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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
Zdravím Vás, milí čtenáři, u dalšího čísla KosmoNOSáku. 

 

Blíží se konec školního roku a my jsme si pro Vás připravili poslední letní vydání. 

V letošním školním roce se nám povedlo vybojovat 6. místo v ČR a novinkou je zlatý 

hattrick v krajském kole, z něhož Vám připravil pěknou reportáž Michal Petráš. 

Ano, opět jsme vyhráli v soutěži „Nejlepší školní časopis Středočeského kraje“. 

Dále Vám chci poděkovat za pěkné ohlasy a podporu našeho časopisu za rok 2016/17. 

Tvoříme časopis především pro Vás a jsme rádi, že se na něj těšíte a s radostí jej čtete. 

Nezapomeňte, že nás najdete také n našich webových stránkách 

http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak. Online verzi každého čísla KosmoNOSáku naleznete také 

na internetových stránkách naší školy v sekci „Školní časopis“.  

Za celou redakci Vám chci popřát klidné a pěkně strávené prázdniny a v příštím roce napočtenou. 

Martin Veselý 

OBSAH OBSAH 

http://casopiskosmonosak.wixsite.com/kosmonosak
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Besedy s Babkou nám pomohly  
a začátku března byla pro 6. - 

9. třídy naší školy 

uspořádána beseda s panem 

Jaromírem Babkou, odborným 

lektorem z organizace Slánka, 

která se snaží pomáhat mladým 

lidem ve věku 10 až 18 let 

v orientaci v lidských a 

partnerských vztazích. Každá třída 

měla jiné téma, které bylo všem 

srozumitelně vysvětleno, takže 

jsme danou problematiku správně 

pochopili. Pan Babka je 

sympatický mladý muž, který se 

dokázal velmi vášnivě vžít 

do přednášeného tématu, jež 

obohacoval svými vlastními 

životními příběhy. Snažil se nás 

všechny zapojit do přednášky, 

kterou doprovázel svými 

kreslenými (a trochu úsměvnými) 

obrázky. Myslím, že pro většinu 

z nás znamenala tato beseda 

nejen uvolnění z výuky, ale i 

zodpovězení některých otázek, 

které bychom se jinak 

neodvažovali pokládat. 

Jan Šámal

  

K zápisu dorazili budoucí prvňáčci
etošní zápis se konal ve dnech 

7-8 dubna. Já spolu s dalšími 

žáky 2. stupně jsme jeden den 

vypomáhali, protože většina rodi-

čů byla u nás ve škole poprvé. 

Vodili jsme rodiče spolu s dětmi 

do různých tříd 

po celé škole, 

kde už si je pře-

braly paní uči-

telky. Po zápisu 

jsme děti s rodiči 

vyprovázeli zase 

ze školy, aby se 

v našich zámec-

kých chodbách 

neztratili. V jedné třídě byla pro 

děti udělaná herna, kde byly při-

praveny různé omalovánky a hry, 

kterými se mohly zabavit, než 

půjdou „na řadu“. Dětí přišlo cel-

kem hodně.  Asi okolo šesté 

až sedmé hodiny jsme my i učitelé 

odcházeli. Některé paní učitelky 

šly „zapisovat“ i v sobotu, zatímco 

já už jsem měla sobotu volnou. 

Kateřina Homolková 

 

 

Život nevidomých není peříčko
ům dětí a mládeže v Mladé 

Boleslavi uspořádal pro děti 

projekt „Černá kavárna“, který má 

veřejnost seznámit se životem 

nevidomých. Kromě samotné 

kavárny, kde jsme si, aniž bychom 

něco viděli, mohli objednat něco 

teplého k pití, jsme si zkusili vést 

svého kamaráda s klapkami přes 

oči a dokonce jsme měli možnost 

zahrát si hry pro nevidomé. 

K těmto hrám jsme mohli používat 

jenom ruce a hrát šachy nebo 

„Člověče, nezlob se“. Jen po hma-

tu to bylo pro některé z nás velmi 

obtížné. Po tom, co jsme zjistili, 

jak je život bez zraku náročný, nás 

obeznámili o nevidomých důklad-

něji s možností se kdykoliv na 

cokoliv zeptat. Naše milé průvod-

kyně nám ukázaly různé vychytáv-

ky, které nevidomým velmi po-

máhají. I přes tyto důmyslné po-

můcky není život nevidomých 

žádné peříčko. 

Jan Šámal

N 

L 

D 

AKTUALITY 



4 | 
 

Páťáci se vydali 

do televize 

ne 15. května jeli žáci 5. tříd 

na exkurzi do Prahy.  Nejvíce 

jsme se těšili na exkurzi do České 

televize. Tam jsme zhlédli film o 

historii ČT a o tom, jak se natáčí 

seriály, filmy, pohádky a jak se 

dělá dabing. Z ČT jsme odjeli na 

exkurzi na Vyšehrad. Na parkovišti 

nás okouzlilo zaparkované Ferrari. 

Viděli jsme místo, odkud skočil 

Šemík s Horymírem. Poté jsme se 

šli projít na 

Slavín, což je 

hřbitov, kde 

jsou pocho-

vány význam-

né osobnosti 

českých dějin. 

Ze Slavína jsme se přesunuli do 

baziliky sv. Petra a Pavla. Tam 

jsme se dozvěděli velmi zajímavé 

informace o Vyšehradě.  Všichni 

jsme si odtud odvezli krásné zážit-

ky.  

Vojtěch Podlipský a Michaela 

Šamšová (5.A)

 

Sbírka ME-TO-DĚJ  

pomohla dětem
arlament naší školy děkuje 

všem, kteří přinesli plyšáky do 

sbírky pro organizaci ME-TO-DĚJ. 

Dostalo se nám velkého poděko-

vání a ocenění naší snahy pomoci. 

Je radost udělat radost dru-

hým. Ráda bych poděkovala 

i všem zástupcům tříd, kteří 

po celý rok pracovali 

ve školním  parlamen-

tu a přinášeli nové 

podněty na zkvalitnění 

práce naší školy.  

Za parlament  

Mgr. Jiřina Fejfušová

 

Adrenalinový zážitek v TEPfaktoru
ačátkem května se konal je-

den z nejlepších výletů 5. tříd. 

Jeli jsme do TEPfaktoru. Nejdříve 

jsme dostali instrukce od pirátů, 

kteří nám vše vysvětlili. Měli jsme 

časový limit, do kterého jsme mu-

seli splnit co nejvíce úkolů. Ne-

joblíbenější disciplíny byly šplh 

po nakloněné rovině, šplh 

po pneumatikách a přelézání 

gymnastických míčů. Náš tým sice 

nevyhrál, ale to nám nevadilo, 

protože celá hra nás velmi bavila. 

Všichni si odtud odnesli velký záži-

tek. 

Vojtěch Podlipský  

a Matylda Suchá
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Exkurze do Terezína
ne 4. května jsme oba 

9. ročníky jely na celodenní 

exkurzi do Terezína.  Ráno u školy 

jsme se všichni sešli s paní učitel-

kou Horákovou a Peregrinovou, 

nastoupili jsme do autobusu a 

vyrazili jsme. Po cestě jsme hráli 

v autobuse hru Riskuj. Byli jsme 

rozděleni do dvou týmů a všechny 

otázky v soutěži byly tematicky 

zaměřeny na 2. Světovou válku. 

(Jen tak mimochodem, všechny 

jsme věděli.) 

Hned po příjezdu do Malé pev-

nosti Terezín jsme dostali paní 

průvodkyni, která nás po celou 

dobu provázela pevností.  Sdělila 

nám, že celý Terezín byl založen 

roku 1780 Josefem II. a upozornila 

nás, že Terezín nebyl v době na-

cismu koncentrační tábor, tak jak 

si většina lidí myslí. Malá pevnost, 

kterou jsme navštívili my, sloužila 

za 2. světové války jako věznice 

gestapa. Velká pevnost sloužila 

jako židovské ghetto. Před Tere-

zínem je vybudovaný velký hřbi-

tov, jako památka všem obětem 

z Terezína. 

Naše první cesta vedla na malý 

plac, kde byly kanceláře dozorců, 

sklady jídla pro vězně a cely 

pro vězně.  Cely byly velmi malé 

a stísněné. V každé byly pouze 

dřevěné postele, dlouhý stůl a 

otevřený záchod. Následně jsme 

šli do umýváren, kde se vězni jed-

nou měsíčně koupali a prali šaty. 

Podívali jsme se i do výslechových 

místností, u kterých byly i samotky 

pro vyslýchané vězně. Prošli jsme 

se i po mostě, který sloužil dozor-

cům pro hlídání vězňů.  Následně 

jsme šli dlouhou tmavou chodbou 

až na popraviště. Ve středu pev-

nosti byl velký plac, kde byly ote-

vřené cely, které jsme si také pro-

šli. Cely byly stavěny pro 60 lidí, 

ale dozorci jich 

dali i 200 na 

celu. Všichni se 

tísnili v malých 

prostorách na 

jedné větší 

palandě, jen na 

dekách.  

Celou návštěvu 

malé pevnosti 

jsme zakončili 

v kině, kde nám 

promítali dokumentární film o 

Terezíně. Celé kino, podlaha, se-

dačky i osvětlení byly z roku 1943. 

Po zhlédnutí filmu nás autobus 

převezl do muzea ghetta. 

V muzeu byly obrázky, které ma-

lovaly malé děti z terezínského 

ghetta, osobní věci vězňů, jejich 

dopisy a oblečení. Byl zde také 

seznam všech lidí, kteří byli věz-

něni v Terezíně, také seznam 

všech transportů, které dojely do 

Terezína z celých Čech. Dokonce 

jsme našli jeden transport, který 

odjel z Mladé Boleslavi s více než 

500 lidmi. Z muzea nás autobus 

převezl do krematoria. 

V krematoriu byly k nahlédnutí 

místnosti s pitevními stoly a ná-

stroji na pitvu. Viděli jsme zde 

i dvě velké kremační pece. 

Návštěva Terezína byla zajímavá. 

Je úplně něco jiného, když se 

o těchto věcech učíme ve škole, 

než když to vidíme na vlastní oči. 

Bylo hrozné vidět, v čem museli 

lidé žít. 

Klára Voloviková

D 

REPORTÁŽ 



6 | 
 

Dějepisná hra v Praze a přistání největ-

šího dopravního letadla na světě 
ohle všechno jsme zažili bě-

hem jednoho dne v Praze. 

Ale začneme hezky od začátku. 

Ve čtvrtek 15. června jsme se ta-

křka celá třída 8.B vydala do Prahy 

s naší paní učitelkou Bárou a Voj-

tou. Poté, co jsme dorazili na Sta-

roměstské náměstí, jsme si zahráli 

dějepisnou hru. Ta spočívala 

v odpovídání, lépe řečeno 

v hledání odpovědí, na různé dě-

jepisné otázky. Právě odpovědi 

na tyto otázky se týkaly Staro-

městského náměstí. Dále jsme 

hráli klasickou táborovou hrou 

„Jak dědeček měnil, až vyměnil“, 

kterou známe už ze šesté třídy 

ze školy v přírodě, ve které jde 

o to získat od lidí co nejlepší věc 

za jednu jedinou sirku nebo jiný 

předmět. Paní učitelka nám 

schválně dala poměrně těžko mě-

nitelnou věc, protože jsme 

prý už velcí. Navíc na náměstí byla 

spousta turistů, tak jsme se kromě 

ostychu museli „popasovat“ 

i s jazykovou bariérou. Poté jsme 

se konečně vydali na terminál 3 

pražského letiště Václava Havla, 

kde jsme měli exkurzi po celém 

areálu letišti včetně terminálů 

1 a 2. Po krátké ukázce, kde jsme 

se dozvěděli něco málo o historii 

letiště, jsme se vydali na klasickou 

předletovou kontrolu. Museli jsme 

projít bezpečnostními rámy. Ne-

směli jsme s sebou mít 

žádné ostré předměty, 

a tak se nakonec moje 

dvě spolužačky vrátily 

domů bez penálů, pro-

tože si je zapomněly 

právě na této kontrole.  

Někteří museli být 

kontrolováni důkladně-

ji. Následně jsme na-

stoupili do autobusu, 

ze kterého jsme sledo-

vali běžný chod 

na letišti. Největší záži-

tek byla ukázka přistá-

ní letadla Airbus A380, což je nej-

větší dopravní letadlo na světě, 

které přistává v Praze jedenkrát 

denně. My měli to obrovské štěstí, 

že jsme jej viděli nejen přistávat, 

ale následovali jsme jej i po celé 

ploše letiště, až k „prstu“. Oproti 

tomuto airbusu byl náš autobus 

opravdu malý. Nakonec jsme si 

ukázali hasičskou výbavu.  Na 

pražském letišti. Celá exkurze byla 

velmi poučná a zajímavá, ale stej-

ně se všechny děti i pan průvodce 

těšili na zasloužený pozdní oběd 

na terminálu 1. 

David Náhlovský

T 
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Fotoreportáž z Terezína
řinášíme exkluzivní fotoreportáž z exkurze do Terezína. Veškeré fotografie pořídila se vší úctou k místu bě-

hem akce žákyně 9.B Veronika Langerová. 

Mgr. Barbora Horáková

P 

FOTOREPORTÁŽ 
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Školní zájezd do Anglie 

 neděli 4.6 jsme konečně 

nastoupili do autobusu 

a vydali jsme se na tolik 

očekávanou cestu do Anglie. 

Všichni jsme se těšili na tento 

okamžik už dlouho. Jeli jsme velice 

dlouho. Nejdříve přes Německo 

a pak Belgii a Francii. Do přístavu 

Calais jsme dorazili někdy k ránu. 

Většina lidí byla celkem unavená, 

takže jsme se prospali na palubě 

trajektu. 

Hned první den jsme se vydali 

z přístavu Dover do Londýna. 

Ráno bylo ten den krásné. Všem 

se Anglie líbila už od prvního 

pohledu. Je to úplně jiný svět, než 

který známe. Většina domečků je 

postavena z červených cihel, které 

krásně zapadají do krajiny a tvoří 

tak typický pohled na Anglii, 

který známe jistě všichni z filmů. 

Po příjezdu do Londýna jsme se šli 

podívat na Greenwich, kde je 

nultý poledník a jedinečný výhled 

na celé město.  Pak jsme přešli 

k Námořnímu muzeu, kde bylo 

úplně všechno o lodích, moři atd. 

Den jsme pak zakončili prohlídkou 

Tower of London, kde jsme viděli 

všechny korunovační klenoty, 

největší diamant světa, historii 

Anglie a mnohé další. Pak jsme 

obešli věhlasný Tower Bridge. 

Přes Millenium Bridge jsme došli 

k Tate, což je muzeum moderního 

umění, které se mi strašně moc 

líbilo. Většina lidí usnula hned, 

jak jsme nastoupili do autobusu. 

Bydleli jsme na pobřeží, odkud byl 

krásný výhled na Lamanšský průliv 

a břehy Francie. Byli jsme 

ubytovaní v nádherných 

a luxusních Mobilhousech.  Snědli 

jsme večeři a šli jsme všichni, 

vyčerpaní po dlouhém dni, spát.  

Druhý den jsme se nasnídali, vzali 

si obědy a vydali se do 

přírodovědného muzea. V muzeu 

to bylo krásné. Měli tam kostry 

různých zvířat a hodně 

interaktivních věcí. Taky tam byli 

dinosauři a někteří se hýbali, 

jako by ožili. Dále jsme navštívili 

muzeum umění a muzeum vědy, 

ale mně se nejvíce líbilo 

to přírodovědné.  Pak jsme se byli 

projít jedním krásným londýnským 

parkem. Následně se šlo 

nakupovat do Primarku na Oxford 

street. Zasloužené nákupy se líbily 

všem. A večer už na nás čekala 

Warner Bros studia. Harryho 

Pottera zná snad každý a myslím, 

že se prohlídka rekvizit a kulis 

z filmů Harryho Pottera líbila 

všem. Ve studiích jsme byli asi tři 

hodiny.  

Třetí den jsme jeli do Oxfordu. 

Navštívili jsme místní Oxfordskou 

universitu, kde se natáčelo 

i několik scén z filmů Harryho 

Pottera. Nakonec jsme byli 

na plavbě na loďkách, která byla 

tak klidná, až jsem usnula, takže si 

toho moc nepamatuji :D.  

Poslední den v Anglii jsme vstávali 

celkem brzo. Nikomu se samo 

sebou nechtělo, a tak jsme noc 

dospali v autobusu. V Londýně 

jsme se podívali na Big Ben 

a Houses of Parliament. Pak jsme 

byli navštívit Westminsterské 

opactví, St. James park, královské 

stáje, Buckinghamský palác, 

Trafalgarské náměstí. Také jsme si 

prošli Soho, což je čínská čtvrť. 

Nakonec jsme měli ještě rozchod, 

abychom se podívali do obchůdků 

na Soho a dokoupili poslední 

dárky.  Poté jsme došli na břeh 

řeky Temže, kde jsme šli 

na London Eye a užili si poslední 

okamžiky v Anglii i překrásný 

výhled z obřího kola. No a to už 

byl konec našeho anglického 

putování vydali jsme se domů, 

do Česka. 

Veronika Dubská a Jan Jurič

V 

REPORTÁŽ 
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KosmoNOSák je potřetí nejlepší 
ne 5. května 2017 se vybraní 

členové redakce školního ča-

sopisu KosmoNOSák s vedoucí 

redakce paní učitelkou Barborou 

Horákovou zúčastnili vyhlášení 

krajského kola o nejlepší školní 

časopis roku, kde nás čekala obha-

joba 1. místa z předchozích dvou 

let. Vyhlášení časopisu se konalo 

na Vyšší odborné škole publicisti-

ky v Praze. V programu tohoto 

vyhlášení byly také různé 

workshopy, ve kterých jsme si 

mohli vyzkoušet např. moderová-

ní, hrátky s českým jazykem 

a mnoho dalších zábavných a zá-

roveň poučných aktivit. Já spolu 

s šéfredaktorem Martinem Vese-

lým jsme se zapsali do kurzu vy-

tváření titulní strany časopisu, 

kde jsme si vyzkoušeli práci grafi-

ků, kteří za pomoci softwaru vy-

tváří titulku a snaží se co nejvíce 

zaujmout čtenáře. Také jsme 

mohli prezentovat náš časopis 

před ostatními školními redakce-

mi a před místním panem profe-

sorem, který náš časopis pochválil 

a dal nám užitečnou radu, v čem 

se můžeme ještě zlepšit. Po všech 

workshopech na nás čekalo sa-

motné vyhlášení, kdy jsme se 

všichni sešli v aule a napjatě čekali 

na výsledky. Nejprve vyhlásili kraj 

Plzeňský, Liberecký, Ústecký 

a Hlavní město Praha. Nakonec 

zbýval poslední nejpočetnější kraj, 

a to Středočeský. Když vyhlásili 

3. a 2. místo a ani na jednom 

z nich jsme se neumístili, začali 

jsme být trochu nervózní. Naštěstí 

nás nervozita velmi brzy opustila, 

protože jsme vyhráli!!! Všichni 

jsme se společně začali radovat. 

Celkem jsme získali čtyři ocenění: 

celkové 1. místo v kategorii I. a II. 

stupeň ZŠ, nejlepší obsah časopi-

su, nejlepší titulní stranu časopisu 

a zvláštní cenu poroty v kategorii 

webových magazínů. Toto vítěz-

ství nám také zajistilo postup 

do celorepublikového kola v Brně. 

Po ukončení vyhlášení jsme se 

všichni společně vyfotografovali 

a plni zážitků a dojmů se vrátili 

domů. 

Michal Petráš

 

Redakce navštívila rozhlas
 úterý 13.6. se členové 

školního časopisu vydali 

vlakem na exkurzi do Českého 

rozhlasu v Praze. Po zhlédnutí 

videa a prezentace o historii 

budovy jsme se vydali na 

samotnou prohlídku budovy. 

Měli jsme tu možnost jet starým, 

ale pořád funkčním výtahem 

„páternoster“, tzv. oběžným 

výtahem, který funguje v budově 

od jejího vzniku. Podívali jsme se 

i ke zvukaři do studia na natáčení. 

Bylo to zajímavé a oproti jiným 

rádiím je Český rozhlas hodnotný 

svou historií, která není obyčejná. 

Radim Malý

D 

V 

ZE ŽIVOTA REDAKCE 
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Paní učitelka Peregrinová 

versus 

paní učitelka Vrabcová 
e tu tradiční oblíbena rubrika VERSUS. V červnovém čísle KosmoNOSáku se dočtete zajímavosti ze života paní 

učitelky Peregrinové a paní učitelky Šárky Vrabcové, které na naší škole učí prvním rokem. 
 

Paní učitelka Peregrinová             Paní učitelka Vrabcová 
Otázka: 

Čtete ráda? Jestli ano, jaké jsou Vaše oblíbené knihy? 

Bylo by špatné, kdyby češtinář choval odpor k četbě. 

(smích). Z žánrů preferuji literaturu faktu, antiutopii 

a fantasy. Mezi mé oblíbené autory patří Ray Bradbu-

ry, Karel Čapek, George Orwell a Jaroslav Foglar. Ve 

světě literatury čerpám inspiraci pro svůj reálný život.  

Romantika a samozřejmě mé studijní materiály jsou 

jedna velká knihovna . Takže z knih opravdu nevy-

jdu. Ráda si však přečtu knihy, časopisy, ze kterých se 

mohu inspirovat do života. 

Říká se, že hudba o člověku hodně vypovídá. Co posloucháte Vy? 

V tom případě mě nejspíše můžete označit za člověka 

mnoha osobností, neboť nemám vyhraněný hudební 

vkus. 

 

 

 Vzhledem k tomu, že mám velice blízko ke španěl-

skému a anglickému jazyku, mám velmi ráda písně 

s texty těchto řečí. Velmi ráda si poslechnu ale i české 

písně. Mezi mé oblíbené interprety patří jednoznačně 

Tomáš Klus. 

Jelikož jsme na zámku, máte nějakou oblíbenou pohádku či postavu? 

Pohádky jsou moje srdeční záležitost, a proto je velmi 

těžké vybrat. Mezi mé oblíbené pohádky však patří 

třeba „S čerty nejsou žerty“. 

Samozřejmě, odmalinka pro mě byla nejkrásnější 

pohádka Tři oříšky pro Popelku, na kterou se s radostí 

podívám každoročně o Vánocích.   

            Máte nějaké, jakékoliv, místo, na které se ráda vracíte? Ať už tady v Česku nebo v zahraničí? 

Nejraději se vracím domů ke své rodině. Domov je pro 

mě místem klidu a harmonie, vzájemné lásky a úcty. S 

rodinou sdílím radost i smutek. 

 

Miluji přírodu, a proto se nejraději vracím právě tam, 

do přírody v prostředí mého domova. Moc se mi líbí 

Český ráj. Nějaký čas jsem strávila také ve Španělsku, 

které mě neskutečně ohromilo.

Řídíte se nějakým heslem, mottem, moudrem v životě? 

Babička vždy říkala, abych se ke druhým nechovala 

tak, jak nechci, aby se oni chovali ke mně. Jednoduchá 

myšlenka, jež má hloubku. Rovněž se domnívám, že 

každý by si měl nejprve zamést před vlastním prahem, 

než se začne zajímat o své okolí a hodnotit ho. Neboj-

te se být sami sebou, vystupte z šedi a vyvarujte se 

tzv. „ovčího syndromu“. 

Vzhledem k tomu, že mám skvělou rodinu, tak vím 

a držím se hesla - RODINA TĚ VŽDYCKY PODRŽÍ. 

A také jedno motto, kterým se řídím v životě - KDYŽ 

NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ VÍC! 

 

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

Jelikož jsem před nějakým časem byla nucena prodat 

svou motorku, ráda bych se k této zálibě v budoucnu 

opět vrátila. 

Mým snem je určitě mít krásnou zdravou rodinu, mi-

lujícího muže a spokojený život (bez nervů :D  ).

Kateřina Nguyenová, Karolína Danková

J 

REPORTÁŽ VERSUS 
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Rozhovor s … Verčou 

Barvovou 
ro červnový rozhovor jsem si vybrala naši bývalou 

šéfredaktorku a výbornou žákyni a kamarádku 

Verču Barvovou, která nyní navštěvuje gymnázium 

v Mladé Boleslavi. Verča stála u zrodu celého časopisu 

a byla vůbec první šéfredaktorkou KosmoNOSáku. Všich-

ni, kdo měli štěstí ji poznat, tak mi jistě dají zapravdu, 

že se jedná o neobyčejně pozitivní a usměvavou mladou 

dámu, která by se pro školu a svoje kamarády rozdala. 

V následujícím rozhovoru si můžete přečíst, jak vzpomí-

ná na léta strávená v naší redakci. 

 

Jak se Ti líbila práce šéfredaktorky? 

No, bylo to fajn, když se na Tebe lidi obraceli, ale ze všeho nejlepší bylo jezdit na soutěže do Brna a do Prahy, 

kam jsme pravidelně jezdívali.  

Co tato práce obnášela? 

Tak hlavně jsem do každého čísla musela psát slovo šéfredak-

torky a pomalu mi pak docházely nápady. Ale psala jsem 

i další články. Taky jsem reprezentovala časopis a dělala tako-

vou mluvčí do novin a před veřejností. S Kačkou a Maruškou 

jsme roznášely časopis po škole, na úřad apod.  

Jaký máš nejlepší zážitek s časopisem? 

 Nejlepší se ani říct nedá, každý zážitek byl úžasný, ale kdy-

bych opravdu měla vybrat ten nejlepší, tak asi celorepubliko-

vé finále v Brně a krajské kolo v Praze, když jsme poprvé vy-

hráli. V našem prvním ročníku jsme hned poprvé vyhráli! 

Jsem ráda, že se časopisu daří i nadále. 

Co se Ti na KosmoNOSáku nejvíc líbí? 

Nejvíce se mi líbí ta spolupráce mezi redaktory a učiteli a také zapálení všech členů redakce do práce. 

Chtěla by ses práci v médiích zabývat i do budoucna? 

Nevím, jestli v médiích, ale i na střední škole jsem zjistila, 

že mě psaní hodně baví. Tak možná jednou bych i něco mohla 

napsat, třeba by to i někoho zajímalo… nějaký článek, reportáž 

nebo i třeba něco většího. Uvidíme. 

Zapojila ses do školního zpravodaje i na gymnáziu? 

Bohužel ne, ale stejně to bylo v KosmoNOSáku nejlepší. 

Takže přeji redakci mnoho úspěchů, spokojených čtenářů 

a zapálení do práce. 

 

Emma Šimková

P 

ROZHOVOR 
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Do Nizozemska s redaktorkami Anetou a 

Matyldou
izozemsko je menší 

přímořský stát sousedící 

s Belgií a Německem. Typické jsou 

pro něj pestrobarevné tulipány, 

dřeváky (tradiční dřevěná obuv), 

větrné mlýny a sýry. Nesprávně 

bývá Nizozemsko označováno 

jako Holandsko. Holandsko je však 

pouze část Nizozemska, kde se 

nacházejí největší města, např. 

Amsterdam nebo Rotterdam. 

V následujících řádcích se dočtete, 

jak vypadala Anetina výprava 

do Nizozemí.  

Koncem dubna jsem odjela 

společně s mojí mamkou 

a několika dalšími lidmi 

do Holandska. První den, což bylo 

v pátek, jsme odjížděli z hlavního 

nádraží v Praze okolo 18:00 směr 

Holandsko. Další den kolem 8:30 

jsme přijeli do Keukenhof gardens, 

což jsou květinové zahrady, 

které jsou největší v Evropě, 

kde jsme strávili zbytek dne. 

Když se pomalu blížilo k 18:00, 

tak jsme dojeli na hotel jménem 

Pullman, který se nacházel 

asi 2 hodiny cesty od zahrad. 

Další den jsme se ráno šli nasnídat 

a vypravili se do Amsterdamu, 

kam jsme dorazili asi okolo 10:30 

na hlavní nádraží, od kterého jsme 

se vypravili k vodě, kde na nás 

čekala lodička, která nás provezla 

uličkami Amsterdamu. 

Když projížďka skončila, tak jsme 

měli v podstatě až do večera čas 

si projít takřka celý Amsterdam. 

Jako první jsme tedy zamířili 

směrem k domu Anny Frankové, 

do kterého jsme se však bohužel 

už nedostali, protože nás jaksi 

nenapadlo udělat si předem 

rezervaci. Čekat ve frontě na lístky 

se nám moc nechtělo, tak jsme se 

tedy začali procházet všemi 

možnými uličkami. Došli jsme 

na některá náměstí, zkusili 

spoustu dobrého jídla, podívali se 

do coffe shopu, nakoupili 

suvenýry a celkově prošli skoro 

celé centrum Amsterdamu. 

Když se začal blížit večer, tak jsme 

se přemístili k našemu autobusu 

a jeli přes noc zpátky do ČR. 

Do Prahy jsme dorazili kolem 

jedenácté hodiny dopoledne a tím 

pádem bylo naše dobrodružství 

v Holandsku ukončeno.   

Nejkrásnější na Nizozemsku 

nejsou ani tak města, jako okolní 

krajina plná tulipánů, větrných 

mlýnů a malých vesniček. 

 
.         

Aneta Brokenická  

a Matylda Suchá 

 
 

N 

LETEM SVĚTEM 
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Technická praktika ve Škodovce 
elikož kvůli rekonstrukci budovy 

máme omezený vstup 

do školních dílen, domluvil nám 

pan učitel Petráš na jednu 

dvouhodinovku exkurzi 

do továrny Škoda Auto. Podívali 

jsme se do zákaznického centra 

na nový Kodiaq a Superb. 

Dále jsme navštívili svařovnu, 

lisovnu a montážní halu pro Fabie 

a depozitář aut, která se už 

nevystavují v muzeu. Nakonec 

jsme si vyzkoušeli rally trenažér 

a virtuální realitu s novým Vision 

E. Exkurze  byla zajímavá a nejvíce 

se nám líbil Kodiaq a trenažér. 

Marek Malý 

  

 

 Zdraví a hygiena aneb jak na to?  
idské zdraví je to 

nejdůležitější, co člověk má, a 

musíme o něj pečovat každý den. 

Nejen o to své, ale pakliže máme 

možnost i o zdraví ostatních.  

První pomoc je téma, které nám je 

často připomínáno. Přesto není na 

škodu si tyto znalosti zopakovat, 

nebo dokonce vyzkoušet. K tomu 

měli výjimečnou příležitost obě 

osmé třídy, když pro ně paní 

učitelka Štefková v rámci 

přírodopisu uspořádala besedu 

na toto téma. Každý si mohl 

vyzkoušet masáž srdce 

na plastické figurině. Rovněž jsme 

byli důkladně obeznámeni 

s průběhem a technikou první 

pomoci. Tím ale seznamování 

s lidským zdravím neskončila, tedy 

aspoň pro 8. A ne. Byli jsme totiž 

pozváni do Klaudiánovy                     

nemocnice v Mladé Boleslavi 

na přednášku „Hygiena rukou“ 

a to v mezinárodní den hygieny 

rukou. Hygieně už spousta lidí 

takovou pozornost nevěnuje, 

ale i ta je důležitá a pro zdraví 

značně podstatná. I mytí rukou 

má svůj postup, který vám zaručí 

takřka dokonalou čistotu. K čemu 

to všechno je? Mytí rukou 

zásadně snižuje počet nakažených 

infekčními nemocemi. Proto 

buďte opatrní a starejte se o své 

zdraví. 

Jan Šámal

J 

L 

VÝUKA NETRADIČNĚ 
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Stattfinden – konat se  

Veranstaltet - organizovaný 

WM- mistrovství světa 

 Anerkennen - schváleny 

Gewonnen – zvítězili 

Erste – první 

 

 

Fair Trade

air trade is social movement, 

which helps producers in 

developing countries. This 

organization began after Second 

world war in United Kingdom. 

Movement wants fair prices for 

ware from poor countires. 

Because lots of importers take 

most of money for themselves. So 

producers have less money than 

they should have. In poor 

countries is this almost normal 

and that is wrong! They are also  

Fair trade is fighting with 

poisonous chemicals, whitch are 

put on plants. The most selled fair 

trade thing are bananas, 

chocolate, wine, fruit, coffee, 

cocoa and flowers. What Fair 

trade wants too, is make better 

life conditions for people in poor 

countries or stop child labour. Fair 

trade products are marked on 

cover.  

You will probably know the 

Rainforest alliance. This is 

organization, whitch checks that, 

the plants (most of times banana 

tree) aren’t grow in rainforest 

area. Rainforest are destroyed 

only for space, where can grow 

more of plants. Because of this 

are dying thousands of animals a 

year. Rainforest alliance is fighting 

with it. You can see their green 

and white sticker on some of the 

bananas from supermarket. 

Adéla Suchá

 

 

 Weltmeisterschaft im Ecehockey (WM) 
eit 1920 finden Eishockey-

Weltmeisterschaften statt, 

die von der Internationalen 

Eishockey-Föderation (IIHF) 

veranstaltet werden. Erste WM 

war im Jahr 1920 bei den Olympi-

schen Spielen im Antverpy, aber 

offiziell hat schon im Jahr 1982 

anerkennen. Seit 1924 war WM 

das Teil Olympischen Winterspie-

le.  

 Bei uns war die WM in Prag und 

Ostrava in den Jahren 1933, 1938, 

1947, 1959, 1972, 1978, 1985,  

2004, 2015. In diesem Jahr war 

WM in Paris und Köln. Im Jahr 

2019 wird die WM in der Slowakei 

stattfinden. Wir haben WM in den 

Jahren 1947, 1949, 1972, 1976, 

1977, 1985, 1996, 1999, 2000, 

2001 und 2010  gewonnen.  

Dieses Jahr hat Schweden gewon-

nen. Den zweiten Platz hat Kanada 

besetzt und den dritten Platz 

Russland. Die tschechischen 

Spieler haben den siebten Platz 

belegen. 

Jedes Jahr hat die WM  ihr 

Maskottchen. Für diesen Jahr 

waren im Paris Asterix und Obelix.  

Bei uns im 2015 war Bob und 

Bobek. 

.  

Klára Voloviková 
 

 

 

 

Zdroj obrázků: International Ice Hockey 

Federation

F 

S 

SPRECHEN SIE ENGLISH? :) 

Fair trade – férový obchod 
Poor – chudý 
Life conditions – životní pod-
mínky 
Rainforest – deštný prales 
Sticker – nálepka 
Cover - obal 
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Doplň větu, Anet! 
 březnovém čísle jste se mohli dočíst zajímavosti o Nikče Havlové z 8.B, která pro KosmoNOSák vytváří 

rubriku DIY. Do dalšího čísla jsem si vybrala Anetu Brokenickou. Stejně jako Nikča i Aneta je moje spolužačka 

už od první třídy a nově v tomto roce je i členkou redakce KosmoNOSáku. V tomto čísle si od ní můžete přečíst 

článek z Holandska. 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ JE rozhodně Instagram.  Mám ho vážně ráda. Je to jedna z mých nejpouží-

vanějších sociálních sítí. 

NA SVOJI VYSNĚNOU DOVOLENOU BYCH 

JELA nejspíš do Ameriky, například do města 

New York, nebo také do Austrálie, protože se 

mi líbí jejich kultura a mám ráda klokany :D.  

NEJRADĚJI MÁM cestování, a to jak po České 

republice, tak i v zahraničí. Neuvěřitelně mě 

to naplňuje. 

 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ OBCHODY JSOU Pri-

mark, H&M a Reserved, protože si tam skoro 

vždycky něco vyberu. 

 

O VÍKENDU NEJČASTĚJI spím, nebo jsem 

prostě doma, ale v poslední době jezdíme 

o víkendech celkem často někam na výlety. 

MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE JE asi pes. Je to 

přece jenom nejlepší přítel člověka  

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZÁŽITEK SPOJENÝ SE 

ŠKOLOU je, asi když jsme jeli do Anglie nebo 

na lyžák do Alp, protože oboje bylo v zahraničí a obojí jsem si hodně užila. 

NEJVÍCE SE TĚŠÍM na letní prázdniny, že už nebudu muset každý den myslet na to, jestli je nějaký úkol do školy 

nebo jestli budeme psát nějaký test. 

 

NEJVÍCE SE BOJÍM nejspíš klaunů, strašně mě děsí jejich namalované obličeje. Nelíbí se mi jejich styl humoru 

a taky se bojím pavouků. 

PŘED SPANÍM jsem někdy na telefonu a projíždím různé sociální sítě, například Instragram. 

Kateřina Homolková

V 

DOPLŇ VĚTU 
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1. Na základní školu vzpomínám různě, bylo to dlouhých devět let plných sta-

rostí i radostí. 

2. Žádnou vtipnou historku asi nemám, ale moc rád vzpomínám na Vltavu 

2016. Byla to super akce, plná super lidí, zážitků a legrace. Pro mne to byla prv-

ní vodácká zkušenost a určitě bych si to chtěl ještě někdy zopakovat. 

 3. Takových je spousta. Moc rád vzpomínám na všechny naše třídní: paní uči-

telku Vrabcovou z 1. - 4. třídy, paní učitelku Martínkovou z 5. třídy a na pana 

učitele Petráše z druhého stupně. Každý je úplně jiný, ale všichni na nás byli 

moc hodní a zažili jsme s nimi hezké chvilky i spoustu legrace. Do paměti se mi 

nesmazatelně vryla i slečna učitelka Jonášová a slečna učitelka Horáková. Mys-

lím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že celá naše třída si s nimi rozumě-

la a na jejich hodiny jsem se vždy těšil. Krásné vzpomínky mám i na paní učitel-

ku Strnádkovou a její osobitý smysl pro humor nebo na paní vychovatelku Kne-

splovou. 

 4. Asi tak od sedmé třídy mě nejvíc baví čeština a dějepis, konkrétně z dějepisu 

dějiny českých zemí a z českého jazyka literatura. I do budoucna bych se chtěl 

těmto předmětům nějak blíže věnovat. Myslím, že je to i zásluha vyučujících, 

které jsme na tyto hodiny měli - slečny učitelky Jonášové a slečny učitelky Ho-

rákové. 

 5. Na základku bych se určitě nevracel. Na střední škole se můžu více věnovat 

tomu, co mě baví a učitelé tu k nám přistupují úplně jinak, než na základní ško-

le. Pro mě je i studium na střední mnohem snazší. Navíc nám zejména v období 

přijímaček a maturit hodně hodin odpadá. 

 

1. V dobrém i ve zlém. 

2. Vcelku hodně. Ráda vzpomínám na školní diskotéku ve Šmaku. 

3. Na paní učitelku Šťepánovou. 

4. Přírodopis. 

5. Jsem radši na střední škole, ale někdy bych se ráda vrátila do některých situ-

ací na základce, které by za to stály. 

. 

 

Kosmonoští absolventi 
Otázky: 

1. Jak vzpomínáš na základní školu? 

2. Máš nějakou vtipnou historku nebo příběh, který se Ti stal na naší škole? 

3. Na jaké učitele vzpomínáš nejraději? 

4. Který předmět jsi měl/-a nejradši? 

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

 

TOMÁŠ KOLBABA (absolvent 2016) 

 

NIKOLA ČEGIŇOVÁ (absolventka 2015) 

 

ABSOLVENTI 
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   1. Na základní školu vzpomínám v dobrém, protože mám díky ní spoustu vzpo-

mínek-lyžování v Alpách, exkurze v Anglii nebo víkend na Yettici. 

   2. Historek a příběhů mám mnoho. Za většinu vděčím výborným učitelům, kte-

ří na této škole jsou. 

   3. Ráda vzpomínám na všechny učitele, protože všichni byli milí a k žákům měli 

kamarádský vztah. 

   4. Nejraději jsem měla hodiny sportovních her s panem ředitelem, hodiny češti-

ny s paní učitelkou Radovou anebo hodiny zeměpisu a dějepisu s paní učitelkou 

Burešovou.  

   5. Na základní školu bych se ráda vrátila, protože jsem tam zažila skvělé chvíle 

s učiteli i spolužáky. 

 

1. Na ZŠ vzpomínám jenom v dobrém. Mám odtamtud spoustu kamarádů.  

2. Vtipných historek je celá řada, ale nemyslím, že jsou publikovatelné...  

3. Vzpomínám na všechny učitele, protože ti na základní škole jsou nejlepší (vět-

šina z Vás to zjistí až po přechodu na jinou školu). Je třeba jmenovat pana učitele 

Petráše, po kterém se mi stýská nejvíc, a tímto ho chci pozdravit! 

4. Nejsem moc sedavý typ, takže rozhodně tělocvik a sportovky. 

5. Na tuhle otázku se těžko odpovídá. Samozřejmě bych se hned ráda vrátila, 

ale to bych se v životě nikam neposunula.  

 

1. Základní škola byla super, odnesl jsem si odtud plno zážitků a vědomostí. Nej-

radši mám asi školní časopis, protože jsem díky němu získal další zkušenosti a 

nadále se do něj snažím přispívat, i když není vždy úplně čas. 

2. Takových historek a příběhů je mnoho a myslím, že už jsem některé i zapo-

mněl. Většinou si pamatuju vtipné okamžiky z různých školních výletů nebo škol 

v přírodě. Občas si některé připomeneme, když se setkáme a popovídáme, 

ale myslím, že bude lepší tady nic nezmiňovat konkrétně :D. 

3. Všichni učitelé byli svým způsobem fajn. Ale nejspíš bych zmínil p. uč. Petráše, 

který nás bral na skvělé výlety a školy v přírodě jako náš třídní. Potom p. uč. Str-

nádkovou, se kterou byla každá hodina fyziky zajímavá. Nejradši bych vypsal 

všechny, co mě učili, ale to bych tady asi neměl dost místa. Doteď se na školu rád 

vracím a s učiteli si popovídám 

4. Nevadil mi snad ani jeden předmět, ale opravdu jsem měl rád dějepis a 

v pozdějších letech mě celkem začal bavit i zeměpis. Ale pořád to byla škola 

a někdy prostě nebyla úplně nálada se něco učit. 

5. Vrátil bych se jak na základku, tak bych chtěl zůstat na střední. Každá škola má 

něco do sebe. Nejlepší by bylo, kdybych mohl týden chodit na základku a týden 

zase na střední, to by mi vůbec nevadilo. Na základce mě bavilo hodně předmě-

tů, co teď už bohužel nemám a to mě trochu mrzí. 

 

 

KLÁRA BALÁKOVÁ (absolventka 2013) 

 

VERONIKA KONOPKOVÁ (absolventka 2016)  

MICHAL MUŽÍK (absolvent 2016)  

 Kateřina Nguyenová, Karolína Danková 

ABSOLVENTI 
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DIY – Jednoduché hraní s barvami a 

štětcem 
rčitě už každý z vás někdy maloval nějaký obrázek a některým to určitě nešlo podle jejich představ. Proto si 

dnes můžete dle jednoduchého návodu zkusit namalovat skoro profi obrázek. Jelikož jste si v rubrice „Le-

tem světem“ mohli přečíst o Nizozemsku, zkusíme si namalovat právě obrázek s holandskou tématikou – 

s větrnými mlýny. 

 

Co budeme potřebovat: 
 Papír nebo plátno 

 Vodu 

 Paletu 

 Štětce (ty, se kterými se Vám maluje nejlépe) 

 Temperové nebo akrylové barvy: bílá, žlutá, červená, hnědá, 

černá, modrá zelená a popř. oranžová 

 Barvy 

 

Postup: 
Na papír si nakreslíte přibližný náčrt (nemusí být přesný ani geometric-

ky rovný, stačí jen, abyste se v něm vyznali). 

Malovat začněte od nebe a pokračujte od nejdále 

vzdálených objektů k nejblíže vzdáleným (-> ne-

be, mlýn, zeď, cesta). Nemusíte se zdržovat 

s detaily a stínováním, na to vyzbyde čas potom.  

Tam, kde chcete mít stín, dejte černou barvu 

nebo nejtmavší odstín dané barvy a postupně 

zesvětlujte. 

Vyhrajte si s detaily. Ale pozor, aby nebyl obrázek 

přeplácaný, to potom nevypadá hezky, snažte se, 

aby každému bylo jasné, co je hlavní objekt 

na obrázku.  

Pokud jste se svým dílem spokojeni, máte hoto-

vo. Nedělejte si hlavu s tím, pokud nevypadá jako 

vzor, prostě to berte tak že je vaše dílo originá-

lem a nikdo vám ho nemůže vzít. 

Nikola Havlová

 

 

U 

DIY 
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Palačinky od Terky 
o výborných šnecích z listového těsta od Honzy Juriče si můžete doma vyzkoušet udělat i palačinky. Kdo by je 

neměl rád? Takový člověk snad neexistuje. Navíc si můžete udělat slanou, třeba se šunkou a žampiony, 

i sladkou variantu, např. s nutellou, banánem a kokosem. Fantazii se meze nekladou a příprava zabere přibližně 

půl hodiny. Já Vám dnes ukážu můj nejoblibenější recept na palačinky. 

 

Potřebujeme: 
 500 ml mléka 

 2 vejce 

 20 dkg hladké mouky 

 20 dkg moučkového cukru (v případě sladké verze)  

 Špetka soli 

 Na dochucení (marmeláda nebo nutella) 

 Na dozdobení (šlehačka, borůvky, strouhaná čokoláda)  

 

 

Postup: 
Do hrnku dáme mléko, přidáme vejce, cukr a sůl. Vše dobře rozkvedláme a pak za stálého míchání postupně 

přisypáváme mouku, až utvoříme hladké řídké těsto.  

Středně velkou pánev předem zahřejeme, peroutkou dobře vymastíme másle a pak na ni naběračkou nalijeme 

těsto, které otáčivým pohybem pánví rozlijeme tak, aby celé dno pánve bylo těstem tence zakryto. 

Pak smažíme po obou stranách do zlatožluta. Palačinky při pečení obracíme buď širokým tenkým nožem, nebo 

nadhazováním pánve. 

Upečené palačinky skládáme do kastrolu na sebe a zakryjeme pokličkou, aby nevystydly.  

Nakonec můžeme palačinky dozdobit buď na sladko - ovoce, marmeláda, nutella, nebo se šlehačkou. Palačinky 

lze připravit i na slaný způsob jako hlavní chod nebo předkrm např. se špenátem a sýrem. Já je mám nejraději se 

šlehačkou, borůvkami 

a posypané strouhanou 

čokoládou. 

Tereza Štechová

P 

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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Okénko mladého sportovce 
Poslední dobou se dostal do žebříčku 

oblíbenosti sportu i hokejbal a Honza 

nám teď řekne, co to vlastně ten 

hokejbal je a o co v něm jde. 
Jak dlouho hraješ hokejbal? 

Hraji už asi 3 roky. 

Proč Tě baví tento sport? 

Baví mě na tom to, že je to obdoba hoke-

je. Mám v týmu super spoluhráče, 

se kterými se snažíme zlepšovat. 

Kolik hráčů hraje? 

Hokejbal hraje 5 hráčů + 1 brankář na ploše (hřiš-

ti). Celkem nás ale je asi 15 včetně brankářů. 

Posty hráčů v poli jsou levé křídlo (útočník), centr 

(hráč, který chodí na bule), pravé křídlo (útočník) 

a levý a pravý obránce + brankář. 

Co všechno k tomuto sportu potřebuješ? 

Abyste mohli hrát, je potřeba výstroj, která je dána Česko-moravským svazem hokejbalu (ČMSHb) a to je: helma 

(s košíkem je povinná do 18 let), kolenní chrániče, holenní chrániče, sportovní obuv, rukavice (hokejové) a samo-

zřejmě hokejka. Poté pak dres daného týmu a týmové barvy chráničů, podkolenek a kraťasů. 

Proč jsi začal s hokejbalem? 

Začal jsem kvůli tomu, že se mi už odmala líbil hokej, původně jsem chtěl být brankářem, ale nakonec mě kama-

rád přivedl k hokejbalu, což je to samé jako hokej, ale na plastovém nebo asfaltovém povrchu s upravenými pra-

vidly. Nakonec jsem skončil na postu obránce, kde hraji doteď. 

Čeho bys chtěl v hokejbale dosáhnout? 

No, čeho bych chtěl dosáhnout? Asi abychom jako tým byli na vrcholu a byli jedni z nejlepších týmů, ale to je 

zatím ve hvězdách. Mým dosavadním úspěchem je reprezentace do 14 let, kde jsem si zahrál i proti hráčům 

z Kanady, Německa a Slovenska a letos bych se rád dostal s reprezentací do 16 let na mistrovství světa do Toron-

ta, ale to je zatím jen pouhý sen a vše je zatím ve hvězdách. 

Kde trénujete? A trénujete v zimě a v létě? 

Trénujeme na hřišti v areálu Domova dětí a mládeže v Mladé Boleslavi, kde se nachází hokejbalové hřiště s plas-

tovým povrchem. Sezóna nám začíná v září a trvá přibližně do května s tím, že máme zimní přestávku, která začí-

ná na začátku prosince a končí v březnu. Tuto přestávku využíváme ke zlepšení kondice. 

Kolik stojí hokejka a kolik samotný hokejbal? 

Hokejka stojí tolik, podle toho jak "dobrou" ji chcete. Začátečníkům bych doporučil hokejku, která se dělí na 

shaft a čepel, jelikož se rychle opotřebovává a dá se vyměnit. Když by hrál už déle, tak klidně compositovou ho-

kejku. Ta je vcelku, ale má lepší flex (pružnost) a tedy lepší střelu pro někoho. Hokejka tedy muže stát od +/- 

500Kč až klidně po 5-7 tisíc Kč. Já mam hokejku za 2,5 tisíce a vyhovuje mi. Ročně platíme asi 6000 vedení + vý-

stroj, hokejky a další věci, která se během sezóny zničí. 

Komu bys doporučil hrát hokejbal? 

Hokejbal bych doporučil lidem, kteří mají rádi hokej, jelikož hokejbal je o něco méně nebezpečný a to nejen klu-

kům ale i holkám. My máme v týmu jen jednu a ta se v týmu neztrácí, ale naopak vyniká. 

Veronika Dubská 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Liga zná své vítěze!!!
aše škola je výjimečná 

v mnoha věcech a jedna 

z nich je ta, že se každý rok 

pořádá turnaj mezi žáky 

a učitelským sborem.  Soutěžit 

se může v různých hrách, 

my jsme si zatím vybrali: 

kubb, brännball, fotbal , 

basketbal, házenou, kuželky, 

bum bác bal, ale také jsme si 

zahráli bowling na xboxu. 

Všechna tato utkání byla vždy 

velmi vyrovnaná, ale někdy 

jsme měli na vrch my a někdy 

učitelé. Celkově zatím vedou učitelé. Jeden z posledních zápasů, který byl odehraný, byl volejbal.  V něm jsme 

opět učitelům podlehli. Předminulý zápas v basketbalu pro nás také nedopadl dobře, i když jsme snížili na rozdíl 

dvou bodů, učitelé si výhru nenechali vzít. Teď už nezbývá moc času na to učitele porazit, ale já věřím, 

že do poslední chvilky, kdy to bude možné, se budeme snažit co jen to půjde a pokusíme se získat ještě nějaké 

body, i když celkovými vítězi je učitelský sbor. 

Kateřina Klikarová 

. 

Hokejbal proti drogám 
aše škola se už po několikáté zú-

častnila akce „Hokejbal proti dro-

gám“. Letos jsme se umístili na krásném 

2. místě hned za 3. ZŠ Mladá Boleslav. 

Náš tým tvořily hned tři ročníky najednou 

a to šestý, osmý a devátý. Bohužel 

ale prvních pár zápasů pršelo a na hřišti 

to bylo jako na kluzišti. Naštěstí ale pršet 

přestalo a hřiště rychle uschlo. Doufám, 

že příští rok se znovu zúčastníme a umís-

tíme se na nějakém dobrém místě. Bohu-

žel ale za nás nebude hrát tolik hokejba-

listů jako letos, protože odchází dál 

na střední školy. 

Marek Malý

N 

N 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Pohár rozhlasu aneb jak jsme to všem 

nandali 
ohár rozhlasu, tedy tradiční atletický závod, se konal v pátek 

12. května 2017 na městském stadionu v Mladé Boleslavi. 

Této akce se zúčastnila spousta škol a ani my jsme nemohli chy-

bět.  Naše škola dala dohromady chlapecký i dívčí tým. Chlapci, 

neboli starší žáci, soutěžili v šesti disciplínách: skok vysoký, skok 

daleký, vrh koulí 4 kg, běh na 60 metrů, běh na 1 500 metrů a 

štafeta 4 x 60 metrů. Dívky, neboli starší žákyně, měly také šest 

disciplín, které se od chlapeckých lišily pouze délkou běhu, 

kde dívky namísto 1 500 metrů běžely pouze 800 metrů, a váhou koule, která vážila pouze 3 kg. Po celém dni 

soutěžení přišlo konečné vyhlašování výsledků, nejdříve dívky a poté chlapci. Dívčí tým starších žákyň z naší školy 

se umístil na 9. místě a chlapský tým ve stejné věkové kategorii se umístil na krásném 3. místě. 

Kateřina Klikarová 

 

Finále 9. ročníku turnaje v kuželkách 
e čtvrtek 16. března 2017 se v kosmonoské kuželně opět soutěžně koulelo. Proběhlo zde finále již 9. roční-

ku  školního turnaje žáků a třídních učitelů 5. – 9. tříd kosmonoské ZŠ v kuželkách  „O školní putovní pohár“. 

Do tohoto finále postoupili dle výsledků z jednotlivých třídních kol, která se uskutečnila v únoru v rámci hodin Tv, 

nejlepší chlapec a dívka a další v pořadí bez ohledu na pohlaví. Ti společně se svými třídními učiteli, příp. zástupci 

z řad zaměstnanců školy, ve finále vytvořili čtyřčlenná 

třídní reprezentační družstva. Každý z hráčů měl 20 sou-

těžních hodů, z toho   15 x tzv. „do plných“ a 5 x „na do-

rážku“. Finále mělo od začátku velkého favorita, kte-

rým byl obhájce loňského vítězství tým třídy 7. B. Ten se 

obdobně jako v loňském roce opíral o výkony členů žá-

kovského družstva kosmonoského kuželkářského oddílu. 

V průběhu hry se tak pořadí družstev měnilo až od 2. do 

10. místa. Do poslední série hodů se tedy především 

čekalo, kdo obsadí zbylá dvě místa „na bedně“. Tým 7. B 

potvrdil svoji výjimečnost a dle předpokladů zvítězil. 

Jeho členka Anička Zlámalová, která se mimochodem 

kvalifikovala jako vítězka krajského přeboru na dubnové mistrovství ČR žactva, vytvořila nový rekord soutěže 

výkonem 106 bodů. A vzhledem k velmi dobrým výkonům třídních učitelů obsadily další místa na stupních vítězů 

druhá 8. B a třetí  9. A. Závěrem je třeba dodat, že celá tato dnes již tradiční školní sportovní akce se uskutečnila 

zejména díky dlouhodobé a velmi dobré spolupráci základní školy a kosmonoského kuželkářského oddílu, kte-

rý zapůjčil kuželnu na všechna třídní kola a finále a jeho zástupci po celou dobu turnaje vykonávali servis a od-

borný dohled. 

Mgr. Milan Petráš 

P 

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Letní inspirace na zámku 

rvní „Módní policie“ z minulého čísla sklidila obrovský úspěch nejen našich věrných čtenářů, ale i u odborné 

poroty na soutěži o nejlepší školní časopis roku. Opět se role zhostily žákyně 7.B, takže se můžete těšit 

na neotřelou a svým způsobem půvabnou stránku plnou vtipu a mladistvého nadhledu.  

Redakce KosmoNOSáku 

  

Paní zástupkyně Lenka Černá 

Na paní zástupkyni je vidět, že je šťastná z konce školního roku 

2016/17, ale zároveň si myslím, že jí bude chybět fajnová atmosféra 

v naší škole. Teď se podíváme na celkový vzhled. Má hezky učesané 

vlasy, které se hodí k jejím očím a celkově se to hodí k tmavému pří-

jmení ČERNÁ, to je hezké příjmení. Má také pěkné letní květované šaty, 

A pokud lépe zaostříme svým zrakem na fotografii, vidíme pár letních 

barev a to: světle a tmavě fialová. Také si můžeme povšimnout prvků 

žluté, růžové a bílé. Boty tady nejsou vidět, protože jsme se více zamě-

řily na šaty. Tato paní učitelka ví, jak se obléct na školní letní dny. 

. 

 

 

 

Paní učitelka Dana Peregrinová 

Paní učitelka zvolila velmi krásný outfit. Sportovní prvky se hodí 

k zakončení olympijského dne, při kterém jsme ji potkaly a vyfotily. 

Modré džíny rozzářily její jinak černobílý ponurý outfit. Bílá barva jí 

velice sluší, a tak triko s bílým podkladem byla správná volba. Jako 

vždy má dokonale načesané vlasy. Stylové boty dokonale doplňují 

celkový sportovní vzhled. DOPLŇKY: hodinky i nenápadný prstýnek 

se ke zbytku oblečení hodí. Bohužel nejde přenést nádherná vůně 

parfému paní učitelky, která je pro ni typická a line se školními 

chodbami. 

 

 

 

Kolektiv  žákyň ze 7.B

P 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová, 6.B 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky našich nejmladších 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMONOSÁČEK 



26 | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily: Adéla Suchá, Denisa Prekslová,  

Veronika Surynková a Lucie Šofrlová

KOSMONOSÁČEK 

Adéla Dlouhá, 4.B 

Anita Kožíšková, 2.B 

Kristýna Mladá, 4.A 

Adéla Palaštuková, 3.A 

Vojta Bečvář, 4.A 
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Závěrečná anketa 
Tentokrát jsme se v závěrečné anketě zeptali, co to znamená: „CRCAT SE“? 

 

Lukáš Brokenický (5.A): „No, podle mě to je nějaký 

zvuk brouka.“ 

Matyáš Navrátil (5.A): „Upravování vzhledu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Beran (4.A): „Upravovat se v zrcadle.“ 

Michal Veselý (4.A): „Líbat se nebo milovat se.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Veselý 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v listopadu 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 
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