motivy Wintonova života 

s názvem Nickyho rodina.  

Adéla Stránská

 

Víkendová akce na Malé Skále 
iž na začátku školního roku si 

pro nás pan učitel Turek za 

podpory SRPŠ připravil víken-

dovou akci na Malé Skále. 

V pátek 18. 9. 2015 jsme spo-

lečně vlakem vyrazili.  Do kem-

pu, kde jsme měli přespat, jsme 

dorazili v podvečerních hodi-

nách. Postavili jsme stany a pak 

jsme měli čas na přípravu na 

noc a na další 

den. Ráno jsme 

vstali celkem 

brzy, sbalili jsme 

stany a přesunu-

li se k půjčovně 

kánoí. Poté už 

jsme se jen na-

lodili do kánoí a 

vyrazili na vodu. 

Jen co jsme dojeli do 

cíle a naobědvali se, 

vyrazili jsme na zpá-

teční cestu na ko-

loběžkách. Na noc 

jsme vyrazili do lesa do 

skal vybrat si místo na 

spaní. Spali jsme po 

skupinkách buď pod 

skálou nebo v jeskyni. Byl to 

nezapomenutelný zážitek. Rá-

no jsme šli zpátky k půjčovně 

kánoí, kde bylo i lanové cen-

trum. Tam jsme strávili celé 

dopoledne. Pak už zbýval jen 

oběd v oblíbené restauraci a 

hurá domů!  

Kateřina Mazancová 

V 
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Výlet na Pražský hrad 

etos  5. 11. se jela třída 5.A 

podívat do Prahy na Pražský 

hrad. Cesta autobusem trvala 

asi 1 hodinu. Skoro před Praž-

ským hradem se nám však au-

tobus porouchal a my jsme 

museli zbytek dojít pěšky. Ko-

nečně jsme stanuli před bra-

nami vysokého Pražského hra-

du. Když jsme vešli dovnitř, 

pochodovali kolem nás zrovna 

vojáci Hradní stráže. Na Praž-

ském hradě jsme navštívili Vla-

dislavský sál, který je největším 

slavnostním prostorem starého 

královského paláce Pražského 

hradu. Tento sál byl postaven 

za vlády Vladislava Jagellon-

ského. Kdysi se tady konaly 

korunovační hostiny a rytířské 

turnaje na koních. Líbily se mi 

tam lustry a klenby na stropě. 

Z Vladislavského sálu jsme šli 

po schodech do místnosti, kde 

kdysi bývali písaři a odkud byli 

vyhozeni 3 úředníci z okna při 

povstání českého lidu proti 

Habsburkům. Podnikli jsme 

průzkumnou cestu hradním 

areálem a zahráli si hru jmé-

nem HRA NA HRAD. Za odmě-

nu jsme se směli vyfotografo-

vat jako králové či královny na 

trůnu. Prohlédli jsme si Zlatou 

uličku a směli jsme se podívat i 

do mučírny. Zpátky domů jsme 

se vraceli se spoustou zážitků. 

Tereza Štechová 

 

Beseda v knihovně s Pavlem Čechem 
 pátek 23. 10. 2015 šly 

třídy 6.A a 6.B do městské 

knihovny v Mladé Boleslavi, 

kde měly besedu s významným 

českým spisovatelem a ilustrá-

torem Pavlem Čechem. Pavel 

Čech představoval dětem své 

knihy, např.: Dědečkové, O 

klíči, O čertovi, Velký závod a 

některé další. Nějakou dobu byl 

prý hasičem a ve svém volném 

čase kreslil obrázky do knih. 

Některé knihy jsou s textem a 

některé ne, aby děti rozvíjely 

svou představivost. Dokonce 

třídám vyprávěl jeden příběh 

z knihy Dědečkové. Příběh byl o 

starém indiánovi, který byl kdy-

si válečníkem. Zrovna tento 

příběh nebyl s textem. Nako-

nec nám Pavel Čech nakreslil 

na památku naštvaného kocou-

ra.  

Tereza Lojová 
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Přednáška Zdravé děti 
átek 13. je vždy zajímavým 

dnem a já jsem v pátek 13. 

listopadu zažil super přednášku 

z projektu Zdravé děti. Přednáška 

byla o tom, na co si mám dát po-

zor při výběru jídla. Třeba jako 

trvanlivost jídla, poškození potra-

vin a na hygienu u jídla. Přednáška 

byla velice zajímavá a velice nauč-

ná, protože vím, na co se 

kouknout jedním koutkem oka. 

Nejvíc mě zaujal výklad o fyzi-

kálním poškození, což je po-

dobné, jako když si rozbiju 

koleno – tak ho mám krvavé a 

znečistěné. A stejné je to i u 

jídla, až na tu krev. 

Tomáš Bogdanoski 

 

Svět kolem nás 
ne 7. října 2015 oba  

8. ročníky jely s panem 

učitelem Mašínem a paní uči-

telkou Horákovou do Domu 

Kultury v Mladé Boleslavi na 

přednášku na téma Indie 

z cyklu Svět kolem nás. Předná-

šející byli dva cestovatelé, kteří 

nás nejprve seznámili s Indií 

z pohledu zeměpisného, dále 

nám vyprávěli o 

náboženství a o 

mentalitě lidí a ji-

ných zajímavostech. 

Dozvěděli jsme se, 

že na seve-

ru ohraničují Indii 

Himaláje, kde se 

nachází druhá nejvyšší hora 

světa K2. Indií protéká řeka 

Indus a hlavním městem New 

Dillí protéká řeka Ganga. 

Z mého pohledu bylo nejzají-

mavější vyprávění o indických 

zvycích a o buddhistickém ná-

boženství. Nejvíce mě překvapil 

jejich očistný rituál, který kaž-

doročně podstupují všichni 

Indové – očistnou koupel v řece 

Ganga.  

Klára Voloviková 

 

Dětská nota 
 týdnu od 2. Listopadu do 

6. Listopadu proběhla už 

42. Dětská nota s názvem Tour 

de rodina. Dětská nota je 

autorská soutěž písní pro děti. 

Tradičně účinkuje dětský sbor 

Paprsek pod vedením Markety 

Amerighi a kapela Paprsek 

friends ve složení: klávesy Jan 

Steinsdorfr, bicí Jan Chalupa, 

kytary a banjo Josef Štěpánek a 

kapelník Jan Lstibůrek bassa. 

Letošní nota se nesla v duchu 

rodiny a kol. Ve čtvrtek se 

vrcholného koncertu Dětské 

noty zúčastnily i kosmonoské 

třída 3.A i 3.B. Vítěznou písní se 

stala píseň Svítí od autorů 

Petera Bindera a Pavly Milcové. 

V odborné porotě zasedli Zora 

Jandová, Wabi Daněk, Jiří 

Šlupka Svěrák, Daniel Marek a 

paní Ďurfinová. Celý festival 

shlédlo přes 4000 diváků.  

Martin Veselý

P 
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V 
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Jazykově vzdělávací pobyt v Londýně 
áci sedmých, osmých a de-

vátých tříd spolu s paní uči-

telkou Horákovou, Černou a 

Kuhnovou měli tu čest podívat 

se do hlavního města Velké 

Británie – Londýna. Tento jazy-

kově-vzdělávací pobyt nám 

zajistil pan ředitel z fondu EU. 

Zájezd se konal od 11. 10. do 

16. 10. 2015. Cesta vedla 

přes ČR do Německa, Belgie a 

Francie. Z Francie se jelo euro-

tunelem do Anglie. Bohužel, 

když jsme měli přejíždět na 

anglickou stranu, vlezla do tu-

nelu „banda uprchlíků“, která 

se stejně jako my chtěla dostat 

do Anglie. Tento 

pokus se jim ne-

zdařil a my jsme 

se kvůli nim zdr-

želi asi o 3 hodiny. 

Po projetí euro-

tunelem jsme byli 

už jen kousek 

k cíli. V Londýně 

jsme jako první 

navštívili London 

Eye a Sea Life. Poté už jsme 

odjeli na místo, kde si nás pře-

braly rodiny. V anglických rodi-

nách jsme přespali 3 noci. Kaž-

dé ráno jsme se sešli na místě 

srazu a odtud jsme jeli do ško-

ly, kde jsme na-

vštívili 9 lekcí an-

gličtiny, které 

vedli zkušení an-

gličtí lektoři. Poté 

jsme vyjeli na náš 

odpolední pro-

gram. Navštívili 

jsme ateliéry 

Harryho Pottera, 

Muzeum vosko-

vých figurín Madame Tussaud a 

také jsme se podívali na Houses 

of Parliament s Big Benem, 

Westminister Abbey, Buckin-

gham Palace, Greenwich park 

s nultým poledníkem, Tower 

Bridge a Tower of London. Su-

venýry jsme nakoupili na Ox-

ford Street. Po Londýně jsme 

se pohybovali metrem a lodí, 

kterou jsme pluli po Temži. Pak 

už byla před námi jen cesta 

zpět domů. Celý pobyt jsme si 

užili a doufám, že se bude ještě 

někdy opakovat.  

Radim Malý

Ž 

REPORTÁŽ 
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Rozhovor … s Evičkou Toušovou 

vičku Toušovou většina z nás zná jako milou křehkou blondýnku. Málokdo však ví, že se věnuje 

Capoeiře, což je pro většinu z nás zcela neznámé slovo. Evča nám tedy blíže Capoeiru představí. 

Třeba se někomu z vás líbí. Samozřejmě jsem měla na mysli Capoeiru. 

 

Evi, nejdříve vysvětli našim 

čtenářům, co to Capoeira je? 

Je to brazilské bojové umění 

spojené s tancem. 

Co potřebuješ ke Capoeiře? 

Nadšení se něco nového naučit 

a bílé oblečení. 

V jakém oblečení cvičíš? 

V bílém oblečení, co vypadá 

jako župan. :D 

Jak dlouho už děláš Capoeiru? 

Capoeiře se věnuji okolo třech 

let. 

Jezdíš na nějaké soutěže? 

Ano, jezdím. 

A vyhráváš? 

Jasně, že ano! :D Já jsem dřív 

dělala aerobik, tak mám nějaký 

základ, a pak už to jde samo. 

Na jaké úrovni soutěže jsou? 

Klidně na mezinárodní. 

S Capoeirou jsem byla napří-

klad už i v Rotterdamu. 

A co se takhle na soutěžích 

dělá? 

Stojí dva protivníci proti sobě, a 

když rozhodčí dá povel, tak se 

začne bojovat. 

Proč jsi s Capoeirou začala? 

Chtěla jsem zkusit něco neob-

vyklého. Už i podle názvu 

Capoeira je to samo o sobě 

zajímavé. Tak jsem to zkusila a 

zjistila jsem, že je to super. 

Co tě na tom nejvíc baví? 

Asi ta rozmanitost.  

Jak dlouho musíš dělat Capoei-

ru, abys byla dobrá? 

Myslím, že to nezáleží na čase, 

ale na tom, jak kdo se snaží. I 

kdybys dělala Capoeiru třeba 

pět let a nebudeš se snažit, tak 

stejně nebudeš dobrá. 

Co nejvíc potřebuješ při dělání 

Capoeiry? 

Hlavně nadšení. Pak také po-

hyblivost. 

Víš, kdo byl mezi prvními, kteří 

začali s Capoeirou? 

Myslím, že to byl někdo, kdo se 

jmenoval Camisa. 

Komu bys Capoeiru doporuči-

la? 

Tak to fakt nevím. Někoho to 

bude bavit, někoho ne. Je to 

různé. A je to super sport pro 

kluky i holky. 

Kolik přibližně Capoeira stojí? 

Na půl roku 2700 Kč pro dospě-

lého a 2400 Kč pro dítě. 

Veronika Dubská 

E 

ROZHOVOR 
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Paní učitelka Fejfušová 

versus 

paní učitelka Strnádková 
 

ubrika Versus v minulém čísle KosmoNOSáku se vám moc líbila, tak jsme se rozhodli podrobit vý-

slechu další dvě paní učitelky. Tentokrát jsme oslovili paní učitelku Fejfušovou z prvního stupně a 

paní učitelku Strnádkovou, díky které všichni pronikáme do tajů fyziky.  Jako vždy jsme si připravily pět 

záludných otázek. 

 

     Paní učitelka Fejfušová          Paní učitelka Strnádková 

Otázka: 

Na jaké nejlepší dovolené jste byla? 

Myslím si, že není důležité kde, spíše s kým. Kdy-

bych to ale měla zvážit, tak asi v Americe nebo na 

Floridě. 

Na místě tolik nezáleží jako na tom, jestli to je 

s těmi nejbližšími. 

Zasmála jste se někdy nad průšvihem žáků? 

Nebyl to průšvih, ale Apríl. Něco jsem ještě zaři-

zovala, když najednou pro mě přišly mé žákyně, 

že venku pod stromem leží mrtvý Matěj (spolu-

žák). Rychle jsem běžela ven za nimi. Matěj 

opravdu ležel, nehýbal se a krev byla všude (byl 

to kečup). Klekla jsem si k němu a přemýšlela, co  

dělat, naštěstí jsem kabelku s mobilem nechala 

vevnitř a nemohla jsem zavolat sanitku, a když 

jsem se k němu skláněla, celá třída začala křičet: 

„apríl“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatujete si nějakou vtipnou hlášku? 

Jednou ke mně přiběhl žák a říkal: „Paní učitelko, 

na mě to na zastávce přišlo … a samo se to nějak 

vypustilo.“ 

Není to úplně hláška, ale přeřek. Chtěla jsem říci 

„jdi pryč“ a místo toho jsem řekla „divič pič“. 

Dala jste někdy vtipnou poznámku? 

Snažím se poznámky nedávat, ale co si pamatuji 

tak byla: Hodil kamenem po spolužákovi. 

Nedávám poznámky, jelikož moje učitelka mě 

naučila, že když dám poznámku, znamená to, že 

si neumím zjednat respekt ve třídě. 

Vrátila byste se raději do školy jako žák, který získává zkušenosti, nebo raději učíte a zkušenos-

ti předáváte? 

Jednodušší je asi učit, ale je to zodpovědnější. Ráda učím, ale školu jsem měla také ráda. 

 

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

R 

VERSUS 

Ráda učím v 8.B, nejsou to přímo průšvihy, ale 

každou hodinu je s nimi sranda. 
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London 2015 
n Sunday 11th October 

2015, we went to London 

for a few days. We visit and 

saw a lot of famous places - 

London Eye, Buckingham Pala-

ce, Madame Tussauds Muse-

um, Oxford Street, The Making 

of Harry Potter, Big Ben, Tower 

Bridge etc. and we were divi-

ded into different Families. My 

greatest experience was The 

Making of Harry Potter, becau-

se I love the film and it was 

amazing to see all the things 

they've used in the film in real 

life. And Madame Tussauds 

Museum was good too. 

The second and third day we 

went to school in the morning 

and we learned English. 

It all was fun and we all had a 

perfect time. 

 

FAMOUS – slavný 

DIVIDE – rozdělit 

FOR A FEW DAYS – na 

pár dní 

AMAZING – úžasný 

 

London 2015  
onntag 11. Oktober 2015 

sind wir für paar Tage nach 

London gefahren. Wir haben 

viele bekannte Plätze gesehen 

und auch viele besucht. Zb. 

London Eye, Buckingham Pala-

ce, Oxford Street, The Making 

of Harry Potter, Big Ben, Tower 

Bridge usw. und Wir waren in 

Gruppen in verschiedenen Fa-

mielien verteilt. Mein schön-

stes Erlebnes war The Making 

of Harry Potter, weil Ich den 

Film liebe und es war 

unglaublich alle die Sachen zu 

sehen, die im Film waren. Und 

Madame Tussauds war auch 

ganz schön. Den zweiten und 

dritten Tag waren wir Morgens 

in einer Schule und haben En-

glisch gelernt. Jeden hat es 

riesigen Spaß gemacht und wir 

Alle haten eine wunderschöne 

Zeit in London. 

 

 

TAGE - dny  

PLÄTZE - místa 

ZB. - např. 

USW. - atd. 

GRUPPEN - skupiny  

FAMILIEN - rodiny  

SCHULE - škola 

SPAß - zábava  

ALLE - všichni 

ZEIT - čas 

Chiara Schuhmacher 

 

 

 

O 

S 

CHIARA’S WORLD 
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Island 
sland je ostrov na severu naší 

planety, kde teplota málokdy 

překročí 15 °C. Je celý posetý 

sopkami a vyhaslými krátery. I 

když je Island relativně malý 

ostrov, najdete na něm snad 

všechny typy krajin, které si 

dokážete představit. Od zasně-

žených vrcholků hor, sopeč-

ných kráterů a polí po měsíční 

krajinu a lesy vysoké ani ne 

metr. Ale nemyslete si, že je to 

krajina bez vody. Jsou tam gej-

zíry, vodopády, ledovcová jeze-

ra ale i jezírka uvnitř kráterů 

vyhaslých sopek. Samotní Is-

lanďané jsou velice milí a po-

hostinní lidé, kteří snad každý 

vlastní stádo ovcí a poníků a za 

život napsali aspoň jednu kni-

hu. Mě Island okouzlil a jediné, 

co bych mu vytkla, jsou nízké 

teploty, které přetrvávají i v 

létě. Věřím však, že spoustě 

lidem bude teplota vyhovovat, 

protože v zimě klesne teplota 

málokdy pod bod mrazu. A 

nakonec hádanka: Jestli pak 

víte, co máte dělat, když se na 

Islandu ztratíte v lese? No, pře-

ce se postavit. 

Marie Horáková 

 

 

Západ USA 
 následujících řádcích vás, 

milí čtenáři, seznámím 

s pár okouzlujícími místy na 

západě Spojených států ame-

rických. Město Los Angeles 

(město andělů) nebo město 

Oskarů je jedno 

z nejkrásnějších měst na zá-

padním pobřeží Ameriky. Nara-

zíte zde na chodník slávy, na 

venkovní prostor při udílení 

Oskarů a na hollywoodská stu-

dia, kde nyní převládají Mimo-

ni. Jestli budete v jiném velmi 

zajímavém městě, v San Fran-

ciscu, nezapomeňte se projít 

po dlouhém červeném mostu 

Golden Gate. Doporučuji také 

navštívit národní park Bryce 

Canyon. Jeho procházení bylo 

tak dlouhé, až mi obličej zrudl 

jako jeho povrch. Ještě mě zau-

jal národní park Yosemite. Ten 

se lišil od Bryce Canyonu tím, 

že Yosemite je tvořeny lesy i 

vodopády, zatím co Bryce Ca-

nyon je tvořen z červených hor 

(výstupků). Ale zpátky 

k Yosemite. Nejkrásnější po-

hled byl dobře načasovaný, 

když začalo zapadat slunce. 

Doufám, že se vám malá exkur-

ze na západ USA líbila a třeba 

jsem vás i navnadila na jeho 

návštěvu. 

Anita Pavlíková 

I 

V 

LETEM SVĚTEM 
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Den řemesel 
a středu 24. 6. 2015 při-

padl projektový den 

s názvem Den řemesel, 

kdy celá škola chodila ve skupi-

nách po nádvoří zámku, na 

kterém byla rozmístěná řemes-

la, která si všichni mohli vy-

zkoušet. Jaké činnosti a řemes-

la jsme si mohli vyzkoušet? 

Například rybaření, zdobení 

perníčků, pečení pletýnky, šití 

měšců, míchání lektvarů nebo 

pletení z proutí. Skupiny o po-

čtu asi 6 žáků byly vždy z jedné 

třídy. Úkolem skupin bylo získat 

30 bodů za splněná řemesla a 

ty následně vy-

měnit za dvoje 

puzzle. Jedno 

bylo s řemeslem, 

o kterém si měli 

žáci přinést in-

formace 

z domova a na 

druhém řemes-

lo, o kterém mu-

seli informace 

zjistit z předem připravených 

archů umístěných v šatnách. 

Poté skupiny dostaly velký 

prázdný papír, na který nalepily 

puzzle a informace. Hotové 

projekty žáci odevzdali učite-

lům. Jako odměnu za splněný 

úkol dostali všichni odznáčky 

Dne řemesel. 

Marek Malý 

 

Škola v přírodě v Krkonoších 
 týdnu od 15. 6. do 19. 6. 

jsem byl se svojí třídou 

5.B  na škole v příro-

dě v Krkonoších. Jela s námi 

také třída 2.B. Bydleli jsme 

v penzionu Pohlednička. 

V pondělí jsme šli na výlet do 

nedalekého Benecka, kde jsme 

mohli nakupovat. V úterý ráno 

byla rozcvička, potom snídaně 

a Kimova hra. To je hra, kde se 

běhá, hledají se 

obrázky a musí se 

zapamatovat. Ná-

sledoval výlet na 

Štěpanický hrad. 

Hrad je vlastně 

zřícenina, bohužel 

zbyly jenom zdi. 

Byl postaven ko-

lem roku 1300. Ve 

středu byl celo-

denní výlet na Janovu 

horu, kde je farma hucul-

ských koňů, na kterých 

jsme se mohli povozit. 

Ušli jsme asi 6 km tam a 6 

km zpět. Ve čtvrtek prše-

lo, a tak jsme museli být 

uvnitř. Vyrobili jsme si 

trika a přívěsky. Následo-

vala hmyzí olympiáda. Večer 

byla diskotéka a při ní jsme 

museli předvádět pohádky. My 

jsme měli pohádku O pyšném 

princi. Pátek byl poslední dnem 

a my jsme se balili na odjezd 

domů. Škola v přírodě byla 

skvělou rozlučkou naší třídy. 

Bohužel. 

Martin Veselý 

N 

V 

STALO SE V ČERVNU 
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Turistický pobyt v Jeseníkách 
aše škola v přírodě, spíše 

turistický pobyt, se konala 

v červnu roku 2015. Třídy 6.A a 

6.B vyjely směr Jeseníky. Cesta 

byla takřka bez problémů. Au-

tobus nás dovezl až před pen-

zion Zálesí v Loučné nad 

Desnou. Zatímco paní učitelky 

ještě zařizovaly nějaké věci 

týkající se ubytování, my se 

rozhlíželi po okolí – nedaleko 

penzionu bylo fotbalové a vo-

lejbalové hřiště (na něm jsme si 

to ještě užili). Když nás paní 

učitelky seznámily s pravidly 

v penzionu a průběhem školy 

v přírodě, rozdělily nás do po-

kojů a mohli jsme si vybalit. 

Výlety jsme už nechali na další 

dny, první den jsme věnovali 

jen seznámení se s areálem a 

jeho okolím. Hodně jsme spor-

tovali, poznávali a cestovali. 

Byli jsme třeba u hotelu Ovčár-

na, ke kterému jsme se dostali 

pomocí křivolakých, hrbolatých 

cestiček, vedoucích poděl řeky 

Bílé Opavy. Dále jsme se lanov-

kou dopravili k přečerpávací 

vodní elektrárně Dlouhé Stráně 

– od horní nádrže jsme 

měli krásný výhled na 

Jeseníky, příjemně na nás 

foukal vítr a mě málem 

uletěla čepice. Navštívili 

jsme ruční papírnu ve 

Velkých Losinách. Zážit-

kem pro nás byl ranč 

s vyjížďkou na koních. 

Dokonce jsme měli mož-

nost projet se na minikárách. 

Večer jsme hráli hry, scénky a 

poslední večer jsme měli i dis-

kotéku. Prostě super! Tahle 

škola v přírodě byla skvělá a to 

hlavně díky trpělivosti paní 

učitelky Jonášové a paní učitel-

ky Horákové.  

Jan Šámal 

 

 

 

N 

STALO SE V ČERVNU 



  | 15  
 

Vltava 2015 
tejně jako vloni, tak i tento 

rok se konalo sjíždění řeky 

Vltavy s panem učitelem Petrá-

šem a panem učitelem Turkem. 

I když nás jelo podstatně méně 

než předchozí rok, zaplnili jsme 

ve vlaku hned 4 kupé. Cestu 

jsme zvládli bez problémů a 

vyrazili jsme se z nádraží k na-

šemu prvnímu kempu ve 

Vyšším Brodu. Po vybalení sta-

nů jsme se vydali na prohlídku 

městečka a nedalekého klášte-

ra. I zkoušku lodí a první noc 

jsme zvládli s přehledem a ráno 

hurá na vodu. Brázdili jsme 

Vltavu až k našemu druhému 

kempu v Rožmberku, kde jsme 

se utábořili a vyrazili na pro-

hlídku hradu a mu-

čírny. Pár z nás si 

zkusilo i některé 

mučicí nástroje. 

Z hradu jsme vyra-

zili rychlým krokem 

a modlili se, aby 

nám před nosem 

nezavřeli „sámoš-

ku“. Další den jsme 

směle vyrazili na 

nejdelší část naší plavby. Bohu-

žel jsme na řece narazili na 

spoustu dalších vodáku a u jezů 

se začaly tvořit 

fronty. Nakonec 

jsme ale dorazili 

do dalšího kem-

pu – Vltavan, kde 

jsme si nechali 

barely, a vyrazili 

na plavbu Čes-

kým Krumlovem. 

Bylo to opravdu 

nádherné a po-

hodové. Pak nás auta dovezla 

zpět do kempu, kde jsme strá-

vili další dvě noci. Čtvrtek byl 

spíše odpočinkovým dnem, kdy 

jsme si prošli Český Krumlov a 

grafitový důl, došli si na oběd 

do čínské restaurace, dokoupili 

potraviny a vyrazili zpět do 

kempu. Navečer jsme si mohli 

zkusit sjíždění jezu na kánoi. 

Celý den jsme zakončili opéká-

ním buřtů a jiného jídla, které 

jsme měli po ruce. Náš poslední 

den na Vltavě jsme zahájili po-

měrně brzy, abychom měli čas 

si v klidu sbalit stany a vypravit 

se na poslední cestu. Po doplutí 

do Zlaté Koruny jsme odevzdali 

rafty a zapůjčené vybavení a 

vydali se klidnou cestou na vla-

kovou zastávku. Myslím, že celý 

výlet byl podařený, a doufám, 

že si ho budu moct zopakovat. 

Marie Horáková

 

 

 

  

  

S 

STALO SE V ČERVNU 
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Doplň větu, Moni! 

ředstavuji vám novou rubriku, se kterou 

se budete pravidelně v KosmoNOSáku 

setkávat. Doufám, že se vám nový koncept 

zalíbí a třeba vás i pobaví.   Jako první jsem 

vyzpovídala svoji dlouholetou spolužačku a 

skvělou kamarádku Monču Ehrlichovou z 9.A. 

Ráno nerada vstávám, protože jsem mohla 

ještě v klidu nerušeně spát. Když se jde do 

školy, jsem nervní z jakéhokoli testu, který mě 

čeká. 

Do školy chodím ráda, protože se těším, že 

poberu nové vědomosti a uvidím své přátelé 

pohromadě.  

Nejraději chatuju a koukám na filmy, protože 

se u toho nejen pobavím, ale uvědomím si 

spoustu věcí, třeba že mé názory a šílené ná-

pady už někdo zfilmoval. :) 

Moje nejoblíbenější jídlo je… To se nedá říct, 

ale miluji exotická jídla, jako je čínská, indická 

a thajská kuchyně. 

Nejlepší barva je černá a červená. Dokážou 

mě uklidnit a nejsou často tak výrazné jako 

svítivě růžová s fialovými puntíky. 

Nejraději hraju počítačové hry od Blizzardu. 

Pokud bych měla vybrat nejlepší, tak mezi ně 

patří World of Warcraft a Heroes of the storm. 

Nejlepší roční období je léto, protože mám 

ráda lenošení u vody v horkých dnech s přáteli a poslouchání hromů za bouřky. 

Nejoblíbenější zvíře žádné nemám. Ale mám ráda šelmy, ať už kočkovité, psovité nebo lasicovité. 

Můj nejoblíbenější film nebo kniha je… Viděla jsem spoustu zajímavých a úžasných filmů, ale vybrat 

nejlepší je těžké. Nějaké fantasy a napětí mě ale osloví vždy. Stejně jako knihy. Tady není tak těžké si 

vybrat. Lovkyně snů byla naprosto úchvatná kniha. 

Marie Horáková

P 

DOPLŇ VĚTU 
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Máme ekologicky významnou lokalitu 
 Debře se nachází malá 

loučka, kde se vyskytují 

chráněné koniklece. O tuto 

lokalitu pečoval ČSOP Klenice 

Mladá Boleslav. Vznikl nápad, 

proč by se o louku nemohly 

starat děti z naší školy. V ČSOP 

souhlasili a my se nyní můžeme 

pochlubit tím, že budeme pro-

vádět pozorování a ma-

nagement na ekologicky vý-

znamné lokalitě. První prací 

bylo posekání a pohrabání lou-

ky. Pan učitel Turek posekal a 

žáci ekologického semináře 

vyrazili ve čtvrtek 5. listopadu 

na první historickou práci - 

hrabání. Práce šla pěkně od 

ruky, dokonce se někteří cel-

kem úspěšně 

pokusili i vy-

řezávat nále-

tové dřeviny. 

Ba ani úraz 

nebyl zazna-

menán. Žáky 

musím po-

chválit i za 

ukázněný přesun na louku i 

zpět. Napočítali jsme 12 chrá-

něných rostlin. Uvidíme, kolik 

jich po zimě rozkvete.   

Zdeněk Turek

 

Exkurze do Ekocentra Mladá Boleslav 
ne 2. 10. 2015 navštívila 

6.A Ekocentrum v Mladé 

Boleslavi. Tématy exkurze byly 

„Kam zmizela vydra?“ a „Sysli 

na Radouči.“ Na úvod nás přiví-

tal pan Jan Cindr a následně 

nás rozřadil do několika skupin, 

ve kterých jsme mohli vzájem-

ně spolupracovat. První úkol 

byl jednoduchý, rozdal nám 

obrázky různých zarostlých, 

špinavých a ošklivých míst a 

našim úkolem bylo napsat, jak 

bychom tato místa uklidili a 

upravili tak, aby byla hezká. 

Potom nám vyprávěl příběh o 

vydře Žofii, která se narodila u 

řeky Klenice a musela kvůli ne-

zodpovědnosti lidí vystřídat 

nejméně deset obydlí. Když jí 

zničili i poslední úkryt, rozhodla 

se, že se přestěhuje úplně pryč, 

k jiné řece, kde bude mít klid. 

Od té doby už ji u řeky Klenice 

nikdy nikdo neviděl. Pan Jan 

Cindr nám ukázal vycpanou 

kůži její maminky, která se 

jmenovala Markéta. Tímto 

skončila první část programu. 

Druhá část programu byla o 

syslích na Radouči.  Povídali 

jsme si o tom, že syslové si 

prohlubují nory, ve kterých žijí 

a dělají si v nich chodbičky. 

Dále nám pan Jan Cindr řekl, ať 

napíšeme všechno, co víme o 

syslích. Nejčastěji jsme psali o 

tom, že sysel je hlodavec, živí 

se semínky, potravu si syslí do 

velkých tváří apod. Společně 

jsme si potom povídali o tom, 

že největším problémem života 

syslů na Radouči je, že je ome-

zováni lidmi a zvířaty. Nakonec 

jsme se šli podívat do zahrady 

ekocentra na zvířata. Hodně se 

nám líbila a zaujali nás aligátoři 

a pavouci sklípkani. Po skonče-

ní celé exkurze jsme se 

s panem Janem Cindrem roz-

loučili, poděkovali mu za zají-

mavý program a vydali jsme se 

zpátky pěšky do školy. 

Michal Petráš

U 

D 

EKOKOUTEK 

Foto: Ekocentrum Mladá Boleslav 
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Anketa holek 
Otázky: 

1. Jakou bláznivou barvu vlasů bys chtěla? 

2. Jakou kombinaci oblečení máš nejraději? 

3. Zvládáš více věcí najednou? 

4. Musíš si všechno psát nebo si to zapamatuješ? 

5. Jakou značku oblečení máš nejraději? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Nguyenovová, Karolína Danková

SVĚT HOLEK 

Týna Zemanová, 6.A 

 

1. No, hlavu namodro nebo nazeleno bych 

si nedala, bláznivé barvy mě moc nelákají. 

2. Nějaké džíny, triko a někdy šátek, když se 

to hodí. 

3. Když něco začnu, vždy to udělám jen na-

půl. 

4. Jak co a jak kdy. Většinou si to pamatuji. 

5. Ze sportovních asi Adidas. Z módních na 

značky nekoukám, kupuji to, co se mi líbí. 

Míša Gaššová, 8.A 

 

1. No, modrá mi přijde bláznivá, na jeden 
den bych ji třeba zkusila, ale nastálo asi ne. 
2. Džíny a nějaké obyčejné tričko. 
3. No, někdy i ano. 
4. Snažím si všechno psát. 
5. Nemám oblíbenou značku, kupuju to, co 
se mi líbí. 
 

Niki Havlová, 7.B 

 

1. Líbí se mi všechny barvy, takže bych asi 
chtěla duhovou složenou z pastelových 
barev. 
2. Sukýnka a zastrčené tričko nebo tílko 
(jinak mám ráda všechny originální kom-
binace). 
3. Jak kdy, ale ano. 
4. Musím si všechno psát. 
5. Já moc značkový věci nenosím. 
 

Verča Barvová, 9.A 

 

1. Bílou. 
2. Tričko, tepláky a kecky. 
3. Jak kdy. 
4. Pamatuju, ale tak dobrou paměť ne-
mám, tak se raději ptám ostatních. 
5. Moc to neřeším, ale asi NewYorker. 
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Anketa kluků 
Otázky: 

1. Umíš vařit? 

2. Čeho si na holkách všímáš jako prvního? 

3. Máš nějaké koníčky? 

4. Hraješ LOL? 

5. Nejoblíbenější značka oblečení? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková 

Jak jsem přišel do školy na zámku 
dyž jsem přestupoval na tuto školu, na jednu stranu jsem se těšil, 

ale na druhou ne. Věděl jsem, že tu budu mít kamaráda z fotbalu, 

ale zároveň jsem nechtěl opustit kamaráda z předchozí školy. Jsem rád, 

že jsem přestoupil, protože tu mám mnohem lepší kamarády a kama-

rádky. Také jsem rád, že paní učitelka se věnuje jen jedné třídě, protože 

jsem dřív chodil do malotřídky. 

Ondřej Štolovský 

K 

SVĚT KLUKŮ 

Tomáš Maroul, 7.B 

 

1. Ano, nejlépe guláš. 

2. Je to jak kdy…vlasů a nohou. 

3. Ano, kolo a počítač. 

4. LOL nehraju, ale CS:GO. 

5. Gant. 

 

Steven Le, 9.A 

 

1. Umím. 
2. Vlasů a úsměvu. 
3. Fotbal, fotografování, mix. hudby, tanec. 
4. Nehraju. 
5. Mango a Zara. 
 
 

Adam Kurzeja, 9.A 

 

1. No, nejlepší v tom nejsem, ale umím.  

2. Očí a vlasů. 

3. Rybařím a rád jezdím na kole.  

4. Ne. 

5. Nike. 

Kryštof Dvorský, 9.A 

 

1. Něco málo ano. 
2. Když si na nic nehrajou... 
3. Už moc ne. 
4. Občas. 
5. Hollister. 
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Přespolní běh Štěpánka – okresní kolo 

řespolní běh na Štěpánce se běhá každý rok na podzim. Je rozdě-

len do několika kategorií podle věku a třídy. Účastnit se mohou 

děti ze všech škol v mladoboleslavském okresu. Běh se konal 1. října ve 

čtvrtek, organizátorem byla 6. ZŠ Jilemnického. Běhá se vždy v mlado-

boleslavském lesoparku Štěpánka. 

 

Disciplíny: 

I. kategorie – dívky 500m, chlapci 800m 

II. kategorie – dívky 800m, chlapci 1000m 

III. kategorie – dívky 1000m, chlapci 1500m 

Účastníci: 

I. kategorie – ročník narození 2009 – 2006 

II. kategorie – ročník narození 2006 – 2004 

III. kategorie – ročník narození 2004 – 2002 

 

Hodnocení: 

Započítávají se pouze výsledky čtyř nejlépe umístěných běžců. Druž-

stvo s nejmenším počtem bodů se stává vítězem a obdrží diplom a 

cenu. Žák může v jednom roce startovat pouze jednou. V každé kate-

gorii běží vždy pětičlenné družstvo. Závodníci obdrží startovní lístek se 

jménem a školou. 

 

Výsledky naší školy: 

I. kategorie – dívky: 3. místo 

500 m  

družstvo: Ema Ponocná – 3.A 

Kristýna Mladá – 3.A 

Tereza Volfová – 3.B 

Marie Kubínová – 2.A 

Adéla Tomášková – 2.B 

 

 

I. kategorie – chlapci: 3. místo 

800 m  

družstvo: Štěpán Beran – 3.A 

Martin Kurc – 3.B 

Antonín Šimek – 3.B 

František Studničný – 3.A 

Štěpán Vraný – 3.B 

 

 

 

 

II. kategorie – dívky: 5. místo 

800 m  

družstvo: Vanda Dlasková – 

5.B 1. místo v kategorii 

Klára Chmelíková – 4.A 

Anna Kolínová – 4.A 

Tereza Prskavcová - 5.A 

Eliška Turynská – 4.B 

 

II. kategorie – chlapci: 3. místo 

1 000 m  

družstvo: Jakub Langer – 5.B 

Marek Coufal – 5.B 

Matěj Kolín – 4.A 

Jan Bernát – 5.A 

Ondřej Velich – 5.B 

 

 

 

 

III. kategorie – dívky: 6. místo 

1 000 m  

družstvo: Kristýna Zemanová – 

5.A 1. místo v kategorii 

Karolína Danková – 7.A 

Adriana Daníčková – 6.A 

Lucie Volfová – 6.B 

Kristýna Čanaky – 6.A 

 

III. kategorie – chlapci: 3. místo 

1 500 m  

družstvo: Tomáš Maroul – 7.B 

5. místo v kategorii 

Ondřej Štolovský – 7.B 

David Náhlovský – 7.B 

Radim Malý – 7.B 

Marek Malý – 7.B 

David Náhlovský 

 

P 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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7. ročník běhu zámeckým parkem  

e čtvrtek 24. září bylo 

v zámeckém parku živo. 

Spousta dětí, rodičů, učitelů. 

Co se dělo? Běžel se již 7. roč-

ník běhu zámeckým parkem. 

Všichni byli natěšení na začá-

tek. Letos se dokonce sešel 

rekordní počet účastníků. Do-

hromady si přišlo zaběhat 117 

žáků z 1. stupně. Když pan uči-

tel Petráš vysvětloval trasy a 

kudy běžet, každý začal poslou-

chat. Prvňáci tentokrát běželi 

600m (chlapci) a 400m (dívky). 

Bylo to dlouhé, ale prvňáci to 

bravurně zvládli. Druháci běželi 

s třeťáky. Chlapci měli trasu 

dlouhou 800m, dívky 600m. Na 

chlapce ze čtvrtých a pátých 

tříd čekala trasa dlouhá 1000m, 

dívky měly před sebou trasu 

dlouhou 800m. Myslím, že si 

běh všichni užili, a to jak vítě-

zové, tak i ti méně úspěšní. 

Organizace byla jako vždy skvě-

lá. Štěstí se na nás usmálo i 

v podobě slunečného počasí. 

Těšíme se zase za rok na další 

skvělé běžce. 

Marek Coufal 

Teribear hýbe Mladou Boleslaví 

eribear hýbe Prahou a 

Mladou Boleslaví je spor-

tovně-charitativní akce. Je to 

běh na podporu dětí z dětských 

domovů. Čas není důležitý. 

Můžete jít nebo běžet, jak 

chcete. I já se 

svými spolužá-

ky a naší paní 

učitelkou se 

vydal podpořit 

tuto dobrou 

věc. Ve čtvrtek 

17. září jsme se 

sešli na Krásné 

louce před 

startem. Chvíli 

jsme běželi, chvíli šli a podpořili 

tak Dětský domov v Krnsku, 

jemuž za každý 1 km věnovala 

ŠKODA AUTO 20 Kč. Okruh 

dlouhý 1,25 km nám dal oprav-

du zabrat. Každý ze sebe vydal 

maximum a v průměru uběhl či 

ušel 7 km. Akci jsem si velice 

užil a domů jsem odcházel 

s dobrým pocitem, že jsem 

svým během dětskému domo-

vu poslal 275 Kč. 

Tomáš Maroul 

V 

T 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Okénko mladého sportovce 
aujala mě cyklistika, a tak jsem se rozhodla udě-

lat rozhovor s jednou naší šikovnou a úspěšnou 

žákyní a cyklistkou Kristýnou Zemanovou. 

 

Co tě nejvíce baví na cyklistice? 

Na cyklistice mě nejvíce baví jezdění v terénu. 

Sjezdy po kořenech, po kamenech, zdolávání růz-

ných překážek a samozřejmě závodění. 

Jak dlouho tento sport děláš? 

Na kole jsem začala jezdit ve třech letech a první 

závod jsem jela v šesti letech. Takže závodím šest 

let. 

Kolik už máš ocenění a kterých z nich si nejvíce 

ceníš? 

Nedá se to spočítat. Medailí, diplomů a pohárů 

mám spoustu. Nejvíce si cením 3. místa z Mistrovství České republiky horských kol, celkového vítězství 

v Pražském a Libereckém poháru a určitě umístění na stupních vítězů Českém poháru v cyklokrosu, kde 

jezdím jako mladší žákyně v kategorii kadetek (10-15 let). 

Co je na cyklistice nejtěžší? 

Cyklistika je velmi těžký sport. Pro mě je asi nejtěžší najíždění kilometrů na silnici, ale bez toho se závo-

dit nedá. 

Rozhodla ses sama, že na kole budeš jezdit závodně nebo tě k tomu někdo přivedl? 

Na první závody mě přihlásili rodiče a mě se to velmi líbilo, tak jsem u toho zůstala. 

Jezdíš na kole spíš za sebe nebo za tým? 

Cyklistika je převážně o jednotlivcích, ale na některých závodech jako např. v Českém poháru je vypsá-

na i soutěž, kde se podle umístění v závodu sčítají body všem členům týmu. 

Veronika Barvová 

 

Liga VII. ročník  
 průběhu září a října se 

konala tři utkání Ligy mezi 

zástupci žáků a učitelů. 

V prvním utkání czech bumbác 

ballu porazilo družstvo US, díky 

výborné střelbě p. uč. Horáko-

vé a silným rukám pana ředite-

le, žáky v poměru 2:0 na sety. 

Druhé utkání v brännballu už 

bylo více vyrovnané. Nakonec 

družstvo US těsně zvítězilo nad 

žáky na skóre 82:76. Vůbec 

nejvyrovnanější souboj proběhl 

v házené. V řádné hrací době 

se o vítězi nerozhodlo, a tak 

kapitán žáků Tomáš požádal o 

rozstřel na „7“. Tomáš udělal 

dobře, že se nespokojil 

s remízou z řádné hrací doby. 

Žáci nakonec v rozstřelu porazi-

li tým US. Tom byl vyhlášen 1. 

hvězdou utkání a žáci tak mají 

první body. K ringu žáci nena-

stoupili a tím pádem US získává 

body bez boje. 

Tomáš Maroul 

Z 

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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To

KOMIKS 
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Kateřina Mazancová, Kateřina Klikarová 

 

 

KOSMONOSÁČEK 
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Slepička prodavačkou 

ylo to takové divné ráno, kdy člověk neví, co by 

chtěl a do ničeho se mu nechce. Slunce líně svítilo 

na paseku, ale nikde žádný pták. Jen takové veliké šišaté 

vejce leželo v trávě. Z vejce se vyklubala zlatá slepička, 

která začala snášet zlatá vajíčka. A hned se svět rozzářil. 

Vyskočil jsem z postele a běžel za slípkou a ptám se jí: 

„Co jsi to snesla?“ Slepička odpověděla: „Zlatá vejce. 

Nechceš jedno za 1 Ag?“ „Ano!“ vykřikl jsem. A tak se 

stala slepička prodavačkou. Pokračování příště. 

Vojtěch Podlipský a Lukáš Brokenický ze 4.A 

 

 

Trocha vtipů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adéla Suchá

B 

KOSMONOSÁČEK 

Paní učitelka se ptá dětí, co 

dostaly o Vánocích pod stro-

meček. Vyvolá Pepíčka.  

Pepíček: Já jsem dostal PSP. 

Učitelka: To je ta nová hra, že?  

Pepíček: Ne. To jsou ponožky, 

slipy a punčocháče. 

 

Přijde zloděj do bytu a 

začne krást. Zaslechl hlas 

papouška:  

"Ježíš tě vidí, Ježíš tě vidí". 

A to se dvakrát opakuje.  

Napotřetí: "Ježíš tě vidí, 

Ježíš je bulldog.“ 

 

Ptá se blázen dru-

hého blázna: „Letěl 

jsi už někdy baló-

nem?“ „A myslíš 

fotbalovým nebo 

basketbalovým?“ 

 

Když Edison vymyslel 

žárovku, Chuck Norris 

už svítil úspornou. 
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Dva džbány 

Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokážete odměřit čtyři litry? 

 

Čtverce 

Kolik vidíš čtverců? 

 

 

 

 

 

 

Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů? 

 

 

 

 

 

 

 

Soud 

Jste obžalován u soudu. 

Soudce je férový chlap, takže Vám nabídne následující řešení 

případu: 

"Můžete říci jednu oznamovací větu na svou obranu. Pokud nám 

zalžete, tak Vás oběsíme. Pokud řeknete pravdu, tak Vás zastře-

líme." 

Co řeknete?  

Adéla Suchá

LUŠTĚNKY 

Řešení 
Džbány – naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitro-
vého. Znovu naplnit třílitrový, dolít z něj pětilitrový. 
Protože v něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém 
zbyde jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do 
něj odměřený litr a přidáme další tři... 
Čtverce - 35 čtverců, stačí rozdělit na 13 obdélníků 
Soud - "Je jisté, že mě oběsíte." 
Pokud soudce rozhodne, že jste měl pravdu, měl by 
Vás zastřelit. Ale to byste pravdu neměl. 
A naopak. Pokud rozhodne, že jste lhal, pak by Vás 
měl oběsit, ale pak jste mluvil pravdu. 
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POVÍDKA 

Yorkshirské panství 
Kapitola 1. - Cesta 

 

Je něco málo před půlnocí a já jsem právě projel městem Yorkshire. 

Mám namířeno jet pár kilometrů dál až na pravý anglický venkov, kon-

krétně za svým přítelem Sirem Wrightem. Ale abych začal od začátku. 

Už před několika týdny mi přišel dopis. Stálo v něm, abych se nepro-

dleně sbalil a přijel do Lenchestru, protože se mnou Sir potřeboval 

něco probrat. Nenapsal co, proč a vůbec mi to celé přišlo nějak divné. 

A právě zde začíná náš příběh. Do Lenchestru jsem dorazil k ránu. Sir 

Wright bydlí u jezera. Když se počasí povede, můžete zde spatřit nád-

herný východ nebo západ slunce. Jinak je zde sychravé a chmurné po-

časí. Přišel jsem před rodinné sídlo Wrightů a pořádně jsem si prohlédl 

celkem strašidelnou vilu. Na střeše sedělo pár havranů, ze zdí opadaly 

už před časem kousky omítky a okna byla zadělaná rozpadlými okeni-

cemi. Stát tu v noci tak na nic nečekám, nasednu do auta a odjedu 

pryč. Přistoupil jsem blíž ke dveřím, abych mohl zaklepat. V tom oka-

mžiku jsem si ale všiml, že mě někdo sleduje. Za brankou stála stařena 

s černou kápí a holí. Zaujalo mě, že si nehledí svého a kouká na mě, 

jako by někde v nějaké vizi viděla moji smrt. Zeptal jsem se ji tedy, 

jestli jí můžu nějak pomoci. Místo odpovědi jsem slyšel jenom slabé a 

přidušené zabručení.  Zeptal jsem se znovu. Zda zná majitele tohoto 

domu. Okamžitě přikývla, ale poté dodala: „Spíše se dá říct, že jsem ho 

znala. Sir Wright před pár lety zemřel.“ Tato odpověď mě velice roz-

hodila. Zprvu jsem stařeně nevěřil, proto jsem šel a zaťukal na dveře. 

Nikdo neotvíral. Trochu jsem strčil do dveří, které se nakonec otevřely. 

Všude jsem viděl jen ztrouchnivělý a plesnivý nábytek. Rychle jsem se 

otočil za stařenou, ale ta byla pryč. Po tomto objevu mi najednou 

vstoupilo do hlavy mnoho otázek. Kdo psal dopis? Proč jsem vlastně 

tady? Kdo mě to zavolal, když ne můj přítel? A kdo byla ta neznámá 

stařena? 

 

Konec 1. kapitoly 

Michal Mužík 
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Yorkshirské panství 
Kapitola 2. – Ubytování 

 

Je nádherné ráno, všude zpívají ptáci. Zdá se, že se nic zvláštního ne-

děje. Najednou však zpěv ptáků prolomila ohlušující rána, která mě 

probudila z celkem nepříjemného spánku. Když jsem přijel do Len-

chestru, bylo sice skoro ráno, ale po noci za volantem jsem si potřebo-

val odpočinout. Byl jsem moc unavený na to, abych jel do města hle-

dat hotel, a tak jsem si ustlal na rozpadlém gauči Sira Wrighta. Když 

jsem se probudil, trochu jsem se lekl, než jsem si uvědomil, kde to 

jsem. Kolem mě bylo plno pavučin a v každé místnosti byl cítit hnilob-

ný zápach. Vstal jsem a šel najít, kdo nebo co zapříčinilo tuto ránu. 

Obešel jsem celé sídlo dokola, ale na nic jsem nepřišel. Najednou jsem 

však zpozoroval temnou bytost, která se s ohromnou rychlostí běžela 

schovat do lesa. Přesně jsem nezahlédl, kdo to byl, ale musím říct, že 

jsem nikdy neviděl člověka, který běží tak rychle. Chvíli mě napadlo to 

pronásledovat, ale i kdybych se za tím opravdu rozběhl, asi bych to 

stejně nedohnal. Navíc ještě bylo šero a mohl to být vlk či medvěd. 

Vrátil jsem se tedy do domu, jestli tam nenajdu něco k snědku, když 

v tom mě cosi zarazilo. Z vnitřku vily se ozývaly tlumené kroky a hlasy. 

Těm hlasům jsem nerozuměl, ale o to víc mě znepokojovaly. Čekal 

jsem tedy přede dveřmi s nabitou zbraní a přemýšlel, jestli dovnitř 

mám vtrhnout, nebo počkat, až nevítaní hosté sami odejdou. Než jsem 

se stačil rozhodnout hlasy i kroky ztichly. Doufal jsem, že mě nějakým 

způsobem nezpozorovali, a tak jsem se rozhodl raději rychle zaútočit. 

Vtrhl jsem do haly, ale nikdo tam nebyl. Nikdo nebyl ani v obývacím 

pokoji, ostatní dveře byly zablokované. Jak jsem rychle vstoupil do 

dveří, nevšiml jsem si vzkazu, který mi zde osoby zanechaly. Byl na-

psán krví na zdi naproti gauči. Ale ne v Angličtině. Byly to spíše keltské 

runy nebo něco podobného. Možná se ptáte, jak to vím? Jmenuji se 

Ignis a jsem démonolog. A taky se rád zabývám magií a paranormál-

ními jevy. Vlastně se vyznám skoro ve všem, co zahrnuje nadpřirozeno.  

Se Sirem Wrightem jsem se seznámil při jednom lovu na Vlkodlaka, 

který terorizoval místní vísku. Ano i on byl skoro jako já. Byl spíš nad-

šenec, kdežto já už ve světě magie mám své místo.   

Konec 2. kapitoly  

Michal Mužík 
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Vedoucí redakce 

Mgr. Barbora Horáková 

Minulý rok v srpnu jsme s paní učitelkou Jonášovou začaly dávat dohromady první nápady 

na školní časopis. O to větší překvapení pro nás bylo, jaká úžasná redakce se nám sešla. 

V redakci KosmoNOSáku mám na starosti kompletaci článků a grafickou úpravu. Ráda 

cestuji a dopřávám si gastronomických zážitků. 

Mgr. Jarmila Jonášová 

Těší mě, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí, kteří se podílejí na tvorbě našeho školní-

ho časopisu KosmoNOSák. Na druhém stupni učím český jazyk, proto v redakci zajišťuji 

především jazykovou úpravu. Ve volném čase ráda zajdu na koncert nebo do divadla  

a sem tam se věnuji fotografování. 

Mgr. Jana Hornychová 

A kdo jsem já? Do časopisu se snažím od kolegyň z prvního stupně získávat příspěvky, aby 

se mohli prezentovat i malí žáci naší školy. Mám ráda svoji práci, rodinu a velice ráda čtu, 

zahradničím a maluju. Nesmím zapomenout na hudbu, která mě provází celým životem. 

Prostě jsem člověk, který má rád život a je obklopen dobrými lidmi. 

 

Šéfredaktorka 

Veronika Barvová, 9.A 

Ahoj, je mi 15 let a jsem šéfredaktorkou. Moje nejoblíbenější předměty jsou chemie, fyzi-

ka a matematika. Mám ráda hudbu a tanec a baví mě psát články. Chodím na dramatický 

kroužek a do sboru Jitřenky. Do časopisu píši články z různých akcí a nyní jsem pracovala 

na rozhovoru s mladým sportovcem. 

 

Administrátor webových stránek a redaktor 

Michal Mužík, 9.A 

Na začátku září na první redakční radě se nás paní učitelka Horáková zeptala, zda by ně-

kdo z nás nechtěl vytvářet webové stránky našeho časopisu. Mě tato myšlenka zaujala a 

začal jsem vytvářet první šablony. Práce na „webovkách“ mě baví, stejně jako psaní zá-

hadné povídky „Yorkshirské panství“. 

 

Ilustrátor 

Tomáš Kolbaba, 9.A 

Jmenuji se Tomáš a je mi 15 let. Mezi moje koníčky patří jízda na koni a kreslení. Do Kos-

moNOSáku kreslím komiks. Do časopisu jsem se přihlásil proto, že mi vždy bylo líto, že u 

nás ve škole žádný časopis není. Když se naskytla možnost, podílet se na jeho tvorbě, ne-

váhal jsem ani chvíli. 
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Redaktoři 1. stupeň 

Anita Pavlíková, 5.A 

Jsem velice aktivní člověk a moc mě baví hra na flétnu a tenis. Mojí předností je péče o zvířata. 

Mám 3 kočky a 1 psa. 

Tereza Štechová, 5.A 

Ahoj, já jsem Terka. Do časopisu chodím prvním rokem a píšu aktuality z 1. stupně. Ve škole 

navštěvuji také dramatický kroužek. 

Tomáš Bogdanoski, 5.B 

V KosmoNOSáku jsem teprve krátce. Píšu články o exkurzích, které pro nás připravuje naše paní 

učitelka Eichlerová. Chodím na tenis a na ruštinu. 

Marek Coufal, 5.B 

Do redakce jsem se přihlásil, protože mě časopis zaujal a chtěl jsem se stát jeho součástí. Rád 

dělám ankety o různých sportech. Mým koníčkem je sport. 

Eva Červová, 5.B 

Do časopisu jsem se přihlásila, protože ráda píšu. Mimo to ráda maluju a čtu. Do časopisu jsem 

zatím napsala svůj první článek o návštěvě hipocentra. 

 

Redaktoři 2. stupeň 

Adriana Daníčková, 6.A 

V redakci jsem už od páté třídy. Ráda hraju na klávesy, jezdím na koni a plavu. Doma chovám 

agamu vousatou jménem Bohouš. 

Tereza Lojová, 6.A 

Do časopisu jsem se přihlásila, protože mě baví psát články. Až vyrostu, tak bych chtěla být zvě-

rolékařkou.  

Adéla Stránská, 6.A 

Pro časopis jsem se rozhodla, protože mě baví psát články. Jednou bych možná chtěla být re-

daktorka. V časopise jsem první rok. Doufám, že to bude sranda. 

Michal Petráš, 6.A 

Baví mě cestování hlavně po ČR a historie. Proto mám z předmětů nejraději zeměpis a dějepis. 

Od minulého roku hraju závodně kuželky. 

Martin Veselý, 6.B 

Ahoj, jsem Martin. Rád hraji pink pong a zpívám. Nejvíc ve škole mě baví tělocvik a sportov-

ky. Do časopisu chodím druhý rok.  

Jan Šámal, 7.A 

Moje největší záliby jsou čtení a jízda na kole. Z předmětů mám nejraději český jazyk. 

V časopise jsem druhým rokem. 

Karolína Danková, 7.A 

Ahoj, já jsem Kája a ráda hraju basket a jezdím na koni. Baví mě vymýšlet otázky a pak na ně 

získávat zábavné odpovědi. Nebo sepisovat zážitky z výletů. Doufám, že se vám bude Kosmo-

NOSák stále líbit. 

Kateřina Nguyenová, 7.A 

Chodím do časopisu, protože mě to baví a ráda píšu. Pak mě taky baví zpívání a malování. Vět-

šinou spolupracuji se svou kamarádkou Kájou.
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Marek Malý, 7.B 

Do KosmoNOSáku přispívám druhým rokem. Loni jsem psal „Svět kluků“ a reportáž ze Dne pre-

vence. Pro tento rok je mým prvním článkem Den řemesel. Doufám, že náš časopis se zase 

umístí na nějakém vysokém místě v soutěži Školní časopis roku. 

Radim Malý, 7.B 

V časopisu jsem druhým rokem. Chodím do dramatického kroužku a hraju florbal. Ve volném 

čase chodím s kamarády ven nebo hraju na počítači.  

David Náhlovský, 7.B 

Moje jméno je David. Do školního časopisu jsem se přihlásil proto, abych se zlepšil ve psaní 

slohových prací a v psaní na počítači. Ve volném čase hraju fotbal a na kytaru. Rád běhám, jez-

dím na kole a na snowboardu, prostě rád sportuju. 

Ondřej Štolovský, 7.B 

Do časopisu jsem se přihlásil, protože tam chodí moji kamarádi a chtěl jsem poznat, jaké to je, 

připravovat školní časopis. Tak jsem se přihlásil a docela mne to baví. Mým koníčkem je sport, 

především fotbal. 

Tomáš Maroul, 7.B 

Závodně jezdím na kole. Celkově rád sportuju. Do časopisu píšu hlavně sportovní novinky. Mám 

spoustu nápadů a jsem hodně aktivní. 

Chiara Schuhmacher, 7.B 

Se mnou se budete setkávat v rubrice Chiara‘s world, kde vždy v němčině a angličtině najdete 

nějaké mé postřehy z uplynulých měsíců. Mými oblíbený předměty jsou zeměpis a angličtina. 

Kateřina Klikarová, 8.A 

Radu časopisu navštěvuji druhým rokem a zatím jsem psala články s Klárkou Volovikovou a 

Kačkou Mazancovou, s kterou píšu i teď. 

Adéla Suchá, 8.A 

Do KosmoNOSáku chodím rok a baví mě psát hádanky. Ráda chodím do skautu, jezdím na kole 

a kreslím. 

Klára Voloviková, 8.A 

Do školního časopisu píšu od 7. třídy. Baví mě sport a ráda čtu knížky. Ve škole mě baví český 

jazyk a dějepis. 

Veronika Dubská, 8.B 

Píšu do našeho školního časopisu rozhovory s mladými sportovci. Do školního časopisu jsem 

psala i minulý rok a díky vám měl náš časopis obrovský úspěch. Děkuji vám! 

Jan Jurič, 8.B 

Do časopisu jsem se přihlásil, protože rád sbírám informace a rád upravuji a zpracovávám věci 

v počítači. V časopise jsem už 2. rokem a stále mě to baví.  

Kateřina Mazancová, 9.A 

Do redakce školního časopisu chodím druhým rokem. Do časopisu jsem zatím přispěla články o 

kroužcích naší školy a rozhovory s mladými sportovci.  

Marie Horáková, 9.A 

Do KosmoNOSáku bych chtěla psát o cestovaní a zajímavostech v ČR ale i ve světě. Do našeho 

časopisu píšu již druhým rokem a je mi líto, že z naší školy odcházím, protože bych v tom roz-

hodně chtěla pokračovat. 
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Co si přeješ k Vánocům? 
1.A Ondra Starý - Auto na ovládání 

1.B Véna Petříček - Podmořské lego 

1.C David Čorka - GTA Mafie 5 

2.A Natálka Náhlíková - Flétna 

2.B Pepa Zajkr - Lego 

3.A Jára Chumlen - Aby byli všichni 
šťastním a aby měli všichni hezké 
dárky 

3.B Hana Vaňoučková - Lego Friends 

4.A Lukáš Melník - Nový mobil 

4.B Lucka Šofrlová - Kolečkové brus-
le 

5.A Anitka Pavlíková - Štěňátko 

5.B Nikola Gáborová - Nový mobil 

6.A Bára Bendová - Obaly na mobil 

6.B Jana Jelínková - 3D puzzle  

7.A Matouš Pospíšil - Lampu do po-
koje 

7.B Chiarka Schuhmacher - Boty a 
oblečení 

8.A Terka Pužmanová - GoPro  

8.B Eliška Opatová - Skateboard 

9.A Verča Konopková - Zimní Bundu 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v únoru 2016 
 

 

 

 

 

 

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

Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 

ZÁVĚREČNÁ ANKETA 


