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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

ítám Vás, milí čtenáři, u druhého čísla našeho časopisu ve školním roce 2018/2019.  

V současné době jsme se již přehoupli do druhé poloviny, a tudíž bylo načase vydat 

opět další číslo. V něm se dozvíte již tradičně, co se na naší škole dělo v období adventu 

a začínajícího roku 2019. Doufám, že každý z vás si zde najde svoji rubriku, která ho zají-

má, nebo se z ní dozví opět něco nového. Jsme rádi, že celá škola se aktivně zapojuje 

do projektu „Hrdá škola“. Poprvé si také můžete přečíst novinky z naší školní družiny. 

Nezapomeňte také na internetovou podobu časopisu, kterou najdete pod odkazem:  

casopis-kosmonosak6.webnode.cz.  

 Tímto se s vámi loučím a v příštím čísle NAPOČTENOU 

Martin Veselý  
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Jsme HRDÁ ŠKOLA 
 tento rok se naše škola zapojila 

do projektu „Hrdá škola“. Jako 

první nás čekal „Suit up day“. 

„Suit up“ v doslovném v překladu 

z angličtiny do češtiny znamená 

„oblek nahoru“. O oblek či šaty 

v tomto projektu Hrdé školy, 

opravdu šlo. Ve čtvrtek 22. listo-

padu my všichni kluci a všechny 

holky přišli v košilích či sukních, ba 

dokonce i v sakách. I naši vyučující 

se krásně oblékli. Pan učitel Turek 

si oblékl dokonce frak. Ale i ostat-

ní vyučující přišli elegantně oble-

čeni. Tento den však neměl být 

jen o slušném a galantním oble-

čení, ale i o správném chování, 

které tento den provázelo se vší 

radostí. Musím konstatovat, že 

tento speciální den se opravdu 

všem líbil. Doufáme, že tento spe-

ciální den bude i příští rok, aby-

chom si jej mohli znovu pořádně 

užít. 

 

alší v pořadí nás čekal 

„Teplákový den“, který se 

konal 16. ledna. Celá škola měla 

tepláky nebo jiné sportovní 

oblečení, dokonce i někteří 

učitelé. O velké přestávce se II. 

stupeň sešel, aby vytvořil 

společné „teplákové foto.“ Při 

focení jsme různě tancovali. Po 

celou dobu nám k tomu hrála 

písnička Tepláková souprava od 

skupiny Nightwork.  

Po velké přestávce se ještě fotila 

zvlášť každá třída i se svým 

třídním učitelem.  O hodinách se 

v teplácích sedělo velmi pohodlně, 

na rozdíl od dnů, 

kdy nosíme rifle. 

Byla to veliká 

legrace a přejeme 

si, aby teplákový 

den byl znovu. 

 

 únoru nás po 

minulém 

úspěchu opět čekal 

barevný týden. 

který se konal od 

11. do 15. února. Protože se do 

projektu zapojilo opravdu hodně 

žáků, fotila se každá třída zvlášť a 

soutěžilo se o nejhezčí fotku.  

Nejvíce se nám líbil barevný den, 

bylo totiž hezké, jak se celá škola 

rozzářila všemožnými barvami.  

Líbily se nám ale i ostatní dny. 

 

BARVY DNŮ: 

Pondělí – barevné 

Úterý – červená 

Středa – modrá 

Čtvrtek – zelená 

Pátek - černá  

Adam Folprecht 

Lukáš Orolín 

Ondřej Velechovský 

I 

D 

V 
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Na internetu hlavně bezpečně
rganizace Slánka je preven-

tivní program, který na naší 

škole funguje už několik let. 

V posledních letech za námi jezdí 

jako lektor Jaromír Babka a popr-

vé je program určen i pro naše 

menší spolužáky ze třetí a čtvrté 

třídy. My páťáci jsme měli pro-

gram o bezpečnosti na počítači 

a na internetu. Společně 

s lektorem Mírou jsme se dozvě-

děli, jaká je bezpečná doba strá-

vená před obrazovkou počítače, 

telefonu a tabletu nebo co dělat, 

když nás nebo např. našeho ka-

maráda někdo cizí začne obtěžo-

vat nebo vydírat přes sociální sítě.   

Petr Brojír 

 

Fotografie je z programu ze 3.B

 

Rozdávalo se první vysvědčení 
onečně je 31. ledna, kdy 

všichni žáci dostávají výpis 

z vysvědčení. Sice je to jenom 

výpis, ale pro děti v páté a deváté 

třídě je důležitý i výpis. Je důležitý 

např. pro mě, protože se budu 

hlásit na víceleté gymnázium. Ale 

jsem ráda, protože mám samé 

jedničky. Opravdové vysvědčení 

dostávají jen prvňáčci, pro které 

se jedná o jejich vůbec první vy-

svědčení. Jakou měli radost, tak to 

můžete vidět na fotografii, která 

je předávání ve třídě 1.B. 

Podíváme se do 5.A, což je moje 

třída. Dnes při rozdávání vysvěd-

čení jsme měli jen čtyři hodiny. 

Den začal českým jazykem, anglič-

tinou a místo matematiky jsme 

dostali výpis vysvědčení. Potom 

jsme měli ještě hodinu přírodově-

dy, ale každý byl myšlenkami u 

svého vysvědčení, a co na něj asi 

řeknou rodiče.  

Lucie Bogdanoská 
 

 

Kam se zraněným 

zvířátkem
e čtvrtek 17. ledna naše třída 

navštívila MINI ZOO v Mladé 

Boleslavi. Byl zde program s ná-

zvem „Kam se zraněným zvíře-

tem“, kde jsme se dozvěděli, co 

může zvířata ohrožovat, nebo jak 

se máme zachovat, když najdeme 

poraněné zvíře, např. ježka, ptačí 

mláďata, dravce, srnu, atd. Mohli 

jsme si dokonce i pohladit sovu 

pálenou.  

Celkově byl program velmi pří-

jemný a poučný. 

David Daníček

O 

K 

V 

AKTUALITY 
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Naše Týnka je opět mistryně ČR 
ristýnu Zemanovu známe 

nejen jako usměvavou 

spolužačku z 9.A a skvělou 

kamarádku, ale také jako 

výbornou reprezentantku naší 

školy a dvojnásobnou mistryni 

České republiky v cyklokrosu. 

Avšak Týnka má úspěchy 

i v mnoha dalších disciplínách: 

silniční cyklistika nebo horská 

kola.  

Týna se cyklistice věnuje závodně 

už sedmým rokem a je v tomto 

sportu opravdu jednička a má 

skvěle našlápnuto k profesionální 

kariéře. Třeba nás jednou bude 

reprezentovat na Olympijských 

hrách.  

V letošní sezóně, která byla ze 

začátku kvůli zranění obtížná, 

Týnka nabrala síly a obhájila svůj 

titul mistryně České republiky 

v cyklokrosu. Tímto se jí také 

splnil sen být několikanásobnou 

mistryní ČR, teď by se chtěla 

v nejbližší době dostat do 

cyklokrosového reprezentačního 

týmu a jednou to dotáhnout 

na mistrovství Evropy a světa.  

Osobně Týnu moc obdivuji, 

jak skvěle zvládá tento sport 

na vysoké úrovni, také se výborně 

učí a ještě k tomu všemu je to 

skvělá kamarádka a vždy bude 

naším velkým vzorem k tomu, 

abychom si plnili svá přání 

a posouvali se dál.  

Nejen celá 9.A, ale i všichni 

ve škole přejeme Týnce co nejvíce 

úspěchů, aby se jí vyplnily její sny, 

dostala se na střední školu, 

na kterou si přeje se dostat, 

a hlavně pevné zdraví. 

Michal Petráš 

 

K 
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Školní družina prvňáčků si užívá 

každý den 
lavním posláním školní družiny je zabezpečení 

zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků 

po vyučování.  Přináší pestrou paletu 

volnočasových aktivit. V družině si 

čteme,  povídáme,  sdílíme radosti i dětské starosti, 

nasloucháme, vyrábíme,  tvoříme z různých 

materiálů,  rozvíjíme fantazii, kreativitu, jemnou 

motoriku, sportujeme a chodíme na vycházky.  

Samozřejmě se věnujeme i relaxačním 

činnostem,  hodně si hrajeme,  stavíme z lega, 

jezdíme i na výlety, výstavy,  pořádáme 

každoročně karneval,  v březnu se rozloučíme 

s paní Zimou a přivítáme kouzelné jaro. Duben je 

ve znamení Velikonočního jarmarku, na kterém 

prodáme své vlastnoruční výrobky a výtvory.  Nezapomínáme ani na budoucí prvňáčky, kteří přijdou na zápis, 

a vyrobíme pro ně  drobné dárečky. Na konci dubna si trochu začarujeme a užijeme si báječný slet 

čarodějnic.  V květnu vyrobíme dárečky z lásky pro  naše milované maminky, v červnu pro milované tatínky 

a samozřejmě si právoplatně užijeme svůj Mezinárodní den dětí.  Budeme soutěžit,  závodit a  užívat si zábavu. 

O všem, co se v družině právě děje,  pečlivě rodiče informujeme. V naší družině se zkrátka nikdo nenudí, 

protože naše motto zní: "HRANÍ,  TVOŘENÍ,  ZÁBAVA - JEN TAK JE DOBRÁ NÁLADA ".  

Za družinu prvňáčku Andrea Malinová

H 

AKTUALITY Z DRUŽINY 
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JUBILEJNÍ VÁNOČNÍ JARMARK 

SE MIMOŘÁDNĚ VYDAŘIL 
ako již tradičně, tedy poslední 

listopadový čtvrtek, se na ná-

dvoří kosmonoského zámku konal 

Vánoční jarmark. Návštěvníci, 

kteří zavítali na náš zámek, 

si mohli jako obvykle koupit drob-

né výrobky, které vytvořili sami 

žáci, nebo jejich rodiče. Dále mezi 

sortimentem nechybělo vánoční 

cukroví a jiné pochutiny. Ti, co jim 

byla zima, si mohli dojít koupit čaj 

nebo kávu do bufetu devátých 

tříd. Po celý den probíhal na ná-

dvoří bohatý kulturní program, 

který obohatily mažoretky 

z Kosmonos, vystoupení druhých 

tříd a také jedno pěvecké duo. 

Součástí programu na nádvoří 

bylo také předání daru psímu 

útulku v Lysé n. Labem. K našemu 

jarmarku patří již neodmyslitelně 

i další části programu jako Staro-

česká světnička nebo také 

ve zrekonstruované Salla Tereně 

tradiční Betlém. Ti, co se nebáli, 

mohli přijít nakouknout do zá-

meckého pekla, kde je sám Lucifer 

obdaroval menším darem, a také 

na nebeské schody, kde se mohli 

potkat s Mikulášem a jeho druži-

nou andělů, který jim za pěknou 

básničku dal také nějaký dáreček. 

Jarmark se povedl, na čemž se 

shodli oba hlavní vedoucí akce 

pan ředitel Petráš a koordinátorka 

celé akce paní učitelka Hornycho-

vá. Oba se také shodli, že se po-

dobná akce uskuteční již v dubnu, 

kdy bude na programu jarmark 

velikonoční a také na tom, že po-

kud se nic nestane, bude v plánu 

zorganizovat tento projekt za rok 

znovu. 

Martin Veselý

 

J 

REPORTÁŽ 
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TĚŽKÝ ŽIVOT NEVIDOMÝCH 

NA VLASTNÍ KŮŽI
e čtvrtek 6. prosince se 

vydala třída IX.A na ex-

kurzi do Prahy na Neviditel-

nou výstavu a také nasát 

trochu vánoční atmosféry 

v centru našeho hlavního 

města. Ráno měla naše třída 

sraz v 7:10 hod. na hlavním 

nádraží v Mladé Boleslavi. 

Naši exkurzi vedly třídní uči-

telka Barbora Marková a 

paní zástupkyně Lenka Čer-

ná.  Po příjezdu do Prahy 

jsme se z hlavního nádraží 

vydali na Staroměstské ná-

městí, kde pro nás měla paní 

učitelka přichystanou děje-

pisnou hru v týmech „Poznej 

Staroměstské náměstí“. 

Dostali jsme papír s různými 

úkoly (zjišťovat různé da-

tumy, získat mapu Prahy 

a pracovat s ní, vyfotit se 

s orlojem, najít významná 

místa…). Hru jsme splnili velmi 

rychle, takže jsme po zbytek za-

daného času brouzdali po vánoč-

ních trzích a zahřívali se teplý-

mi nápoji. Po celou exkurzi 

jsme měli ještě za úkol vymě-

nit obyčejnou zápalku za co 

nejzajímavější předmět. Poté 

jsme šli do obchodního centra, 

kde jsme si dali rychlý oběd 

a pak jsme se konečně přesunuli 

na nedalekou Neviditelnou výsta-

vu. A co to vlastně Neviditelná 

výstava je? Je to hodinová „ex-

kurze,“ která má simulovat život 

nevidomého. „Expozicí“ provází 

samotní nevidomí. Obdivuji je, jak 

se bravurně dokáží pohybovat 

a přesně vědí, kde co je. Po výsta-

vě jsme se ještě chvíli pozastavili 

na nákupech na Václavském ná-

městí a poté jsme šťastní, ale zna-

vení jeli zpátky domů.  

Upřímně za mě tuto výstavu určitě 

doporučuji všem navštívit. Člo-

věk si uvědomí, jaké má štěstí, 

že vidí svět kolem sebe. Navíc 

zjistí, jak jsou nevidomí neuvěři-

telně všímaví a do velké míry 

i samostatní. I když se to třeba 

nezdá, když nic nevidíte, je těžké 

dokonce i nezakopnout o vlastní 

nohy. 

Adriana Daníčková  

  

V 

REPORTÁŽ 

Strávíte hodinu v úplné 

tmě a zkoušíte si momenty 

z reálného života z 

(ne)pohledu nevidomého. 
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JAK JSME OVLÁDALI  

ROBOTICKOU RUKU… a mnoho 

dalšího
aždý rok před Vánoci se 

někteří žáci naší školy vypraví 

za poznáním a zábavou 

do Liberce. 

A ne jinak tomu bylo i tento rok. 

Proto v úterý 18. prosince se 

přihlášení žáci, spolu s několika 

učiteli (např. pan učitel Turek 

a pan učitel Novák), vypravili 

na výlet do IQlandie a aquaparku 

Babylon v Liberci. Zprvu se vydali 

do centra IQlandie, kde měli 

možnost si prohlédnout 

a vyzkoušet mnoho různých věcí. 

Jaké je to při 

zemětřesení? 

Poznáte běžně 

věci pouze pomocí 

čichu či hmatu? 

Dokážete se 

pomocí robotické 

“ruky“ a ovládání 

k ní trefit do 

basketbalového 

koše? To vše a 

mnohem více si 

naši žáci v IQlandii během 

dopoledne vyzkoušeli. V druhé 

půlce programu se vydali naproti 

do Babylonu, kde se mnohokrát 

svezli na vodních skluzavkách 

nebo zrelaxovali ve vířivkách. 

Nakonec se dočkali pořádné 

laserové show. Celá banda si 

tento výlet náramně užila a i vy se 

tam můžete podívat, ať už 

s rodinou, nebo také s vašimi 

spolužáky a učiteli. 

Tereza Lojová 

  

K 

Jaké to je povídat si 

s robotem? 

REPORTÁŽ 
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„TORNEJDOU“ aneb lyžařský 

kurz v Alpách
aše škola již několik let po 

sobě pořádá lyžařský kurz 

v Alpách. Jsme moc rádi, že i tento 

rok, mohl náš ročník vyrazit za 

krásami nejvyšších evropských hor 

a naučit se pořádně lyžovat.  

V neděli 20. ledna jsme se my žáci 

sedmých a někteří z osmých a 

devátých tříd vypravili na lyžařský 

kurz do Rakouska do střediska 

Saalbach.  

Cesta trvala asi tak 10 hodin. Jeli 

jsme dvoupatrovým autobusem, 

který se nám asi po 5 hodinách 

jízdy porouchal, a tak jsme museli 

čekat na benzínce cca 3 hodiny, 

než přijede oprava z ČR 

do Německa. Do Rakouska jsme 

dojeli asi tak kolem 10. hodiny 

ráno. I když se zprvu jednalo 

o nepříjemnost, nakonec jsme 

všichni tento zážitek brali jako 

dobrodružství.  

Po příjezdu jsme si jeli dát věci do 

penzionu a potom jsme šli hned 

lyžovat. A z lyží už jsme skoro 

neslezli. 

Když jsme byli rozřazeni 

do družstev, mohli jsme si už 

naplno začít užívat krásu 

rakouských hor. Lyžovali jsme 

celý den a bylo to super! Vlastně 

jsme lyžovali celé dny. Počasí nám 

přálo. Po většinou svítilo sluníčko. 

Sjezdovky byly upravené a výhledy 

z lanovek opravdu překrásné. 

Všude dobře vařili, navštívili jsme 

také lázně a wellness v Kaprunu, 

kde byl z venkovního bazénu se 

slanou vodou nádherný výhled na 

hory.  

Vznikla zde také spousta hlášek: 

„Denča na ledu.“, „tornejdou“, 

„harikejn“, „stróbery jógrt“, „en 

exploužn“  atd., na které jen tak 

nezapomeneme.  

Lyžák se nám moc líbil a doufáme, 

že se příští rok pojedeme znovu 

a my se budeme moct zúčastnit. 

O super zážitky, zlepšené výkony 

a výbornou náladu se zasloužili 

naši učitelé, kteří nás doprovázeli 

a za to jim patří velký dík. 

Denisa Prekslová 

Lucie Šofrlová 

N 

REPORTÁŽ 

„HARIKÉJN!“ 
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Paní učitelka Stinková 

  versus 

paní učitelka Vrabcová 
 

 

 

         Paní učitelka Stinková                             Paní učitelka Vrabcová 
 Otázka:  

Máte nějaké místo, na které se ráda vracíte? 

I když celkem hodně cestuji, tak se vždy ráda vracím 

do svého rodného města, ke své rodině, protože jak 

napsal slovenský básník Miroslav Válek: „Domov sú 

ruky, na ktorých smieš plakať.    

Hodně času trávím v přírodě, miluji les a jeho 

okolí nedaleko mého domu. Je tam krásný rybník 

a místo na relaxaci. Určitě bych ale jednou chtěla 

zase navštívit moje oblíbené Španělsko - Provincii 

Andalusii a překrásné město Granada.

Který hudební žánr nejraději posloucháte? 

Co se týče hudby, poslouchám to, co se mi líbí a je 

jedno, jestli je to rock, pop, nebo vážná hudba. Ale 

abych byla trochu konkrétní, tak v autě mi nejčastěji 

hraje Kryštof nebo Tomáš Klus. 

Velmi ráda poslouchám uklidňující hudbu, která mě 

doprovází během celého dne (i při studiu) a nabíjí 

mě. Záleží však na mé náladě, rytmická a energická 

hudba typu latino-americano mi vůbec cizí není. 

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

Mám moc ráda klasické české filmové pohádky, na-

příklad Tři oříšky pro Popelku nebo Byl jednou jeden 

král. Ale jako první mě teď napadl sněhulák Olaf 

z Ledového království. Líbí se mi na něm, jak je neu-

stále pozitivní. Také proto mě každý den toto stvoření 

doprovází do školy (mám ho jako přívěsek na klí-

čích). 

Jelikož miluji koně a Libuška Šafránková je má 

oblíbená herečka, moje nejoblíbenější pohádková 

postava je Popelka. Tuto pohádku jsem si oblíbila 

už jako malá holčička a náklonnost mi zůstala. 

 

 

Kterým sportovním aktivitám se nejraději věnujete? 

Mojí srdeční záležitostí je jóga, i když o té se asi nedá 

tvrdit, že je to sport. Jinak od jara do podzimu je to 

cyklistika. Rádi podnikáme rodinné cyklovýlety nejen 

do okolí, ale také se vydáváme poznávat nové kraje v 

Česku i v zahraničí. V zimě pak ráda vyrážím na běžky 

nebo na sjezdovky. 

V poslední době jsem si moc oblíbila jógu, která se 

stala mojí každodenní závislostí. Sportem žiji od ma-

linka, takže škála mých oblíbených aktivit je celkem 

široká. Můžete mě vidět na půlmaratonu (snad někdy 

i na maratonu), na tenisovém dvorci,in-line bruslích, 

na koních, běžkách, sjezdových lyžích, badmintonu, 

zkrátka u všeho, kde se člověk dobře uvolní a hýbe. 

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

Snů a cílů mám naštěstí spoustu, někdy mám pocit, že 

až moc. Sny a cíle jsou úžasné v tom, že člověka 

posouvají dál, proto je krásné, když nám stále nějaké 

přibývají. Kupříkladu jedním z mých nynějších cílů je 

naučit se fotografovat. 

Být šťastná s mojí rodinou (velkou rodinou) v našem 

„vrabčím“ hnízdečku . 

 

Ema Ponocná a Adéla Langerová

REPORTÁŽ VERSUS 
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VÝROČNÍ SOUTĚŽ 
 máme tu druhé kolo naší výroční soutěže! Tentokrát se bude jednat o atrak-

tivnější formu – FOTOSOUTĚŽ. Jelikož první kolo bylo pro vás složité, rozhodli 

jsme se soutěž zjednodušit. Pravidla soutěže najdete níže. Neváhejte, vezměte 

do ruky fotoaparáty, mobilní telefony nebo tablety a foťte a foťte. 

Redakce KosmoNOSáku 

Jak bude soutěž probíhat a co v ní půjde? 

 Princip je jednoduchý, na redakční email (caso-

pis.kosmonosak@seznam.cz) stačí zaslat vámi vyfocenou 

fotografii na zadané téma:  

JARO, SPORT, ŠKOLA.  
 Můžete zaslat i ke každému tématu jednu fotografii, tedy 

celkem tři fotografie.  

 Porota ze zaslaných fotografií vybere z každého tématu tři 

nejlepší a z nich následně, vy žáci, vyberete prostřednic-

tvím hlasování jednoho vítěze, který se může těšit na 

hodnotné ceny, které mu budou slavnostně předány 

na konci roku během Posledního zvonění. 

 

Pravidla soutěže: 
1. Zúčastnit se může každý žák naší školy kromě členů redakce 

KosmoNOSáku. 

2. Porota bude ve složení: Mgr. Barbora Marková (vedoucí re-

dakce), Bc. Dana Peregrinová (korektura), Martin Veselý (šéf-

redaktor), Tereza Lojová (asistentka redakce) a tři vybraní re-

daktoři. 

3. Uzávěrka soutěže je 15. 5. ve 20:00. 

4. Fotografie musí být vyfoceny autorem snímku, nesmí být 

staženy z internetu a obsahovat nevhodný obsah.  

5. Zaslané fotografie musí v emailu obsahovat jméno autora, 

třídu a téma fotografie. 

 

A 

SPECIÁL 

TÉMATA FOTOSOUTĚŽE: 

JARO 

ŠKOLA 

SPORT 
Fotografie zasílejte na emailovou adresu redak-

ce: casopis.kosmonosak@seznam.cz do 15. 5.! 

mailto:casopis.kosmonosak@seznam.cz
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ROZHOVOR . . . s panem lektorem  

JAROMÍREM BABKOU 
an Babka z organizace Slánka k nám co půl roku zavítává s preventivními programy určenými pro žáky 

prvního a druhého stupně. Jelikož nás čas strávený s ním baví, rozhodla jsem se připravit rozhovor 

do KosmoNOSáku právě s ním. 

  

JAK JSTE SE DOSTAL K PRÁCI LEKTORA VE SLÁNCE? 

Byl jsem osloven kolegou z přátelské organizace Slánky pana 

M. Fanty. Původně jsem tuto práci lektora začal v liberecké org. Ma-

ják, o.p.s. kde jsem působil od roku 2008. Myslím, že je to stejné 

povoláni jako být učitel. Obecně mě práce s dětmi bavila od počát-

ku. Mé začátky byly čistě dobrovolné a postupně jsem se v tom na-

šel. Práce s dětmi mi dělala radost.  

CO VÁS NA NÍ NEJVÍCE BAVÍ?  

Baví  mě na tom všechno kromě administrativy ;) Nejvíce mě baví, 

když vidím, že mé programy dnešní mladou generaci zaujmou 

minimálně tak, že nad konkrétními myšlenkami a riziky přemýšle-

jí.  

CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ PROBLÉM U DNEŠNÍ MLÁDEŽE? 

Právě povrchnost, jdu proti ní, jako pes za stopou!!! Ano, je to ne-

populární to říkat nahlas, ale kyber svět tvoří povrchní a pasivní 

lidi. Druhá věc, která mi vadí, je ROZCAPENOST. Ta mě doslova 

vytáčí, a když se do toho ještě ozve myšlenka otce moudrosti, že 

mám právo dělat, co chci, tak mám chuť osvojit  výchovu Komen-

ského a rákoskou připomenout, kdo je učitel. Vadí mi neúcta k 

autoritám, tedy k rodičům a učitelům, kteří jsou v životě žáků a 

studentů ti, kdo s nimi tráví nejvíce času a energie.  

JAK SE VÁM LÍBÍ U NÁS NA ŠKOLE? 

Na vaší škole jsem moc rád. Popravdě všude je to stejné, když vaši práci pochopí metodik prevence, učitelé 

a vedeni školy vám fandí a ztotožňuje se s vámi a vašimi hodnotami, je to skvělé prostředí pro spolupráci. Vážím 

si vaší paní učitelky Markové a pana ředitele, velmi mě podporují.  

JSTE SPOKOJENÝ SE SPOLUPRACÍ SE ŽÁKY, NEBO SE VÁM STÁVÁ, ŽE NARAZÍTE NA NEKOMUNIKATIVNÍ KOLEK-

TIV? 

No, to je tak. Každá třída je jiná a v tom je role lektora nejtěžší! Musíte přepnout do klima třídy, dobře odhad-

nout slabé a silné stránky a podle toho vést program. Větší problém je spíš neúcta a arogance, s tou neudělám 

nikdy nic, to je problém postojů srdce.  

JE NĚCO, CO BYSTE CHTĚL DNEŠNÍM DĚTEM A MLÁDEŽI POPŘÁT? 

Chtěl bych vám ze srdce popřát jen dvě věci. Objevit svou vlastní originalitu a objevit tajemství týmu. Člověk 

nemá být na nic sám a kvalitní a hluboké vztahy moc chybí. Fandím vám. 

Michal Falta

P 

ROZHOVOR 

„Kyber svět tvoří  

povrchní a pasivní  

lidi.“ 
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DO SINGAPURU 

s redaktorkou Růžou 
ingapur leží skoro u Austrálie, 

zvláštní na něm je to, že je to 

město a stát najednou. Má 5 a půl 

milionu obyvatel. Je to tam všude 

zelené, jako byste byli ve městě, 

které je v parku. No a právě sem 

do tohohle státo-města jsem se 

vypravila s mou rodinou (bráchou 

Láďou, sestrou Lídou, maminkou a 

tatínkem).  

Z domu jsme odjížděli v úterý po 

škole, jeli jsme do Berlína do 

hotelu. Tam jsme spali jednu noc 

a hned další ráno jsme z hotelu jeli 

na berlínské letiště. Tam jsme 

zjistili, že naše letadlo má 3 

hodiny zpoždění, tak jsme museli 

čekat v hale, kde byla zima. Když 

naše letadlo otevřeli, hned jsme 

do něj běželi. Letěli jsme 11 hodin 

a 10 minut.  

Do Singapuru jsme doletěli ráno. 

Do hotelu jménem Fragrance jsme 

se dopravili metrem (vždycky jsme 

jezdili metrem). Tam nám řekli, že 

do pokoje nás pustí až odpoledne. 

Pustili nás aspoň na střechu 

k bazénu. 

Časový posun je 

7 hodin, a tak 

jsme u bazénu 

spali, koupali se, 

anebo jsme 

odpočívali. 

Pozdě 

odpoledne jsme 

šli na procházku 

do Little India, 

kde jsme objevili tu nejlepší 

restauraci. U Inda jsme se tedy 

navečeřeli. Jídlo bylo levné a jedli 

jsme venku u stolu. Měli jsme 

parottu, set meal a byriani. Jídlo 

jsme dostali na papír místo na 

talíř. 

Druhý den jsme se podívali na 

ostrov Sentosa a tam jsme se 

koupali v moři na Palawan Beach. 

Večer jsme přešli na jiný břeh 

Santosy, kde jsme sledovali 

krásné představení tančících 

ptáků ze železa. Cestou jsme 

viděli i sochu lva s rybím ocasem, 

což je znak Singapuru - Merlion. 

Další den jsme šli 

k jinému 

Merlionovi a k 

hlavní budově 

Singapuru 

Marina Bay, 

hotelu ve třech 

sloupech, na 

nichž leží něco 

jako loď. Na tu 

loď jsme vyjeli 

výtahem a prohlédli jsme si 

Singapur ze shora. Potom jsme se 

vypravili do zahrad a do skleníku 

vedle hotelu a na představení 

blikajících umělých stromů a pak 

ještě na fontánu. 

Další dny jsme navštívili čínskou 

čtvrť, kde jsme měli výborné 

knedlíčky. V Singapore Night 

Safari jsme po tmě sledovali lvy, 

tygry, hyeny a spoustu dalších 

zvířat. Na Changi Beach foukalo a 

pršelo, zato v džungli na Tree top 

Walk bylo vedro a potkali jsme 

opice. V akvaparku Wild Wild Wet 

bylo spoustu tobogánů, které 

jsem sjela s Láďou a Lídou.  

Poslední den jsme byli v Universal 

studios, což je park s atrakcemi. 

Nejvíc se mi líbila horská dráha 

Cylon ve Sci-fi city a divoká řeka v 

Jurském parku. V noci jsme 

odletěli domů. Dlouhých 13 hodin 

a 45 minut v letadle jsme prospali. 

Moc se mi to líbilo. Už se těším na 

příští let. 

Růžena Mikulová 

S 

LETEM SVĚTEM 
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„KAŽDÝ BY MĚL 

ŽÍT SVŮJ SEN.“  

I SNY SE MOHOU STÁT 

SKUTEČNOSTÍ 
aždý z nás má či měl někdy 

nějaký sen, který si chtěl 

vždy splnit. Ať už to byl sen o 

povolání, budoucím mazlíčkovi, 

nebo o tom, kam by se chtěl 

kdy podívat.  

Říká se, že když padá hvězda, 

máte si něco od srdce přát 

a pokud to nikomu neřeknete, 

splní se to. Ovšem pokud 

opravdu chcete, aby se to splni-

lo, musíte pro to udělat něco 

i vy, neboť padající hvězda vám 

do rukou nevyčaruje malé ště-

ňátko nebo cestu do Afriky. 

Každý musíme pro své sny ně-

co udělat a obětovat, kupří-

kladu volný čas. Chcete odjak-

živa zvíře? Musíte se sami nau-

čit zodpovědnosti a trpělivosti, 

pokud už jste starší, tak si na 

něj i vydělat. Přáli jste si vždyc-

ky vydat se do zahraničí? Opět 

se na to musíte sami připravit 

a uskutečnit to, neboť žádná 

hvězda to za vás neudělá.  

Pokud něco skutečně chcete, 

musíte pro to udělat ma-

ximum, bojovat za to, protože 

vám to opravdu nikdo nepři-

nese na stříbrném podnose.  

Kolem sebe najdete určitě ce-

lou řadu kamarádů, známých, 

kteří si jdou za svými sny, ale 

nemají je zadarmo. Na-

příklad naše spolužačka 

Týna Zemanová, o které 

si můžete přečíst 

v Aktualitách, na sobě 

tvrdě maká a plní si je-

den sen za druhým. Na-

plňuje ji to úsilí a dosa-

žení cíle.  

Řada z vás vzhlíží 

k youtuberům, influen-

cerům apod., kteří, jak 

se může zdát, žijí snový 

život – cestují, dostávají 

výrobky zdarma, jezdí 

krásnými auty, natáčí 

videoklipy,… Ale už jen málo 

z nás vidí, kolik práce je za tím-

to snovým životem. Mnohdy se 

ani nejedná o příjemný život. 

Lidé vám závidí, nepřejí vám, 

pomlouvají vás a ještě vás ve-

řejně zostuzují. 

 Každý z nás ale může mít 

i menší sny, které nás postupně 

dovedou k těm velkým. Nebo 

můžeme sny dlouhodobé, kte-

ré povedou k životní spokoje-

nosti, např. spokojená a zdravá 

rodina nebo hodný partner.  

Je důležité mít svůj sen a ten si 

zkoušet splnit, protože jedině 

tak budete v životě šťastní 

a spokojení. Zkrátka, jakmile si 

vytvoříte sen, nezahazujte ho, 

nevzdávejte se ho, prostě si ho 

splňte a radujte se z toho, 

že jste toho docílili.  

Tereza Lojová 

Mgr. Barbora Marková

K 

LETEM SVĚTEM 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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1. Na základku vzpomínám určitě (samozřejmě v tom nejlepším). 😂 

2. Historek a příběhů mám strašně moc, ale nejlepší byla asi ta, "kdy přišla no-

vá doba". 😂 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Strnádkovou a paní učitelku Peregri-

novou. 

4. Měla jsem ráda fyziku, protože ji paní učitelka Strnádková umělá pojmout ji-

nak, výtvarku, protože jsem umělec 😂 a češtinu, protože jsem měla ráda paní 

učitelku Peregrinovou. 

5. Na střední je to sice volnější a jde mi to víc než na základce, ale určitě bych 

se vrátila. 

1. Vzpomínám na ni jen v dobrém, protože tolik zážitků, které byly na zakládce, 

to se jen tak nevrátí – 9 let je proste 9 let. Lidi, kteří tam byli, teď už nejsou, 

nevídám se s nimi tak často.  

2. Vtipné vzpomínky jsou asi největší z Olympiád, ze všech, nedá se to ani 

všechno popsat. 

3. Vzpomínám asi nejvíc na paní učitelku Pitákovou a paní učitelku Strnádko-

vou. 

4. Nejraději jsem měla češtinu. 

5. Ano, ráda bych se vrátila, bylo to tam fajn (ty lidi, učitelé...). 

 

1. Na ZŠ vzpomínám dost hezky.  

2. Příběhů bylo hodně, ale vždycky v nich byl problém, a když ne, tak o tom ni-

kdo nevěděl 😀 . 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Peregrinovou. 

4. Žádný předmět mi nevadil, ale nejraději jsem měl tělocvik.  

5. Nevím, jestli bych se vrátil, spíš ne, ale měl sem to tam rád. 
 

Kosmonoští absolventi 

Otázky: 

1. Jak vzpomínáš na základní školu? 

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

3. Na které učitele vzpomínáš nejraději? 

4. Který předmět jsi měl/-a nejradši? 

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

 

BARBORA TAKÁČOVÁ (absolventka 2018) 

 

ELIŠKA OPATOVÁ (absolventka 2017) 

 

MICHAL NOVÁK (absolvent 2018)  

Michal Falta 

ABSOLVENTI 
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Doplň větu, Leo!  
ea Benedová z 5.A je moje spolužačka a kamarádka, a protože ji mnozí z vás určitě neznají, rozhodla jsem si ji 

vybrat do rubriky Doplň větu a přiblížit vám ji a třeba ji i lépe poznat. Jejím bratrem je Petr Beneda ze 7.A, o 

kterém se Lea také zmiňuje. 

 

NA RANNÍM VSTÁVÁNÍM NESNÁŠÍM to, že musím do školy, 

nebo že mě sourozenec Petr budí. 

NA FILMU HARRY POTTER MÁM NEJRADŠI POSTAVU Lunu 

Lovegood, protože je hodná a roztomilá, a Hermionu, neboť 

je chytrá. 

MÁM RÁDA KOČKY, protože jsou volné a neposlouchají a hlavně, že jsou 

chlupaté (teda většina z nich). 

ZE SLADKOSTÍ MÁM NEJRADĚJI všechny, protože jsou sladké, ale nesmím to 
s nimi moc přehánět. 

HRAJU tenis, protože můj bratr taky začal hrát tenis, a baví mě a taky hraju 
florbal, protože mě prostě baví. 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA JE Kočičí válečníci 

od spisovatelky Erin Hunterové, protože je 

o kočkách a pořád se tam stávají zvláštní 

věci.  

NA MÉM BRATROVI MĚ ŠTVE to, že každou 

bitvu s ním prohraju a pořád mě otravuje. 

MÁM RÁDA KOSMONOSÁK, protože se 
tam dovídám věci, o kterých jsem nevěděla, 
nebo o zážitcích, který jsem nezažila. 

 

Eliška Skryjová

L 

DOPLŇ VĚTU 
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CHRISTMAS IN ENGLAND 
n England people have got Christmas on the 25th December. Children 

open their presents in the morning. In the Czech Republic there is Ježí-

šek, but in England there is Father Christmas who brings presents. Father 

Christmas has got a sledge with presents and reindeers and he goes to the 

houses through the chimneys. In England people have got a specific can-

dies - Gingerbread men. They bake Mince pies and Christmas cakes. The 

Christmas cake is a normal 

cake with raisins and dried 

fruit. The English people give 

the Christmas cards to their 

friends, family members, ne-

ighbours and colle-

agues. They sing 

the Christmas 

carols, same as in 

the Czech Republic. 

Tereza Lojová 

 

 

WEIHNACHTEN IN 

DEUTSCHLAND 
eihnachten in Deutschland ist ähnlich wie in Tschechi-

en. Weihnachten beginnt mit dem Advent. Deutsche 

Kinder erhalten so wie die tschechischen einen Adventskalen-

der, der die Wartezeit bis zum Weihnachtsabend verkürzt. 

Im Advent gibt es Weihnachtsmärkte. Deutsche kaufen norma-

lerweise Tannenbäume.  Man backt Weihnachtsplätzchen (Weih-

nachtskekse, Vanillebrötchen oder Lebkuchen). 

Ein typisches Abendessen ist Fisch, Würstchen mit Kartoffelsalat o-

der eine Brühe.  

In Ostdeutschland und in Norddeutschland bringt der Weihnachts-

mann die Geschenke. In Süddeutschland und in einigen Gebieten 

Westdeutschlands bringt das Christkind die Geschenke. 

Weihnachten endet mit der Ankunft von drei Königen.  

 

 

  Martin Veselý

I 

W 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

Present – dárek 

Bring – nosit 

Sledge – sáně 

Reindeer – sob 

Through – skrz/ přes 

Chimney – komín 

Bake – péct 

Raisin – rozinka 

Neighbours – sousedé 

Colleagues – kolegové 

Carol - koleda 

 

Weihnachten- Vánoce 

Ahnlich - podobnost 

Adventskalender - adventni 

kalendář 

Tannenbäume - Vánoční 

stromek 

Christkind - nemecký Ježíšek 

Königen - kralové 

Märkte - trhy 

Weihnachtskese – cukroví 

 

Zdroj: https://gfycat.com/gifs/search/santa 
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JAK VYROBIT SOVU
ovičky jsou v poslední době velmi populární, a proto jsem se rozhodla, že vás, milí čtenáři, zkusím naučit, 

jak si vyrobit sovu z papíru. Nebude to nic těžkého, aby to zvládli i naši nejmladší spolužáci. Výhodou je, 

že materiál máte všichni běžně doma, takže si můžete vyrobit soviček, kolik chcete. Můžete ji i někomu darovat, 

např. jako přáníčko, pokud dozadu napíšete věnování. Nechť se dílo daří!   

 

CO BUDEME POTŘEBOVAT: 
 Barevné čtvrtky (dle vlastní fantazie) 

 Bílá čtvrtka 

 Bílý papír 

 Lepidlo 

 Barevný fix 

 Děrovačka 

 Nůžky 

 

JAK BUDEME POSTUPOVAT?  
1. Nejdříve si vystříháme z různě barevných čtvrtek jednotlivé díly na sovičku – křídla, tělíčko, zobáček, uši a oči. 

Barvy si zvolte podle své fantazie. Ideální jsou kontrastní barvy. Děrovačkou si uděláme kolečka jako pírka, po-

kud budeme chtít.   

2. Na dvě velká kolečka z bílé čtvrtky namalujeme oči. 

3. nyní slepíme jednotlivé díly sovičky dohromady. Na tělíčko přilepíme zepředu na bok křídla, na hlavičku oči 

a zobák a zezadu na hlavičku nalepíme špičaté uši. 

4. Na závěr můžeme sovičku ozdobit bílými kolečky z děrovačky, která budou sloužit jako peříčka. Pokud jste více 

kreativní, můžete použít i dekorační peříčka, flitry nebo třpytivá lepidla. 

Adéla Palaštuková  

 

 

  

 

 

S 

DIY 

2. 
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KYNUTÉ TVAROHOVÉ 

BUCHTY 
nes si připravíme kynuté tvarohové buchty, ale samozřejmě můžete udělat i povidlovou, nebo makovou 

náplň. Tyto buchty můžete znát z pohádek, kde si je třeba hloupý Honza uvázal do šátečku a vyrazil s nimi 

do světa najít svou princeznu. 

 

Co budeme potřebovat na těsto? 
 250 ml vlažného mléka 

 ½ kvasnic (případně sušené droždí odpovídající stejné 

hmotnosti) 

 400 g polohrubé mouky 

 270 g hladké mouky 

 Citrónová kůra 

 Lžička rumu 

 Špetka soli 

 125 g změklého másla 

 

Postup: 
Pokud budeme dělat ze sušeného droždí, jako jsem 

dělala teď já, všechny ingredience smícháme do-

hromady a rukou vypracujeme těsto, které se nele-

pí ani na ruku ani na okraje mísy a mělo by dělat 

tvz. puchýřky. (Pokud z čerstvého droždí, mouku 

nasypeme do mísy, do ní uděláme důlek, nasypeme 

cukr, nalijeme mléko a rozdrobíme kvasnice, pro-

míchneme prstem a necháme vzejít cca 10 minut 

kvásek. Poté přidáme zbytek ingrediencí a opět 

vypracujeme těsto). Těsto přikryjeme utěrkou a 

necháme na teplém místě 1,5 hodiny kynout. Po 

vykynutí těsto rozválíme, rozdělíme na čtverečky, doprostřed čtverečku dáme tvarohovou náplň, kterou si vytvo-

říme smícháním tvarohu, vajíček, rumu a cukru. Zabalíme a skládáme do pekáče vedle sebe, poté pomažeme 

vepřovým sádlem. Pečeme v troubě do zlatavé barvy. Podáváme pocukrované nejlépe ke kávě, nebo čaji.  

 

Veronika Surynková

D 

RECEPT PRO KAŽDÉHO  

Na náplň: 

 2 tvarohy 

 2 vejce 

 Trocha rumu 

 Cukr podle 

chuti 
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CO JE NOVÉHO  

V HERNÍM SVĚTĚ? 
ěhem roku 2018 vyšlo mnoho herních novinek, o kterých jste možná slyšeli a možná taky ne. Těm z vás, kteří 

rádi hrajete hry či se na ně pouze rádi díváte skrze sociální sítě, mohu doporučit několik velmi zajímavých a 

záživných RPG her. Patří mezi ně Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance a Detroit: Become Human. 

Mezi nejlepší hru roku 2018 patří God of War, která určitě stojí za to. Na vybrané z nich jsme si připravili recenze. 

 

 

GOD OF WAR 
o necelých 8 letech se na naše konzole PlayStation 4 vrací 

další plnohodnotný díl řeckého zabijáka bohů, a to zcela 

v novém kabátku, jakém by nikdo nečekal.  

Série God of War byla už od začátku jen o krvavém zabíjení všeho 

možného, co vám přišlo do cesty. Vždycky jsme si říkali: „Tak 

rychle, já chci další krvavý masakr!“, když přišly nějaký ty cutsce-

ny. Čtvrtý díl na to všechno však jde úplně jinak. Tvůrci nám při-

pravili skvělý příběh mezi otcem a synem, na který snad nikdy 

nezapomeneme. Dabing všech postav ve hře vystihuje jejich emoce. Grafika hry předčila snad všechny 

očekávané hry roku 2018. Vždycky jsme se zastavili před nějakým tím panoramatem a řekli jsme si: 

„To je nádhera.“. Hratelností se hra také nedává srovnávat. Co je však na novém dílu God of War speci-

ální, je nový soubojový systém. V předešlých dílech jste si prostě vzali svoje čepele, vylepšovali jste je 

a hurá do boje. Tady je to úplně jiné. Souboj se zabývá spíše na strategický boj. Budete tak muset vy-

lepšovat svoji výzbroj a arzenál, rozmýšlet se, co na daného nepřítele použít a jak s ním bojovat. 

Ale nebojte. Pořád je to pěkný masakr. A to pořádně zábavný. 

God of War si určitě zaslouží vaši pozornost. Není divu, když vyhrála ocenění hry roku 2018. Pro všech-

ny uživatele PlayStation 4 je tento mistrovský kousek povinností ve vaší knihovně aspoň vyzkoušet. 

 

KINGDOM COME: DELIVERANCE 
ch, ta naše česká krajina je tak hezká, že? Proč jen není však ve videohrách? To se vše změnilo po 

příchodu Kingdom Come: Deliverance, na kterém pracovala legenda Daniel Vávra, který nám 

v roce 2002 přinesl nezapomenutelnou hru Mafia. 

Kingdom Come: Deliverance se odehrává v českém středověku. Hra na vás hned vyletí jak kulka 

z pistole a pořádně vás „zfackuje“. Pro některé hráče to znamená, že to může být pěkná výzva, pokud

B 

P 

A 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 

Zdroj: Facebook God of War 
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 se v RPG moc nevyznáte. Ale nemusíte se bát, protože na 

vše si za tu dobu hraní zvyknete a už se budete moct ve hře 

vyznat. Příběh a dabing hry není vůbec špatný, škoda však, že 

když je to česká hra, tak nemá český dabing. Hra na vás pů-

sobí velice magicky a hrdinsky. Krajina celé hry vypadá taky 

skvěle. Ale teď k té nejdůležitější věci, a to soubojový systém. 

Tady vám vylepšování zbroje a zbraní muže být k čertu. Hlav-

ním účelem systému je strategie. Ze začátku to může být 

pekelně náročné, ale po několika pokusech už si nějakou tu 

taktiku vyberete. To samé se survival prvky. Během hry bu-

dete muset shánět jídlo a pití. Bacha ale na půl týdne starý 

chleba, který vás muže otrávit a „BUM“, konec hry.  

Je vidět, že si tvůrci dali s hrou velikou práci. Pokud máte rádi výzvu v podobě českého středověku, tak 

hru určitě doporučuji. 

 

MONSTER HUNTER WORLD 
o jo, Japonsko. Někdy vymyslí něco úplně geniálního, někdy 

vymyslí úplnou v….. no víte, co myslím. Co se jim však musí 

přiznat je, že dokážou dělat skvělé hry. Ať jsou jakž takž 

šílené, či ne. 

Série Monster Hunter už je s námi několik let, proto nebylo pře-

kvapením, že se dočkáme nového dílu. Jste lovec monster, který 

se snaží za každou cenu ulovit co nejvíce příšer a zkoumat místní 

krajinu. Ve hře máte úplnou volnost, což znamená, že si můžete 

dělat, co se vám zlíbí. Můžete zkoumat krajinu a sbírat nějaké ty 

byliny pro tvorbu lektvarů. Můžete si vylepšovat zbroj a zbraně 

na daná monstra a tak dále. Souboj je zasazený, jak na dané 

monstrum zaútočíte. Ano, mluvím znovu o strategii, bez které se ve hře asi neobejdete. A proč? Proto-

že každá příšera má své unikátní schopnosti, obranu, slabiny a útoky. Krajina celé hry je také úžasná. 

Avšak hra se po několika hodinách stane repetitivní a příběh 

celé hry je nezajímavý. Jako u celé série. Co nás však u hry 

dokáže udržet, je ten pocit úspěchu, když máme vše potřebné 

na naši výbavu. 

Monster Hunter World je jako všechny ostatní díly, ale určitě se 

musíme přiznat, že od každého dílu se série čím dál zlepšuje.  

 

 

 

Článek vznikl ve spolupráci s Petrem Lukášem z 9.A 

Tereza Lojová

N 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 

Zdroj: Facebook Monster Hunter World 

Zdroj: Facebook Kingdom Come 
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Okénko mladého sportovce 
nes vám, milí čtenáři, představím svého spolužáka, výborného kamaráda a nadějného 

florbalistu Jakuba Langera. Kuba hraje za mladoboleslavský tým a jednou z něj bude určitě 

hvězda.   

 

Proč sis vybral zrovna florbal a ne jiný sport? 

Protože mě tento sport zaujal a také se v něm můžete 

stát součástí dobrého kolektivu. 

Jak dlouho se věnuješ florbalu? 

Florbalu se věnuji už 8 let. 

Co Tě na něm nejvíce baví? 

Úplně nejvíc mě baví hrát turnaje. 

Máš před zápasem trému? 

Před zápasem trému nemívám. 

Jak jsi začal s florbalem? 

Začínal jsem hrát s kamarády v boleslavské sokolovně a 

postupem času mě to začalo bavit. 

Co je pro Tebe ve sportu nejtěžší? 

Nejtěžší jsou pro mě prohry. Nerad prohrávám. 

Co musíš florbalu obětovat a čeho bys v něm chtěl do-

sáhnout? 

Opravdu mu musím obětovat všechny síly, co mám. A taky samozřejmě můj volný čas. Ve florbale ne-

mám žádný cíl, ale chtěl bych se v něm posouvat co nejdál. 

Kdo Tě nejvíce při zápasech podporuje? 

Nejvíce mě vyburcují samotní diváci. 

Karolína Herblichová 

 

 

I bez medaile nás florbal baví 

ne 23. 11. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili 

každoročního turnaje ve florbalu v Mladé Boleslavi, 

pod vedením pana ředitele Petráše. Naše družstvo mělo 

ve skupině 2 soupeře a skončilo druhé.  

Celkově jsme se umístili na čtvrtém místě, protože jsme nezvládli 

boj o medailové umístění. 

I přestože jsme nedosáhli na medaili, tak jsme si celý den užili. 

Antonín Šimek 

D 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Mistrovství světa ve florbale 

ne 4. prosince naše škola navštívila 2 zápasy mistrovství světa 

ve florbale, které se uskutečnilo v Praze.  Jelo se vlakem 

z Hlavního nádraží Mladá Boleslav do Prahy a byl to zájezd na celý 

den. Výletu se zúčastnilo 35 žáků 2. stupně, kteří se na tento zájezd 

přihlásili, společně s učiteli (s paní učitelkou Zelenkovou, panem 

učitelem Novákem a panem ředitelem) a panem vychovatelem Fej-

fušou. 

První zápas, který jsme navštívili, byl Japonsko-Kanada. Fandili jsme i 

na druhém zápasu, kde se utkalo Švédsko proti Dánsku. Švédsko 

patří k absolutní špičce ve florbalu. Fandili jsme nejvíce Japonsku a 

Švédsku. Japonsko bohužel prohrálo, ale Švédsko jasně zvítězilo. I když nehrála česká reprezentace, tak jsme si to 

moc užili, protože celý zájezd provázela dobrá nálada. 

  Antonín Šimek 

 

Žáci 4.B vyhráli školní turnaj v basketu 
 lednu se konal tradiční školní turnaj 4. tříd 

v basketbalu pod vedením zkušených basketbalových 

trenérů. My (4.A) jsme hráli proti 4.B a 4.C. Když jsem přišli 

do sokolovny, tak zrovna končilo utkání 4.B a proti 4.C. Už 

při převlékání v šatnách jsme slyšeli hlasité fandění. 

Atmosféra byla opravdu bouřlivá a zápasy vyhecované. 

Proti 4.B jsme prohráli. Navíc se nám zranila spoluhráčka 

Anna Reinartová, a tak jsme měli zmatky ve střídání. Jelikož 

třída 4.B porazila obě třídy, tak turnaj vyhrála a získala 

pohár. Aspoň se 4.C jsme vyhráli. Všichni hráli ze všech sil a my věříme, že příští rok pozvedneme pohár my. 

Za 4.A Helena Švarcová a Karolína Sixtová 

Liga letos mění svoji strukturu 
ento rok Liga učitelů proti žákům změnila svoji strukturu. 

V jednotlivých utkáních budou hrát vždy žáci z jednoho ročníku. První 

se utkali učitelé a žáci z 9. tříd na školním hřišti, kde se připravila hrací 

plocha na softball a mohlo se začít vysvětlovat. Po dlouhé době, 

kdy někteří stále nemohli pochopit pravidla hry, bylo rozhodnuto, 

že to všichni pochytí během hry. Učitelé měli značnou výhodu v podobě 

pana učitele Karla Kozmy a pana učitele Tomáše Nováka. Díky těmto 

dvěma míček několikrát přeletěl plot a tým učitelů získal lehké body, 

které pomohly jejich výhře 25:7. Byla to velká sranda. Druhé utkání 

obstarali osmáci v házené, ale opět se jim nepodařilo zvítězit, i když byl zápas velmi vyrovnaný. Nakonec učitelé 

opět vyhráli 9:7. Prozatím poslední utkání proběhlo v basketbale a učitelé v něm opět těsně porazili žáky sedmé 

třídy 34:28. Doufám, že se nám jednou podaří tým učitelů porazit, protože na to máme! 

Michal Falta  

D 

V 

T 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Jarní inspirace ze zámku 
omalu se nám začíná oteplovat. Zima nás poměrně rychle opustila, a proto je na čase, abychom se místo 

zimních outfitů inspirovali už jarními trendy. Podíváme se dnes na naši novou paní učitelku angličtiny Hatice 

Güngör a na naši stálici pana učitele Turka, který nás už několik let učí především chemii, přírodopis a hudební 

výchovu.  

Redakce KosmoNOSáku 

 

Paní učitelka 

Hatice Güngör  
 

Paní učitelka Hatice je už zcela v jarním, protože září jako roz-

kvetlá louka. Jak jste si určitě všimli, má elegantní šátek a ble-

dě růžové tričko, kalhoty barvy tmavě fialové a  boty  barvy 

černé vytváří mezi bledou a tmavou tonální kontrast. Když se 

to smíchá dohromady, vznikne nám zmiňovaná jarní rozkvetlá 

louka. 

 

 

Pan učitel 

Zdeněk Turek 
Pan učitel Turek je ozvláštněn svým obvyklým krátkým účesem a 

dobráckým úsměvem, který mu dodává šarm. Pana Turek větši-

nou zastihnete v kostkované košili, anebo také ve svetru, ale ten 

už teď nebude potřeba, protože se otepluje. Modré džínové 

kalhoty a černomodré boty vytváří modrou kolekci, která stačí na 

školní den. Vše ale zdokonaluje praktický doplněk: obal, pře-

vážně černé barvy, na brýle, který má pan Turek vždy při ruce. 

Jana Jelínková

P 

MÓDNÍ POLICIE 
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KOMIKS 

Lucie Horáková, Lucie Fronková, Andrea Kulichová 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohádka na pokračování 

LOVCOVO PROKLETÍ 
Od Alminy poslední návštěvy uběhlo osm a půl sluncí. Stále 

nedodržela svůj slib, co Lovci přislíbila.  

Lovec začínal pociťovat uhasínání už tak malého plamínku naděje, 

avšak nehodlal ho nechat vyhasnout.  

Každé slunce, hned z rána, vyšel vstříc hlubině lesní, aby do svého 

těla vstřebal její klid a moudrost.  Šum místních vod uklidňoval 

jeho mysl a samotná voda z jeho těla smývala všechny zlé 

myšlenky, které v něm hlodaly jako hladové krysy.  

K celému Lesu choval úctu a respekt, nedovolil si a ani nechtěl 

jeho domovině nikterak uškodit, právě naopak. Jeho denní rutina 

už se po několik desítek let skládala hlavně z chránění Lesa. To 

málo času, ve kterém nic na práci neměl, věnoval Almě.  

Les byl naopak Lovcem fascinován – Lovec mu naslouchal, léčil poraněné kůry jeho stromů a staral se o jeho 

zvířecí obyvatele, mrtvé stromy skácel a spálil na popel. Za poskytnuté služby ho Les informoval o dění ve světě a 

dával pozor na mladou dívku, pro kterou měl nejen Lovec slabost.  

I desáté slunce tomu tak bylo. Lesní vánek donesl Lovci nemilou zprávu. Pekařova dcerka, mladičká Alma, bude 

provdána za kovářova syna, tudíž už nebude moci nadále navštěvovat Lovce.  

  

KOSMONOSÁČEK 
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Připravila Tereza Lojová

KOSMONOSÁČEK 

MATILDA KOLOUŠKOVÁ, 4.A 

VERUNKA, 1.A 

ZUZANA VOLFOVÁ, 4.C 
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Závěrečná anketa 
 závěrečné anketě jsme se tentokrát našich spolužáků zeptali, zdali ví, co to znamená slovíčko „pukl“. 

Schválně si zkuste odpovědět sami. Na výsledky ankety se můžete podívat. Správnou odpověď najdete 

pod anketou. 

 

Anička Zlámalová (9.B): „Hudební nástroj.“ 

Sabrina Zapletalová (8.B): „Vypuklá akce.“ 

Terka Nováková (9.B): „Puklina.“ 

Kuba Vajsejtl (9.B): „Smradlavá věc.“ 

Vojta Zajíček (9.B): „Košík.“ 

Petr Malý (8.B): „Kozel.“

 

Martin Veselý a Terka Lojová 

 

Shrnutí schůzek školního parlamentu: 

V následujících schůzkách školního parlamentu se řešily převážně školní projekty jako byl tradiční Vánoční jar-

mark, Suit up den a po Novém roce Teplákový den. Obou akcí se zúčastnila drtivá většina školy, za což jsme velmi 

rádi. Dále se řešil také projekt následující, a to Barevný týden. Parlament se dále pravidelně schází každý první 

pátek v měsíci od 6:45, takže v případě potíží je možnost přijít mezi nás a podělit se s námi o ně.                                                                

       Martin Veselý 

 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v červnu 2019 
 

 

 

 

 

Veškeré neoznačené fotografie a obrázky v tomto čísle pocházejí z archivu  

ZŠ Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy. 

Vydává: ZŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, Podzámecká 1 

Časopis KosmoNOSák vychází za podpory ředitelství ZŠ Kosmonosy, SRPŠ a vedení města Kosmonosy. 

Náklad: 30 výtisků 

Tisk: ZŠ Kosmonosy 

Kontakt:casopis.kosmonosak@seznam.cz

V 

ZÁVĚREM 

A co bylo tou správnou odpovědí?? Kdo si tipl KOZEL, odpověděl správně. 



32 |  
 

 

PŘÍŠTĚ SE MŮŽETE  

TĚŠIT NA: 

 VELKOU  

REPORTÁŽ ZE 

ZÁMECKÉ 

OLYMPIÁDY 

 

 VELIKONOČNÍ 

JARMARK 

 DEN ŘEMESEL 

 EXKURZI DO 

TEREZÍNA 

 

A mnoho dalšího… 

ZÁVĚREM 


