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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 
Přeji krásný den, milí čtenáři, 

 

máme tu nové pololetí a také rok 2016. Chtěla bych Vám za sebe a náš kolektiv v re-

dakční radě popřát mnoho úspěchů do nového roku. Tentokrát jsme náš KosmoNOSák 

obohatili. Má více článků a témat jak pro malé, tak i pro velké. Díky skvělému umístění 

v celorepublikovém kole soutěže o nejlepší školní časopis máme více čtenářů a více lidí 

o nás ví. Reportáž z vyhlášení si pro vás připravil Martin Veselý. Již z titulky víte, že 

jsme se umístili na krásném 10. místě. Do soutěže se přihlásilo přes 200 školních časo-

pisů z celé republiky. Umístění si velmi vážíme a je pro nás velkou motivací v další činnosti. Pochytali jsme i nové 

nápady, o které vás nechceme připravit. Děkujeme čtenářům za jejich přízeň a také všem malým i velkým  

spolužákům, kteří do časopisu přispívají. Ráda bych vás touto cestou také informovala o nových  

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

adresa je: casopis-kosmonosak.webnode.cz.  

Veronika Barvová 

OBSAH OBSAH 
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Budoucí prvňáčci přišli k zápisu
e dnech 22. 1. a 23. 1. 2016 

se brány naší zámecké školy 

otevřely budoucím prvňáčkům. 

Konal se zápis do prvních tříd. Děti 

ukázaly své dovednosti a znalosti 

našim kantorům. Prokázaly, jak 

jsou dobří matematici a výtvarníci. 

Předvedly svoji zručnost a každý si 

za svoji velkou snahu odnesl ma-

lou pozornost, kterou pro ně vy-

robili žáci naší školy. Při zápisu se 

zapojili i dobrovolníci z řad sed-

mých, osmých a devátých tříd. 

Pokud se vyskytl problém a před-

školák ještě nebyl připravený na-

stoupit na naši základní školu, 

pomohla naše výchovná poradky-

ně a učitelka Jiřina Fejfušová. Vše 

se dobře vydařilo a myslíme si, že 

se můžeme těšit na další skvělé 

žáky a třeba i budoucí redaktory 

KosmoNOSáku. 

Marie Horáková

 

Deváťáci zamířili do jeskyň  

 listopadu se devátý ročník 

vydal s doprovodem pana 

učitele Petráše a pana učitele 

Turka na exkurzi do Bozkovských 

dolomitových jeskyní. V jeskyních 

byla celkem zima. Ale ostatně 

jinak to ani v jeskyních nebývá. 

Prohlídka byla zajímavá a plná 

užitečných informací, které se 

nám všem budou hodit do příro-

dopisu. Výlet můžu doporu-

čit všem a pro více informa-

cí můžete navštívit web: 

www.bozkovske-jeskyne.cz. 

Michal Mužík 

 

 

Západní chodba se dočkala výmalby 
ak všichni víme, v průběhu 

prvního pololetí proběhlo 

znovuvymalování časti naší školy, 

konkrétně západní chodby 

z důvodu poničených zdí. Zdi byly 

nejdříve vymalovány panem 

školníkem a pak ozdobeny 

barevnými písmeny a číslicemi 

žáky 8. a 9. tříd. Tímto bychom 

chtěly poděkovat všem, kteří se 

zapojili do zdobení stěn a 

doufáme, že zdi  

v takovémto stavu 

vydrží co nejdéle. 

Navždy tak po nás 

zůstane v naší škole 

památka, i když už 

dávno nebudeme 

jejími žáky. 

Marie Horáková a 

Kateřina Mazancová
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Strašidlo v divadle žáky nevyděsilo 
a začátku ledna po Vánocích 

se páté, šesté a sedmé třídy 

vypravily na divadelní představení 

mladoboleslavského divadla „Can-

tervillské strašidlo“. Představení 

bylo o americké rodině, která si 

koupila hrad v Cantervillu v Anglii, 

na kterém strašilo strašidlo. Když 

v něm trávili první noc, uviděli na 

podlaze krvavou skvrnu. Komorná 

jim řekla, že tu skvrnu nesmí 

umýt, jinak by se starý duch hra-

běte z Cantervillu  zlobil. Rodina 

řekla, že to je jenom povídačka, a 

syn skvrnu umyl. V noci se ale 

zdálo dceři kupce hradu, že někdo 

byl u její postele. Ráno u snídaně 

rodině vše pověděla. Další noc 

nikdo nespal a všichni čekali, jestli 

se strašidlo znovu objeví. A jak to 

dopadlo? Na to si budete muset 

zajít do mladoboleslavského diva-

dla. 

Tereza Lojová 

 

 

„A co vy, pane kolego?“ 
tvrtek 4. února se nám rozhod-

li zpříjemnit hudebníci a záro-

veň herci s hudebním programem 

„A co vy pane kolego?“. Hudební 

představení se odehrávalo 

v zrcadlovém sále celé dopoledne. 

Nejdříve přišly na řadu třídy 

z prvního stupně a nakonec šesté 

a sedmé třídy. O čem hudební 

představení vlastně bylo? Třeba o 

Bedřichovi Smetanovi nebo o 

Ludwigovi van Beethovenovi. 

Zkrátka o hudebních skladatelích. 

Celý program uváděl „kolega“ 

houslista a „kolega“ zpěvák. Ukáz-

kami symfonií obou 

hudebních skladatelů 

je provázela houslistka 

a její doprovod, klaví-

rista. Oba pánové 

kolegové pojali pro-

gram velmi vtipně, 

aby to bylo zábavné 

pro nás zábavné a 

touto zábavnou for-

mou si třeba něco 

z hudebního světa zapamatovali. 

Kolega zpěvák dokonce při jed-

nom svém hudebních čísle vyzval 

k tanci paní učitelku Radovou. 

Všichni jsme se tomu smáli. Nako-

nec si myslím, že to bylo velmi 

povedené hudební představení. 

Adéla Stránská

Vánoce v Mnichově Hradišti
ne 16. 12. se třída 6.A s paní 

učitelkou Sodomkovou vyda-

la autobusem na adventní výstavu 

do Mnichova Hradiště. Okolo 10. 

hodiny jsme dorazili do Mnichova 

Hradiště na náměstí. Abychom 

jsme se dostali do zámku, museli 

jsme jít mnoha klikatými uličkami. 

V jedné uličce dokonce mně ne-

známý umělec pomaloval celou 

stěnu krásnými malbami. Když 

jsme krásnými uličkami dorazili až 

k zámku, šli jsme se podívat do 

kapličky na dřevěný betlém. Po-

tom jsme šli do muzea v zámku, 

kde se nás ujaly dvě hodné paní. 

Vyprávěly nám o různých posta-

vičkách ze středověku, např: o bílé 

Lucii, Ambrožovi nebo klovcové 

bábě. V muzeu jsme si pak vyrobili 

z jablka a trnkové větve přivolávač 

jara. Po prohlídce jsme se mohli, 

než pojedeme zpátky do Kosmo-

nos, rozprchnout po náměstí, do 

kebab house, k Vietnamcům, do 

cukrárny… Po rozchodu jsme na-

konec vyrazili autobusem zpátky 

do školy. 

Adriana Daníčková

N 
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Matematická olympiáda 
 půlce ledna jsem se já a 

někteří další spolužáci zú-

častnili okresního kola matema-

tické olympiády, které se konalo 

v Domově dětí a mládeže v Mladé 

Boleslavi. Měli jsme vypracovat 3 

úlohy za hodinu a půl. Naproti 

nám seděl žák z deváté třídy, který 

měl za úkol vypracovat 4 úlohy za 

4 hodiny. Vše proběhlo v pořádku 

a bez komplikací. Na výsledky 

jsme si museli chvíli počkat. Na-

konec k nám 27. ledna přišla paní 

učitelka a oznámila mi, že jsem 

z 18 bodů získala 10 a umístila 

jsem se mezi 18. - 20. místem. 

Nejlepší z 5.A byl však můj spolu-

žák, který měl 11 bodů. Olympiády 

se za páté třídy zúčastnilo 50 dětí.  

Tuto olympiádu doporučuji všem.  

Anita Pavlíková

 

Zeměpisná olympiáda 
 úterý 23. 2. proběhlo okresní 

kolo zeměpisné olympiády na 

Gymnáziu dr. Josefa Pekaře v 

Mladé Boleslavi. Do okresního 

kola byli nominováni z naší školy 

Lucie Dlouhá (6.B), Martin Veselý 

(6.B), Jan Šámal (7.A), Radim Malý 

(7.B), Ondřej Jeřábek (8.A) a Jakub 

Zejbrdlich (8.A). Na olympiádu nás 

doprovodil pan učitel Mašín. Celé 

kolo bylo rozděleno do čtyř kate-

gorií. Test byl rozdělen na tři části, 

na které jsme měli 45-60minut. 

Atmosféra byla pohodová a klid-

ná. A i já doufám v cestu alespoň 

jednoho žáka na krajské kolo. 

Martin Veselý 

 
 

Olympiáda v anglické konverzaci 
ne 10. února se konalo 

okresní kolo konverzační 

soutěže v anglickém jazyce na 7. 

ZŠ v Mladé Boleslavi, kam nás 

doprovodila a zároveň nás i při-

pravila paní učitelka Kuhnová. 

Z naší školy se zúčastnili čtyři zá-

stupci (Chiara Schuhmacher - 7.B, 

Tomáš Maroul - 7.B, Michal Mužík 

- 9.A, Kačka Mazancová - 9.A). Já 

s Chiarou jsme se účastnili soutěže 

v nižší kategorii a zástupci deváté 

třídy soutěžili ve vyšší kategorii. 

Soutěž se skládala z poslechu a 

samotné konverzace. Při poslechu 

jsme měli doplnit slova do vět. 

V konverzační části jsme si měli 

vylosovat z šesti předem zadaných 

témat, např. My daily routine. 

Soutěž byla úspěšná. Naše nejlep-

ší umístění bylo 2. místo, které 

získala Chiara Schuhmacher. Já se 

v naší kategorii umístil na 12. mís-

tě. Soutěž se nám velice líbila. 

Ostatním spolužákům doporučuji 

se zúčastnit na příští rok. 

Tomáš Maroul

 

Olympiáda z českého jazyka 
aké olympiáda z českého jazy-

ka měla v okresním kole svého 

zástupce z kosmonoské základní 

školy. Stal se jím Tomáš Kolbaba 

z 9.A. Odnesl si kromě dobrého 

pocitu a nových zkušeností také 

báječné 4. místo! Tímto bych 

chtěla Tomášovi pogratulovat a 

hlavně poděkovat za skvělou re-

prezentaci naší základní školy. 

Mgr. Jarmila Jonášová 

V 

V 

D 

T 
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KosmoNOSák navštívil Deník
ne 25. 11. 2015 redakce na-

šeho školního časopisu na-

vštívila redakci Mladoboleslavské-

ho deníku. Na úvod nás přivítal 

šéfredaktor deníku pan Weiss. Po 

celou dobu exkurze jsme pečlivě 

poslouchali a čerpali nové inspira-

ce pro náš časopis Kosmonosák.  

Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-

vých informací o zpracovávání 

článků, výrobě, tisku novin a něco 

i o historii mladoboleslavského 

deníku. Zajímavé bylo, když pan 

Weiss vyprávěl o tom, co obnáší 

být šéfredaktorem novin. Dále 

nám pan šéfredaktor ukázal veli-

kou knihu, ve které bylo mnoho 

článků 

z historie Mla-

doboleslavska. 

Také jsme se 

dozvěděli, že 

nejoblíbenější 

rubrikou novin 

jsou nově naro-

zená miminka 

v porodnici v 

Mladé Bolesla-

vi. Naše redakce na místě udělala 

rozhovor s panem šéfredaktorem 

a naopak pan Weiss udělal rozho-

vor se slečnou učitelkou Horáko-

vou a pěti členy naší redakce ča-

sopisu. Nakonec jsme se všichni 

společně vyfotili, rozloučili a my 

odjeli autobusem do školy. Exkur-

ze do Mladoboleslavského deníku 

byla pro nás všechny velmi zají-

mavá. 

Michal Petráš 

 

KosmoNOSák je desátý v republice 
 pondělí 30. listopadu se vy-

braní členové školního časo-

pisu KosmoNOSák zúčastnili vy-

hlášení celorepublikového kola 

soutěže Školní časopis roku, které 

proběhlo v Brně. Cesta uběhla 

jako voda a už jsme stáli na nádra-

ží v Brně. Přejeli jsme pár zastávek 

tramvají a dostali se do Střední 

školy polytechnické. Ve škole nej-

prve proběhlo několik zajímavých 

workshopů, z nichž si naši zástupci 

vybrali ten s tématem mediální 

gramotnosti. Po semináři přišla 

svačina, a že nám vyhládlo. Po ní 

jsme se odebrali do místnosti, kde 

proběhlo vyhlášení. Organizátoři 

nejprve vyhlašovali kategorii nej-

lepší školní časopis roku tvořený 

na 1. stupních základních škol. 

Poté následovala naše kategorie, 

tedy 1. a 2. stupně základních 

škol, kde jsme z počtu 66 časopisů 

vyhráli 10. místo. Celý zástup 

v čele s šéfredaktorkou Verčou 

jásal z toho, že jsme se umístili. Po 

skončení vyhlašování jsme se po-

dívali na náměstí Svobody, kde 

jsme pořídili povinné foto a zamí-

řili do cukrárny. Každý z nás si dal 

zákusek a pak už naše kroky vedly 

k nádraží. Ve 

vlaku jsme poté 

uskutečnili 

menší oslavu. 

Při přestupu 

v Kolíně nás ale 

čekalo takové 

nepříjemné 

překvapení. 

Chtěli jsme 

vystoupit, ale 

dveře nešly 

otevřít. Nastal 

menší chaos, protože jsme měli 

zpoždění a mohl nám ujet navazu-

jící spoj. To se naštěstí nestalo, 

dveře jsme otevřeli v jiném vagó-

nu, přeběhli jsme podchodem a 

vlak stihli. Zbytek cesty byl už 

v pohodě a my jsme dojeli bez 

problému domů. 

Martin Veselý

D 

V 

ZE ŽIVOTA REDAKCE 
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Zámek ožil vánočním jarmarkem 

aždý rok se na naší škole koná 

vánoční jarmark, na kterém 

třídy prodávají své výrobky. Letos 

se jarmark uskutečnil 3. prosince. 

Už od rána na nádvoří probíhaly 

přípravy stánků, kterých se ujali 

samotní rodiče. Jako každoročně 

na něm byl živý Betlém pod vede-

ním paní učitelky Hornychové. Od 

minulého roku si návštěvnici 

v podloubí zámku mohli v rámci 

krátkého divadelního představení 

zhlédnout i staročeskou světničku 

při štědrovečerní večeři, jejíž 

dramatizace se ujal dramatický 

kroužek pod vedením paní učitel-

ky Barbory Horákové. Ve světničce 

nebyl vidět pouze průběh štědro-

večerní večeře, ale i vánoční tradi-

ce a zvyky, například lití olova 

(vosku), rozkrajování jablka a 

pouštění lodiček, které si mohli 

návštěvníci sami vyzkoušet. 

K vidění byly umělečtí skláři a 

kováři. Ukázat se přijel i rybář 

s rybami. Letos se jarmark konal 

ve staročeském stylu a poprvé na 

něm přibylo i peklo s pekelnou 

váhou a dokonce i kejklíř a flašine-

tář. Samotnému peklu kraloval 

Lucifer. Nejen děti z mateřských 

školek se bály do pekla vstoupit. 

V jídelně se pořádala soutěž o 

nejchutnější vánočku a také se zde 

pořádalo vystoupení kláves a flét-

niček. Nejchutnější vánočku nako-

nec upekla paní Pavlíčková, ma-

minka žákyně ze 7.B, která si od-

nesla řád zlaté vařečky. Jarmark 

znovu zahájil zpěvem koled a vá-

nočních písní školní pěvecký sbor. 

Odpolední program obohatilo 

také vystoupení tanečního krouž-

ku, který vede paní učitelka Zuza-

na Horáková. Věštírnu (tradiční lití 

olova) si vzali na starosti žáci de-

váté třídy. Všichni zúčastnění se 

postarali o nezapomenutelnou, 

kouzelnou, vánoční atmosféru. 

Marek Malý

K 

REPORTÁŽE 
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Babylon 
ne 15. prosince se uskutečnil 

školní zájezd pro žáky z 2. 

stupně do Liberce. Ráno jsme se 

sešli u autobusu a pod dohledem 

pana učitele Petráše, pana učitele 

Turka a paní učitelky Horákové 

jsme odjeli do Liberce. Celé dopo-

ledne jsme strávili v IQ Landii. Byly 

tam expozice jako například GEO, 

Vodní svět, Člověk nebo Živly. 

Mně se nejvíce líbilo, když jsme si 

mohli vyzkoušet na vlastní kůži 

ničivou vichřici. Nasadili jsme si 

brýle a pouštěli na nás vítr, který 

simuloval vichřici. Nejzajímavější 

byla expozice Člověk, ve které 

jsme viděli, jak fungují lidské or-

gány a mohli jsme si vyzkoušet 

posouvání kuličky pomocí své 

mysli. Nebo jsme si mohli pomocí 

zábavných zkoušek ověřit, jak 

pracují lidské smysly, jako napří-

klad chuť nebo hmat. Po zhlédnutí 

všech expozic jsme se přesunuli 

do bazénu. V bazénu jsme měli 

volný rozchod na určitý čas, po 

kterém jsme se znovu sešli na 

smluveném místě. Mezitím jsme si 

mohli užít legraci na spoustě 

atrakcí, například různé druhy 

tobogánů, vířivky, sauny, páry, 

víry a také laser show. Když jsme 

se vysušili, převlékli z plavek, na-

skládali do autobusu a vyjeli, stala 

se malá nehoda, díky které jsme 

se zdrželi asi o ¾ hodiny. Mě to 

moc bavilo a jsem ráda, že se na-

konec jelo.  

Kateřina Klikarová,  

Klára Voloviková 
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Akce Yettice  

onečně nastal 

ten čas, kdy měl 

být odjezd do Pece 

pod Sněžkou, na 

chatu jménem Yetti-

ce. Odjezd byl z au-

tobusového nádraží 

v Mladé Boleslavi u 

nákupního centra 

Bondy. Autobus při-

jel v 15:00 k nástu-

pišti. Cestou do Pece 

se stala u Jičína ha-

várie. Takže jsme se 

zdrželi a přijeli jsme 

o pár desítek minut 

později. Po vystou-

pení nastala první 

dobrodružná výprava směrem k 

chatě vzdálené přibližně 6 km. 

Cesta byla komplikována náledím 

a prudkým svahem vzhůru k cha-

tě. Je to roubená chata, která se 

nachází v Obřím dole. Po výstupu 

k chatě jsme se rozdělili do tří 

pokojů v prvním patře. V největ-

ším byli kluci včetně mě. Bylo nás 

tam asi deset nebo jedenáct. V 

dalším pokoji byli starší kluci a 

holky zároveň a v posledním po-

koji spaly mladší holky. Dospělí 

zůstali dole v přízemí. Každý večer 

jsme s dospělými hráli hry a zpívali 

písničky v doprovodu kytary. První 

větší túra nebo výšlap byla cesta 

Obřím dolem na Sněžku. Cesta 

měla být 8 km dlouhá, ale tím, jak 

to byl velký krpál, tak mi to přišlo 

jako 20 km. Cestou nahoru byl 

nádherný výhled a čím výš, tím 

více sněhu a větší a krásnější vý-

hled. Když jsme byli skoro nahoře, 

tak začalo být hrozně namáhavé 

udělat jen jeden krok, ale jsem 

rád, že jsem šel na Sněžku. Cesta 

dolů trvala tak hodinku, protože 

jsme běželi. Možná bych řekl, že 

mě bolely nohy víc než cestou 

nahoru. Poslední den jsme byli 

jezdit na pytlích směrem do Pece. 

Zpáteční cesta proběhla bez pro-

blémů. Těším se na příští rok, 

určitě pojedu znova.  

David Náhlovský

K 

REPORTÁŽE 
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Paní učitelka Radová 

versus 

paní učitelka Křížková 
 

ubrika Versus v minulém čísle KosmoNOSáku se vám moc líbila, tak jsme se rozhodli podrobit výslechu další 

dvě paní učitelky. Tentokrát jsme oslovili paní učitelku Radovou, která se k nám do školy vrátila po mateřské 

dovolené a paní učitelku Křížkovou, kterou si většina z nás pamatuje ještě pod dívčím příjmením Picková.  Jako 

vždy jsme si připravily pět zajímavých otázek. 

 

     Paní učitelka Radová           Paní učitelka Křížková 
Otázka: 

Jaká je Vaše nejlepší vzpomínka z dětství? 

Nemůžu říct úplně přesně, protože těch vzpomínek je 

hodně. Například mám hezkou vzpomínku z toho, jak 

jsme jeli s rodiči k moři, nebo když se mi narodila 

mladší sestřička. 

Je jich více – třeba léta u babičky nebo kino za 1 Kč. A 

nebo mám hezké vzpomínky na žvýkačky Pedro nebo 

na Vitacit. 

Letěla jste někdy letadlem? 

Letadlem jsem letěla několikrát. Úplně prvně jsem 

letěla práškovacím letadlem. 

 

 

 

 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Já jsem to přesně nevěděla a ani jsem o tom nepře-

mýšlela, ale když jsem byla na SŠ, tak se mi hrozně 

líbily tryskáče a letadla. 

Nejprve malířkou – to mě drželo hodně dlouho, a taky 

kreslit obrázky do knížek. A pak princeznou. :D                                     

Jak jste si v dětství představovala svého manžela? 

Mám takové tušení, že jsem si svého manžela ani 

nijak nepředstavovala. Až později… vtipný, inteligent-

ní, sympatický. 

Dlouho nijak a později: vysoký, tmavovlasý, modroo-

ký, se stálým úsměvem na tváři a musel všechno umět 

jako můj taťka. 

Jedla jste sushi? Jaké byly Vaše první pocity po ochutnání? 

Ano jedla. Chutnalo mi, avšak když jsem jela domů 

z restaurace 

domů, tak 

mi bylo tak 

špatně, že 

jsem si už 

sushi nikdy 

nedala. 

 

 

 

No jasně. První pocity? 

Říkala jsem si, jestli mi 

bude chutnat či ne. 

Protože většina zná-

mých, kterých jsem se 

zeptala, řekla, že jim 

to nechutnalo. Ale 

musím říci, že mně 

taky ne. Ale teď něja-

ké už i sním. 

 

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

R 

Ano, letěla. Asi 5x. Hned první let trval 14 hodin. 

Moje první pocity byly: napětí, nejistota, bušení srd-

ce. 

 

VERSUS 
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Rozhovor s … Martinem Weissem  
artin Weiss je redaktorem mladoboleslavského Deníku. 

Rozhovor vznikl u příležitosti exkurze KosmoNOSáku do 

Deníku na začátku listopadu. Pro všechny členy naší redakce byl 

velký zážitek potkat se s celou redakcí a vidět redaktory při jejich 

každodenní práci. 

 

Na úvod se Vás zeptám, jaké články píšete nejčastěji? 

Nejčastěji píšu o různých akcích, které se konaly v Mladé Bolesla-

vi nebo v jejím okolí. My nemáme rozdělené noviny podle témat, 

ale spíše geograficky. To znamená, že já mám na starosti Kosmo-

nosy, Bakov, z části Benátky nad Jizerou a Dobrovici. 

Psal jste už jako malý nebo přispíval jste do školního časopisu? 

My jsme školní časopis neměli, ale pamatuji si, že na základní 

škole jsem psal povídky. Na vysoké škole jsem psal do interneto-

vých novin. Vždycky mě bavilo psát, a když jsem objevil inzerát na 

redaktora Deníku, tak jsem to zkusil a vybrali mě. 

Pokud bychom také chtěli být redaktory, jakou školu bychom 

měli vystudovat nebo jak se připravit na tuto profesi? 

Určitě nejlepší je žurnalistika, kde novinář získá nejlepší přípravu. Z nás čtyř v redakci ale primárně žurnalistiku 

nikdo vystudovanou nemá. Základem je mít dobrou češtinu. Můžete vystudovat třeba bohemistiku. Já jsem vy-

studoval fakultu humanitních studií, kde nás hlavně naučili číst a psát a pak filmové vědy na Karlově Univerzitě. 

Jaké články píšete nejraději? 

Rozhovory jsou nejméně náročné na čas, protože vlastní text vám naformuloval už ten, koho zpovídáte. Já rád 

píšu o věcech, které můžu sám zažít, například když jsem řídil popelářské auto. Velmi rád píšu články z oblasti 

kultury a historie. Bohužel o kulturu není až takový zájem, takže ji nejde psát pořád dokola.  

Máte za sebou už nějaký žurnalistický úspěch? 

Ani ne, dnes už se moc nikam nehlásíme, ale když jsem psal jako malý povídky, tak jsem vyhrál nějakou soutěž 

v městské knihovně. 

Máte ještě nějaké profesní sny nebo plány do budoucna? 

Já nejsem moc ambiciózní, takže bych nikam do jiné redakce 

nechtěl. Máme tu dobrý kolektiv. Vycházíme si vstříc. Já jsem 

v práci spokojený. Půl roku dělám také zpravodaj pro Mnichovo 

Hradiště, který jsem zakládal, a jsem na něj moc pyšný. 

Chtěl byste být šéfredaktor? 

Ne. Když vidím, co tato práce obnáší. Pořád řeší stížnosti od lidí, 

nadřízených i ostatních redaktorů. Je na něm veškerá zodpověd-

nost a nemá za to žádné výhody kromě toho, že se může před-

stavit jako šéfredaktor Deníku. 

Na závěr rozhovoru, je něco co byste nám, mladým redaktorům, do budoucna popřál? 

Myslet pozitivně. Pořád si zachovávat nadhled. Mít na paměti, že článek musí být hlavně pěkný. Popřál bych 

vám, abyste byli kreativní, měli dostatek fantazie a aby vám pravidla češtiny lezla do hlavy, protože jinak je to 

vždycky velká ostuda. 

Kateřina Mazancová 

M 

ROZHOVOR 
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Do Benátek 

s šéfredaktorkou 

Verčou
ne 12. 8. 2015 jsme se s ro-

dinou vydali na výlet do Be-

nátek v Itálii. Bylo krásné a slu-

nečné počasí. Vstávali jsme asi 

kolem půl páté ráno, protože od-

poledne v Benátkách bývá moc lidí 

a z památek člověk pak nic nemá. 

Tak jsme tedy vyrazili. Na cestu 

tam si moc nepamatuji, protože 

jsem ji celou prospala. Jen na co si 

pamatuji, byl ten kouzelný východ 

slunce. Tak velké slunce jsem snad 

ještě neviděla. Po asi dvou hodi-

nách jsme dorazili na místo. S 

parkováním nebyl problém, jen 

bylo trošku dražší, než jsme počí-

tali. Po zaparkování jsme se vydali 

na cestu. Hned ze začátku jsme 

viděli kavárničky a obchůdky se 

suvenýry a škraboškami s různými 

překrásnými barvami a vzory. Měli 

jsme hlad, protože jsme nesnídali, 

a tak jsme si šli sednout do takové 

pěkné kavárny. Rodiče si dali cap-

pucino s měkoučkým a křupavým 

croissantem. Já a můj mladší bráš-

ka jsme si dali také croissant a já si 

dala něco jako koblihu zkříženou s 

donutem. Všichni jsme se oblizo-

vali nad těmi la-

hodnými chutěmi. 

Poté jsme šli dál. Tak kouzelné 

uličky jsem ještě neviděla. Dokon-

ce jsme potkali paní se psem, kte-

rý protestoval a nechtěl jít dál v 

tom horku. Rozvalil se přes celou 

uličku a nikdo s ním nehnul. Ani 

jsem se mu nedivila. Když jsme 

došli na hlavní náměstí, náměstí 

sv. Marka, byla jsem okouzlena 

nádhernými stavbami. Těch detai-

lů a rysů na budovách jsem ještě 

nespatřila. Když jsme se pokocha-

li, šli jsme se podívat na nejzná-

mější most ze všech, Ponte Rialto. 

Procházeli jsme se tam po malém 

náměstíčku, kde všichni lidé pose-

dávali a svačili. Byli jsme i u vyso-

kánské zvonice sv. Marka, která 

byla na stejnojmenném náměstí. 

Na tom místě se i dokonce točil 

James Bond. Chvíli jsme sledovali 

místního hudebníka, který byl jak 

stvořený pro hudbu. I když to byl 

jen pouliční umělec, byl skvělý. 

Následovala cesta zpět. Ta byla 

ovšem trošku záludná. Bylo tam 

tolik uliček, že jsme zabloudili. 

Neměli jsme ani mapu. Často se 

nám stalo, že jsme šli uličkou a 

pak jsme zjistili, že je bohužel 

slepá. Když jsme přešli jeden velký 

most, koupili jsme si mapu, proto-

že jsme už byli zoufalí. Zjistili jsme 

však, že parkoviště z téhož místa 

máme jen pár minut cesty. Jenže s 

mojí šikovnou orientací jsme šli 

špatně, a tak jsme si cestu pro-

dloužili. Ale do cíle, tedy na par-

koviště, jsme se dostali. Byli jsme 

šťastni, že už pojedeme zpět do 

ubytovny, kde jsme po dobu zá-

jezdu bydleli. Ale byl to neuvěři-

telně krásný zážitek. Vím, že až 

budu dospělá, pojedu tam znovu, 

protože to prostě stojí za to! :) 

Veronika Barvová 

 

D 

LETEM SVĚTEM 
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Chemicko-biologická praktika 
hpr – to jsou Chemicko-

biologická praktika. Jedná se 

o volitelný předmět.  Můžete 

se do něj přihlásit v osmé nebo 

deváté třídě. Vede ho zkušený 

chemik pan učitel Zdeněk Turek. 

Děláme tady spoustu zajímavých, 

ale i nebezpečných pokusů. Při 

nebezpečnějších pokusech nám 

pan učitel pomáhá a dává pozor, 

aby se nám nic nestalo. Občas se 

stane, že se někdo nepozorný 

polije kyselinou (např. já), ale to 

nic není.  Při takovéto situaci se 

musí pokožka umýt vodou a pak je 

to v pohodě. Myslím, že všechny 

baví asi nejvíce pokusy se silnými 

chemickými reakcemi, jako např. 

Bengálské ohně. Bengálský oheň 

je pokus, při kterém jde o velmi 

silné chemické reakce, v tomto 

případě vyšlehne velký barevný 

oheň. Aby k tomu došlo, musíme 

připravit hodně výbušnou a jedo-

vatou směs. Další nebezpečný 

pokus je o zjišťování čistoty vodí-

ku.  Jde o to, že musíme smíchat 

kyselinu se zinkem a vzniklé plyny 

naplnit do zkumavky. Zkumavku 

přiložíme k ohni, a pokud je vodík 

čistý, mělo by to maličko bouch-

nout. V opačném případě to udělá 

obrovskou ránu, při které se mi-

nimálně polovina třídy lekne. 

Vlastně je to taková malá vodíko-

vá bomba. Ale moc mě to tam 

baví, určitě všem doporučuju. Je 

tady skvělý pan učitel Turek, který 

vám se vším pomůže a vybírá nám 

i velice zajímavé pokusy. 

Veronika Dubská 

 

 

C 

VÝUKA NETRADIČNĚ 

Občas se něco 

rozbije:D Honza při 

práci 
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Čtenářské dílny 
íky Výzvě č. 56, která podporuje naši čtenářskou 

gramotnost, dostala škola možnost nakoupit 

nové knihy do školní knihovny. A s knihami jsme 

mohli pracovat také v hodinách literatury při tzv. 

čtenářských dílnách. Pro většinu z nás se staly 

příjemným zpestřením výuky. Mohli jsme si vybrat 

knihu, se kterou budeme pracovat. Při tichém čtení 

jsme se všichni s chutí do knihy ponořili. Po čtení 

jsme vyplňovali pracovní listy, které vždy byly nějak 

tematicky zaměřeny, například na prostředí knihy 

nebo na hrdiny, kteří v příběhu vystupují. V závěru 

hodiny jsme si ve skupinách o knihách povídali. A co 

si z čtenářských dílen odnáší někteří mí spolužáci? 

 

Anketa 
1. Čteš rád/a? 

2. Líbí se ti čtenářské dílny? Proč? 

3. Je něco, co bys na nich změnil/a?  

4. Ve čtenářských dílnách si vybíráš z určitého množství knih. Vybral/a sis dobře, nebo bys raději četl/a jinou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Šámal

D 

VÝUKA NETRADIČNĚ 

Karolína Danková, 7.A 

1. Miluji čtení! 

2. Ano, je to hezké zpestření hodiny. 

3. Ne, nic mě nenapadá. 

4. Moje kniha je zajímavá, ale není to 

úplně můj styl. Než si vyberu opravdu 

dobrou knihu, chvilku to trvá. 

 

Alex Holík, 7.A 

1. Když se mi chce. 

2. Jasně, nemusím se učit. 

3. Jenom to, že dostáváme pracovní listy, 

které musíme vyplňovat. Považuji je za 

zbytečné a doma je stejně vyhodím. 

4. Ne, jsem spokojený. 

 

Adéla Molnarová, 7.A 

1. Když mě kniha baví, tak ano. Jinak ne. 

2. Ano, protože si ke čtení můžeme sed-

nout kdekoliv ve třídě a číst si ve svém 

tempu. 

3. Nic mě nenapadá. 

4. Vybrala jsem si dobře. Moje kniha se 

mi moc líbí. 

 

Tereza Fišerová, 7.A 

1. Jo, moc. 

2. Ano, protože je klid. 

3. Asi ne. 

4. Ne, protože ta moje je zajímavá. 
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Doplň větu, Viky!  
iž podruhé si můžete v KosmoNOSáku přečíst novou rubriku „Doplň větu“. Minule jsem vyzpovídala svoji 

dlouholetou spolužačku Monču Ehrlichovou. Pro tentokrát jsem si vybrala svoji spolužačku Viky Jadlovskou 

z 9.A, se kterou chodím díky spojení obou tříd vlastně prvním rokem do stejné třídy.  

Nejvíce mě potěšilo, že jsem mohla v říjnu jet na jazykový pobyt do Londýna, kde jsem si společně s ostatními 

užila spoustu srandy. Hrozně jsem si celý zájezd užila.  

Zítra mám v plánu jít na trénink. Hraju totiž závodně kuželky. A pak půjdu ven se svými kamarády hrát fotbal. 

O víkendu často chodím s mojí partou kamarádů ven. Taky spím a lenoším a nabírám síly na pondělí a zbytek 

týdne, asi jako každý. 

Naposledy mi na mobil přišla zpráva, že mám zmeškaný hovor od mamky. 

Se svými přáteli budu trávit spoustu času hlavně o letních prázdninách . 

Můj nejlepší zážitek byl asi před dvěma lety, když mi taťka řekl, že s ním pojedu do Chorvatska k moři. V tu chvíli 

mě to strašně potěšilo, protože jsem u moře před tím ještě nikdy nebyla. 

Na sobě mám nejraději svoji upřímnost. Člověku narovinu řeknu, co si o něm myslím a nechodím okolo horké 

kaše. 

Ráno vstanu a jdu si do koupelny vyčistit zuby. Pak se jdu nasnídat. 

Naposledy jsem jedla oběd. Už si nepamatuju, co to přesně bylo, ale určitě to bylo fajn. 

Marie Horáková

J 

DOPLŇ VĚTU 
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Život v koňském sedle 

oně a poníci jsou krásná zvířa-

ta, s nimiž můžete navázat 

dlouhodobé přátelství.  Žádný kůň 

není stejný. Každý z nich má svůj 

individuální temperament i barvu. 

Jsou to velmi společenská zvířata 

a podle výrazu v obličeji (oči, uši,  

nozdry) můžeme pochopit, zda 

mají strach, jsou zvědavá nebo 

jednoduše spokojená. Rozlišujeme 

různá plemena, např. arabský 

plnokrevník, fríský kůň, mustang 

nebo hafling. Zvířata jsou po celý 

rok závislá na pravidelné péči. 

Koně a poníci bývají ustájeni buď 

venku nebo pod střechou ve stáji. 

Koně zbožňují pobyt na pastvině a 

tráva je doplněna například 

ovsem, kukuřicí, ječmenem. 

V České republice jsou velmi zná-

mé dostihy Velká Pardubická a 

každý znalec koní zná jméno žoke-

je Josefa Váni, který ji vyhrál 

8krát. Rčení, že pohled na svět je 

nejkrásnější z koňského sedla 

můžeme obě potvrdit .

 
Anita Pavlíková  

a Tereza Štechová 

 

Internet v každodenním životě 

Internet jsou propojené počítačo-

vé sítě, díky kterým mezi sebou 

počítače komunikují a předávají si 

data. 

V čem je nám internet prospěš-

ný? 

Je to dobrý zprostředkovatel in-

formací. Lidé mohou prostřednic-

tvím internetu spolu vzájemně 

komunikovat i na velkou vzdálenost. Je „přenosný“, pokud máme internet v mobilním zařízení. Můžeme pro-

střednictvím internetu nakupovat, číst noviny, sledovat televizi, hrát online hry. Dají se zakládat internetové 

stránky, jako jsou například stránky škol a tříd, našeho časopisu (casopis-kosmonosak.webnode.cz), firem, festi-

valů, kin, atd. Pomocí internetu se můžeme učit, plánovat výlety pomocí map, zábavu apod. 

Na co si dát pozor? 

Pokud vyhledáváme informace, je dobré si je ještě ověřit, protože nemusejí být vždy pravdivé. Jednou 

z nejhorších vlastností internetu je závislost na něm. Měli bychom si dát pozor i na stahování filmů a hudby, 

mohli bychom si stáhnout nějaký vir, ale také stahováním malinko podporujeme i pirátství. Pokud komunikujeme 

přes nějakou sociální síť, nikdy nevíme, kdo je na „druhé straně“ (s kým komunikujeme). Proto bychom si měli 

dát pozor, co o sobě na sociálních sítích prozrazujeme, co a hlavně s kým sdílíme.  

Radim Malý

K 

SVĚT HOLEK A KLUKŮ 

Zdroj: mapy.cz 
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Předvánoční turnaj v miniflorbalu
ne 16. 12. 2015 se uskutečnil 

v kosmonoské sokolovně 

turnaj v miniflorbalu 3. -5. tříd. 

Každé družstvo mělo v poli 3 hrá-

če a maximálně 3 hráče na stří-

dačce. Hrálo se bez brankáře. 

Účastnily se tyto týmy: 3. A, 3. B, 

4.A, 4 .B, 5.A, 5.B. Týmy byly roz-

losovány do 2 skupin, v nichž kaž-

dý hrál s každým. První dva týmy 

ze skupiny postoupily do semifiná-

le, ve kterém se utkali vítězové 

skupin s druhými z jiné skupiny. A 

pak už šlo do tuhého!!! Nejdříve 

se o bronzovou medaili poprali 

poražení semifinalisté, tj. celky 5.B 

a 3.A. Družstvo 5.B vyhrálo a zís-

kalo tak zaslouženě bronzovou 

medaili. Ve finále se utkala druž-

stva 5.A a 3.B. Třeťáci si vedli sta-

tečně, ale nakonec družstvu z 5.A 

podlehli. I tak byla stříbrná medai-

le velikým úspěchem. U 5.A pak 

mohla propuknout radost 

z vítězství a zisku zlatých medailí. 

Konečné pořadí: 

1. 5.A 

2. 3.B 

3. 5.B 

Marek Coufal

 

Zimní víceboj párů
ámecký de-

setiboj přilá-

kal z 15 přihlá-

šených párů 

nakonec jenom 

třináct. Důvod – 

nemoc. Deset 

disciplín zamě-

řených na rych-

lost, obratnost, vytrvalost, komu-

nikaci, spolupráci, základní do-

vednosti s míči bylo základem pro, 

dnes již tradiční, pohybovou školní 

akci. Žáci nejprve museli k sobě 

vyhledat „partnera – spoluhrá-

če“; chlapec dívku, dívka chlapce. 

Pár tvořili jednotlivci ze dvou růz-

ných ročníků, součet školních 

ročníků však nesměl překročit 

číslo 11. Teprve pak se mohli naši 

sportovci účastnit náročného sou-

těžení, které proběhlo 

v SOKOLOVNĚ. Součet bodů za 

jednotlivé disciplíny určil vítěze 

klání (v úpolovém „ma-su“, ve 

vybíjené dvojic, břicho-zádech, 

cvičení na lavičkách, honičkách 

v kruhu, přeskocích a podbězích 

dlouhého švihadla, …,v kartách 

všelijak, rychlostní „mozkovně“). 

Zvítězili všichni účastníci – radost 

z pohybu, soutěživost, dobrý pocit 

z odvedeného, pomoc partnerovi 

byly základem této akce.  

Nejvíce bodů získali: 

47 bodů 

Bogdanoski Tomáš (5.r.), Sobotko-

vá Klára (3.r.) 

Coufal Marek (5.r.)  Linhartová 

Barbora (3.r.)  

41b 

Velich Ondřej (5.), Volfová Tereza 

(3.)  

 

 

40b 

Brunc Daniel (3.), Jeřábková Bar-

bora (5.) 

Motl Vilém (5.), Vaňoučková Hana 

(3.) 

38b 

Tomek Jan (1.), Šulčíková Anna 

(5.) 

37b 

Langer Jakub (5.), Šťastná Kristýna 

(3.) 

33b 

Janeček Vojtěch (5.), Karabcová 

Šárka (3.) 

Mgr. Jan Šilhán

D 

Z 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Krajské kolo florbalového turnaje v Praze 

ne 26. 1. družstvo žáků z 3. - 

5. tříd jelo do Střešovic bojo-

vat o postup do celorepublikové-

ho kola ve florbalu. O doprovod se 

postaral pan učitel Petráš. Žáci 

byli rozděleni do 4 skupin po 3 

družstvech.  První zápas celé druž-

stvo statečně bojovalo, neustále si 

udržovalo mírný náskok a nakonec 

zápas vyhrálo poměrem 5:3. Dru-

hý zápas byl o poznání vyrovna-

nější, a i když jsme dvakrát pro-

hrávali, dokázali jsme stav otočit. 

Bohužel jsme dostali sekundu 

před koncem vyrovnávací gól, 

zápas tedy skončil nerozhodně. 

Netrpělivě jsme čekali na výsledek 

posledního zápasu. Remíza pro 

nás znamenala boj o 1. místo!!! 

V tomto zápase jsme urputně 

bojovali, ale podlehli jsme lepšímu 

soupeři 3:5.  Nakonec převládla 

radost z krásného druhého místa 

a dobře sehraných zápasů. 

Marek Coufal 

 

Okrskové kolo v zimním víceboji 

opoledne 3. února., ožila 

bakovská sokolovna. Konalo 

se zde okrskové kolo ve víceboji. 

Každé družstvo bylo složeno z 8 

dětí (2 chlapci a 2 dívky ze 4. a 5. 

tříd, 2 chlapci a 2 dívky z 2. a 3. 

tříd). Soutěžilo se v následujících 

disciplínách: šplh na tyči, skok 

přes švihadlo /1 min., hod míčem 

o zeď, člunkový běh, švédské bed-

ny, hod medecimbalem, sedy – 

lehy, skok z místa. Družstvo 

z Kosmonos skončilo na 3. místě, 

tím pádem se kvalifikovalo do 

okresního kola konaného dne  

24. 2. 2016. Všichni měli ohrom-

nou radost z postupu. Zprávu 

z okresního kola si budete moct 

přečíst v květnovém vydání Kos-

moNOSáku.  

Marek Coufal 

 

D 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Okénko mladého sportovce 
anda Dlasková je žákyní 5.B a tedy moje spolužačka. Jezdí závodně na kole, a proto jsem se jí zeptal na pár 

otázek do rubriky „Okénko mladého sportovce“, kde Vanda představí svůj sport a zároveň i koníček.  

 

Jak dlouho jezdíš na kole? 

Na kole jezdím 7 let a pořád mě to moc baví. 

Jaký druh jízdy na kole provozuješ? 

Jezdím cyklokros, horské kolo i na silnici. Nejví-

ce ale jezdím horská kola. 

Kolika závodů ses zúčastnila?   

Nepočitatelně. :-D Ale můj největší sportovní 

úspěch byl, když jsem poprvé vyhrála celkový 

seriál „Kola pro život.“ 

Jaký byl Tvůj první závod? 

Můj první závod jsem jela na tříkolce a byla to 

sranda. 

Co tě nejvíce na cyklistice baví? 

Nejvíce mě na cyklistice baví, když jezdíme do 

terénu a jezdíme různé tratě. Taky mě baví, 

když se učím nové věci. 

Tomáš Bogdanoski 

  

Liga VII. ročník 
Dalším turnajem v pořadí v lize mezi učitelským sborem a zástup-

ci žáku byla hra „Cvrček“. Cvrček je vlastně stolní hra, která se 

hraje na nakloněném skle, kde jsou umístěny kuželky. Kuželek je 

celkem 9. Hraje se dřevěnou káčou, která se roztočí a postupně 

se díky fyzikálním zákonům dostává až ke kuželkám. Cílem je 

shodit co nejvíce kuželek během roztočení káči. Hraje se na dva 

pokusy. Je to stejné jako v kuželkách, ale dle mého názoru je to 

větší zábava. Konečné skóre bylo 3:0 pro žaky. Což bylo úplně 

poprvé, co žáci takto vyhráli ve Cvrčkovi nad učiteli. 

Kdo hrál?     

Ondřej Štolovský   :                pan ředitel       Jan Šilhán 

Honza Saska           :                paní učitelka    Ivana Strnádková         

Pavel Adamec        :                paní zástupkyně    Lenka Černá 

Ondřej Štolovský 

v 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Zima 
ima je pěkné roční období. 

Napadne sníh a koulování, 

sáňkování a jiné zimní radovánky 

jsou vítány. Můžeme třeba posta-

vit sněhuláka. Zasněžené jsou 

střechy chaloupek domů, všeho. 

Avšak může nastat i situace, kdy 

žádný sníh není a nahradí ho blá-

to. V zimě je také Štědrý den, Sil-

vestr a Nový rok. Leden, únor a 

prosinec, to jsou zkrátka úžasné 

zimní měsíce, stejně úžasné, jako 

ty ostatní v roce! 

Eva Červová 

 

Kateřina Klikarová a Kateřina Mazancová 

 

 

Slepička školačkou
latá slepička jako malá ráda hrála strašidelné hry 

na počítači. Když pak začala chodit do školy, tak   

hned první den dostala hroznou učitelku, která se 

jmenovala Komandová, a tak všechny komandovala. 

Byl to větší horor než v té počítačové hře. Tak se sle-

pička přestěhovala do Kosmonos, kde ji učila nejhod-

nější učitelka na světě, která se jmenovala Radka Mar-

tínková. A tak se slepička stala školačkou na zámku. 

Vojtěch Podlipský, 4.A 

 

Z 

Z 

KOSMONOSÁČEK 
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POVÍDKA 

Yorkshirské panství 
Kapitola 3. - Návštěva 

 

Po celkem dlouhé době jsem se nakonec odtrhl od pozorování zajímavých 

znaků. Už jsem věděl, že to jsou určitě runy, ale nebylo v mých schopnos-

tech je rozluštit. Překreslil jsem je tedy do svého zápisníku. Poté jsem 

zašel do auta, protože jsem věděl, že mi tam zbylo něco k jídlu. K autu 

jsem se ale nedostal. Stála u něj ta stařena, kterou jsem potkal při příjez-

du. Zastavil jsem se a prohlížel jsem si ji. Byla obklopená tajemstvím, ne-

bylo jí vidět do obličeje a v její přítomnosti jsem měl zvláštní pocity. Pros-

tě tam jen tak stála a nehýbala se.  Napadlo mě, že si jí prostě nebudu 

všímat. Přesně v tu chvíli, kdy jsem se chtěl rozejít k autu, se ona rozešla 

ke mně. Než jsem si uvědomil, že se možná něco děje, stála asi půl metru 

ode mne. Zašeptala: „Zjistila jsem, že už jste potkal místní obyvatele.“ 

Chvíli mi to vrtalo hlavou, protože jsem potkal zatím jenom ji. Po chvíli mi 

to ale došlo. Ty hlasy, co jsem slyšel, zřejmě patřily nějakým sluhům, kteří 

pracovali pro onu neznámou osobu. Zeptal jsem se jí tedy, proč vyslala 

svoje sluhy. Pronesla suše: „Chtěla jsem, aby vám doručili vzkaz, který jste 

ale asi nerozluštil, že ano?“ Odpověděl jsem: „Kdyby bylo více času, určitě 

bych na to přišel.“ Potom jsem se jí tedy zeptal, co mi chtěla vzkázat, ale 

na to mi ona odpověděla, že ještě není správný čas na rozluštění a že 

mám jít ihned za ní. Popravdě jsem se chvíli zdráhal, protože jsem stařenu 

pořádně ani neznal a vypadala dost podezřele. Po necelých patnácti me-

trech jsme zřejmě došli na místo. Zastavila se před ještě víc rozpadlou 

barabiznou, než v jaké jsem se zabydlel. Přistoupila ke dveřím a s velkou 

námahou je se skřípavým zvukem otevřela. Jakmile dveře byly do kořán, 

vyvalil se na mě podivný, zatuchlý zápach. Když jsem ale vešel dovnitř, vše 

na mě působilo čistě a uspořádaně. Cestou do obývacího pokoje jsem si 

všude na poličkách všiml různých artefaktů. Rychle mě ale však upozorni-

la, ať raději na nic nesahám. Vzhledem k tomu, že vypadala dost zkušeně, 

rozhodl jsem se uposlechnout. Usadila mě do obývacího pokoje. Oznámi-

la mi, že by mi nabídla něco k snědku, ale že jí všechno snědl nějaký mý-

val. To mi nevadilo, pochopil jsem, že mi potřebuje něco důležitého říct. 

Ovšem když začala mluvit, po prvních dvou slovech se zasekla, opatrně 

odhrnula záclonu a podívala se z okna. V tu chvíli se ale stalo něco neoče-

kávaného. 

Konec 3. kapitoly 

Michal Mužík 
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Pan Novák bydlí ve dvacátém patře. Přesto vždy, když se vrací domů, jede výtahem jen do patnáctého patra a 
zbylých pět pater jde po schodech pěšky. Proč 
to tak dělá? 

 

Dokážete tento obrazec nakreslit jedním ta-
hem tak, abyste po nakreslené čáře nejeli 
vícekrát? 

 

 

 

 

V jedné daleké zemi mají obří a velmi dlouhý most. Přesně má ten 

most 4km a jeho nosnost je přesně 10 tun. Stačila by váha 10tun a 

jeden gram na to, aby most spadl, ale 10 tun ještě udrží. K tomuto 

mostu přijel velký tahač s osmnácti soupravami vážící přesně 10 tun. 

Když vjel tahač s celým nákladem na most, tak most skutečně držel. 

Když ale tahač míjel polovinu mostu, sedl si na jeho kabinu vrabec – 

jak to, že se most nezhroutil, a celá souprava projela bezpečně? 

 

 

 

Adéla Suchá

LUŠTĚNKY 

Řešení 
Pan Novák - Pan Novák je totiž malého vzrůstu a ve 
výtahu dosáhne nejvýše na tlačítko do patnáctého 
patra. Výše prostě nedosáhne 
Most – Při vjezdu na most měl tahač skutečně 
přesně 10 tun. Nicméně jízdou spotřebovávápalivo a 
neustále se tak odlehčuje. Do poloviny mostu tak 
spálil více paliva, než byla váha toho vrabce. 
Malůvka –  
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Proč jsou lidé plešatí? 

1.A 

Sofie Jendová: „Líbí se jim to.“ 

Tadeáš Linhart: „Myslím si to samé jako 

Sofie.“ 

 

 

 

 

4.B 

Sára Kvasničková: „Když jsou vlasy moc slabé 

a lámou se.“ 

Veronika Surynková: „Moc se česali, takže jim 

vypadaly.“ 

Lucka Tomková: „Taky si myslím, že se moc 

česali.“ 

Kristýna Sombergová: „Stářím, podle mě. Když 

jsou lidé moc staří, tak jim vypadají vlasy.“ 

 

 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v květnu 2016 
 

 

 

 

 

 

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

Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 

 

ZÁVĚREČNÁ ANKETA 


