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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

ážení žáci, vážený pedagogický sbore, 

je mi obrovskou ctí Vás poprvé pozdravit z pozice šéfredaktora našeho 

školního časopisu a přivítat Vás v novém školním roce 2019/2020. Věřím v to, 

že celý tým redakce KosmoNOSáku naváže na období skvělých výsledků 

pod vedením Martina Veselého.  

V listopadu jsem se společně se svými spolužačkami a zároveň kolegyněmi 

z redakce Áďou a Emou vydal na republikové finále soutěže Nejlepší školní 

časopis roku. A jak to celé dopadlo? V rubrice „Ze života redakce“ na str. 7 

jsem pro Vás připravil podrobnou reportáž.  

Obohatili jsme náš pestrý obsah novými rubrikami jako například: EKOkoutek nebo vylepšený Svět kluků a holek. 

Snad se trefíme do Vašeho vkusu a články budete číst se stejným zájmem jako v předchozích letech.  

První číslo nového školního roku jsme vyladili do barev trikolóry, jelikož si připomínáme 30 let od Sametové revo-

luce. 

Chci podotknout, že každý z žáků, ale samozřejmě i z učitelů, má šanci ukázat svůj talent příspěvkem či publikací 

obrázku. Jménem redakce uvítáme Vaši zpětnou vazbu k naší práci, jen díky Vám se časopis rozvinul takovým 

tempem. 

Přeji KosmoNOSáku a celé naší škole úspěšný rok a věřím, že redakci v jejích cílech podpoříte. 

Váš Adam Folprecht 

 

 

 

 

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 
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Kedlubové a Mrkvičky v akci aneb 

v jednotě  

je síla 
 úterý 8. října pan učitel No-

vák a paní učitelka Jonášová 

rozdělili své třídy na týmy 

na TEPfactor, což je taková obdo-

ba soutěže Pevnost Boyard. Bylo 

vytvořeno 10 týmů po 4 

soutěžících. Během týdne jsme si 

měli navrhnout názvy týmů. 

Vymysleli jsme různé názvy, 

například Kedlubové, Čuníci na 

špejli, Nahý banáni, Blbci v akci... 

Třída 7.B vyráběla školní erb a 7.A 

vyráběla vlajky týmů. 

Ve středu 16.října jsme se první 

hodinu ještě učili a potom v devět 

hodin jsme jeli nedaleko vodní 

nádrže Slapy do obce Chotilsko, 

kde se nachází Česká pevnost 

Boyard neboli TEPfactor. Přijeli 

jsme tam v půl dvanácté. Ujala se 

nás paní, která nám vše vysvětlila, 

rozdala kapitánům čipy a dala 

nám lístečky na zapisování. Poté 

jsme šli na jednotlivá stanoviště. 

Když jsme splnili jeden sloupeček 

základních úkolů, buď na 

přemýšlení, na zručnost, na sílu 

nebo na vytrvalost, tak jsme mohli 

na prémiové úkoly.  

Všichni jsme si celou soutěž užili 

a chtěli bychom se tam zase někdy 

vrátit. 

Michal Veselý 

 

Příběh Pražského hradu
 říjnu se třídy 4.A a 5.B se 

svými třídními učitelkami vy-

daly společně navštívit Pražský 

hrad. Cesta byla zdlouhavá, 

ale výsledek stál za to. Prošli jsme 

přes detektor kovu a konečně 

viděli Pražský hrad. Zde nás čekal 

program Příběh Pražského hradu. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajíma-

vostí o historii tohoto významné-

ho místa. Podívali jsme se 

i do Katedrály svatého Víta, Vladi-

slavského sálu a do Baziliky svaté-

ho Jiří. Výlet se oběma třídám líbil. 

Václav Petříček 

 

V 

V 
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Na den bez mobilních telefonů    

tejně jako v předchozích le-

tech i tento rok se naše škola 

účastní projektu „Hrdá škola“ pod 

patronací organizace Schools Uni-

ted. V průběhu školního roku se 

odehrává několik projektových 

dnů, do kterých jsou zapojení 

nejen žáci, ale i učitelé. Prozatím 

u nás proběhly dva tyto speciální 

dny. Prvním zpestřením obyčej-

ného školního dne byl "Suit up 

Day“. V rámci tohoto dne žáci 

ráno přišli elegantně oblečeni v 

obleku a šatech. Myslím, že by si 

každý zvykl na takový den a mohlo 

by jich být více. „Suit up day“ byl i 

minulý rok na naší škole asi tím 

nejoblíbenějším, takže se každý 

na něj těší. I zástupci pedagogic-

kého sboru vyladili své outfity do 

posledního detailu. Druhý projekt 

se jmenoval "Den bez mobilu" a 

skutečně většina dětí svůj mobil 

odložila. Našly se výjimky, ale 

celkově se celá akce vydaři-

la. Myslím si, že je dobré být stále 

v „realitě“ a ne být pořád online 

na sociálních sítích. Nezdá se to, 

ale měli by si i dospělí někdy vy-

zkoušet jeden den být bez mobil-

ního telefonu, například o víkendu 

a vyrazit se svými ratolestmi na 

výlet a za poznáním. To je totiž 

skutečný reálný život.  

S jistotou můžu říct, že se už 

všichni těšíme se na další dny 

v projektu „Hrdá škola“. 

Sabrina Zapletalová 

Mgr. Barbora Marková 

 

 

Bradlecká výprava k  rybníkům
 říjnu se celá naše třída 5. A 

vydala na výlet. Ráno proběh-

lo seřazení na nádvoří zámku a 

zkontrolování, jestli jsme všichni. 

Jako první jsme procházeli kolem 

obory a pokračovali směrem 

k Bradleci. Šli jsme kolem baráčků, 

kde bydlí naši spolužáci Sára, Ema, 

Nikola, Ben a Michal. Naše paní 

učitelka chtěla vědět a ukázat, kde 

se nachází rybník Švarďák a Toťák. 

Holky napadlo udělat mapu trasy, 

kudy půjdeme, a ještě se zeptaly 

kluků, jestli s tím souhlasí. Kluci 

souhlasili, a pak jsme mapu ukáza-

li paní učitelce. Následně jsme 

dohodli, kudy půjdeme a kudy 

nepůjdeme, tak abychom to stihli 

se vrátit zpět do konce školního 

vyučování. Sice nám na cestu tro-

chu pršelo, ale to nevadilo. Přeci 

jenom trošku kapalo, ale pak už 

úplně pršet přestalo. Při zpáteční 

cestě do školy jsme šli lesem oko-

lo koní a Majda našla achát. Byl 

moc hezký a všem se nám líbil.  

Marie Šámalová

S 

V 

AKTUALITY 
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DOBRODRUŽSTVÍ 

NA ADAPŤÁKU 
řídy 6.A a 6.B se první týden 

v září vypravily na adaptační 

pobyt se svými novými třídními 

učitelkami. 

Jely vlakem do Nepřívce u Sobotky 

a ubytovaly se v hotelu Ort. Hned 

po příjezdu na hotel si natěšení 

účastníci vybalili své věci, na-

obědvali se a vyrazili do cukrárny 

v Sobotce. Tam jsme si dali zmrz-

linu a cestou zpátky šli k 

Humprechtu, který byl vidět už 

zdáli. Po příchodu nás ale uvítalo 

nemilé zjištění, že zámek zavírá už 

v 16:00, ale my jsme sem zavítali 

až v 16:15. Nijak dlouho jsme ale 

smutní nezůstali, protože jsme si 

místo prohlídky zahráli nějaké 

soutěže a oběhli Humprecht. Tře-

ba se na zámek ještě někdy 

v rámci školního výletu podíváme. 

Byl čas vrátit se zpět na hotel. 

Když jsme přišli na hotel, čekala už 

na nás večeře. Po večeři jsme se 

převlékli a šli k ohni, zazpívali si 

nějaké táborové písně a připravili 

se na stezku odvahy. Ta vedla od 

hotelu až na místní hřbitov, kde 

jsme se podepsali na listinu jako 

důkaz, že jsme 

stezku dokonči-

li, a čekali na 

ostatní, aby-

chom se spo-

lečně vrátili 

zpět. Druhý den 

jsme se nasní-

dali, dopoledne 

si zahráli hry, 

v poledne se 

naobědvali a odpoledne se vydali 

na hrad Kost, kde jsme se potkali 

s bývalými žáky našich tříd. Měli 

jsme objednanou prohlídku mu-

čírny. Prohlídka se všem líbila. 

Po prohlídce jsme se vydali zpátky 

na hotel, kde jsme se navečeřeli, 

u ohně si opekli buřty, zazpívali si 

a šli spát. Další den jsme se již 

s tímto krásným místem museli 

rozloučit, všechno jsme si sbalili, 

zahráli si nějaké hry, naobědvali 

se, vzali si věci a šli na vlak. Pobyt 

se všem moc líbil.   

David Daníček  

Adéla Palaštuková  

Glorija Marinova

 

T 

REPORTÁŽ 
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KosmoNOSák opět zabodoval 

 pátek dne 22. 11. 2019 jsme 

se já, redaktorky Ema Ponoc-

ná a Adéla Langerová spolu s paní 

učitelkou Jonášovou setkali okolo 

sedmé hodiny ranní na hlavním 

vlakovém nádraží v Mladé Bole-

slavi. Odtud jsme vyrazili osobním 

vlakem do Kolína, kde na nás čekal 

přestup na vlakový spoj ES. 

V Kolíně jsme vysedali okolo půl 

deváté dopoledne a asi o patnáct 

minut později už jsme seděli ve 

vagónu. Cesta byla opravdu pří-

jemná, ostatně jsem seděl u 

okénka a viděl vše, co se za ním 

děje. Bylo pro mne velice vtipné, 

když jsem z něj viděl město s mým 

jménem - Adamov.  

Po příjezdu do Brna nás překvapil 

obrovský chumel lidí, kteří se tísni-

li kousek od východu z prvního 

nástupiště. My jsme se přes tuto 

masu lidí bez obtíží dostali a po-

kračovali v naší cestě, tentokrát 

autobusem. Byl to sice jen kousek, 

ale čas nás honil, takže jsme mu-

seli využít této dopravy. Jízdenka 

byla v ceně z důvodu výluky na 

trase vlaku. Poté jsme 

se šli najíst a dojeli 

k Masarykově univerzi-

tě tramvají, neboli 

hezky po brňácku „ša-

linou“.  

U univerzity jsme hle-

dali vchod, ale asi po 

pěti minutách hledání 

byl nalezen. Vnitřek 

budovy nás překvapil 

svou velikostí. Hned ve 

dveřích na nás vyskoči-

lo logo Školních časo-

pisů a my hned věděli, 

že jsme konečně 

po náročné cestě na 

správném místě. Šli 

jsme se podívat na 

workshopy Mediálního 

dne, kde prezentovala 

například Česká televize (viz foto 

dole s moderátorem Událostí 

Martinem Řezníčkem), Radiožur-

nál (o kterém se dnes ještě zmí-

ním), ale také Česká tisková kan-

celář, či dokonce přímo televize 

Masarykovy univerzity. U propa-

gačního stánku veřejnoprávní 

radiové stanice Radiožurnál, jsme 

se zúčastnili soutěže. Podmínku 

bylo zodpovědět tři otázky, 

na které jsme samozřejmě spo-

lečně odpověděli správně. 

Po tomto úspěchu jsme se přesu-

nuli do učebny P51, kde probíhalo 

samotné vyhlášení nejlepších 

školních časopisů republiky za rok 

2019. V naší kategorii jsme skon-

čili na krásném 10. místě z celé 

republiky, což je (doufám) pro 

celou redakci obrovský úspěch.   

K tomu jsme ještě dostali speci-

ální ocenění, a to 2. místo za nej-

lepší titulní stranu.  

Po tomto skvělém výsledku jsme 

se nechtěli ihned vracet domů 

a chtěli jsme se podívat na brněn-

ské trhy. To se nám ve své podsta-

tě povedlo. Trhy jsme si prošli, 

protože byly po cestě. Zpět na 

nádraží jsme šli pěšky, jelikož Brno 

bylo v tu dobu tak dopravně 

ucpané, že ani sanitka nemohla 

projet tam, kam potřebovala. 

Cesta domů nám po tak povede-

ném dnu utekla opravdu rychle.  

ʺVýpravaʺ se mi moc líbila a už se 

těším zase za rok.  

To je přeci výzva, milí redaktoři! 

S chutí do toho, ať jsme příští rok 

alespoň takto stejně úspěšní! 

Adam Folprecht 

V 

ZE ŽIVOTA REDAKCE 
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Paní vychovatelka Knesplová 

  versus 

paní učitelka Kronusová 
 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

    Paní vychovatelka Knesplová             Paní učitelka Kronusová 

 Otázka:  

Které je Vaše nejoblíbenější roční období? A proč? 

Každé roční období mám ráda, ale nejvíce asi léto. 

Jsou dlouhé dny, prázdniny a svítí sluníčko.  

 

Jednoznačně jaro, příroda se probouzí a konečně 

přichází více sluníčka. Hned je veseleji, mám více 

elánu a těším se na každý den.

Který hudební žánr nejraději posloucháte? 

Nejraději poslouchám vážnou hudbu, protože mě 

uklidňuje. Po celém dnu v družině je to občas potře-

ba.  

 

Hudbu volím podle nálady a okolností. Nejvíce po-

slouchám český rock, kapely Kabát, Škwor, Harlej, 

Dymytry, Arakain a Divokej Bill. Velmi často naopak 

relaxuji u poslechu vážné hudby (Vivaldi, Mozart). 

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

Nejraději mám čerty. Jsou roztomilí a berou do pekla 

nepoctivé lidi. Dnes bych je ale litovala, protože by 

měli moc práce! 

 

 

 

Miluji pohádky a pouštím si je během celého ro-

ku. Neuvedla bych konkrétně jednu postavu, 

ale mezi mé nejoblíbenější pohádky z těch star-

ších patří Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou 

žerty a Jak se budí princezny. Z novějších se ráda 

podívám na čerta a anděla z pohádky Anděl Páně 

(druhý díl). 

Které zvíře máte nejraději? 

Nejraději ze zvířat mám psy. Sama mám doma černé-

ho labradora Lorda. 

Z domácích mazlíčků asi pejsky, ale velmi ráda na-

vštívím ZOO a pozoruji slony a žirafy. 

Adéla Langerová a Ema Ponocná 

REPORTÁŽ VERSUS 
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DO BRAZÍLIE  

 s redaktorkou Barčou:  

„I pralesu může dojít dech.“ 
ro někoho nebezpečná země, 

pro někoho ráj na planetě. 

Vsadím se, že většina z Vás se 

přiklání spíše k té první variantě. 

Asi to i celkem chápu, protože 

jsem to vnímala úplně stejně. 

Poslední týdny před odletem jsem 

vyhledávač měla plný dotazů, zda-

li je Brazílie bezpečná a jestli se 

dožiju aspoň prvního týdne. A ani 

reakce ostatních mě moc 

nepotěšily. 

Ale přesto jsem 3. července 

nasedla naočkovaná všemi 

možnými teoriemi do letadla. 

Těch 14 hodin v letadle uteklo 

jako voda a z letiště už jsme 

rovnou mířili do našeho hotelu 

v Riu.  

Zatím jsem žádný názor moc 

neměla. O chudinských čtvrtích 

(favelách), jsem si něco zjistila, ale 

netušila jsem, že je uvidím už 

první den. Nedá se tomu říkat ani 

obydlí, jsou to v podstatě nějaké 

kusy železa, látky a nábytku 

šikovně naaranžované pro dva 

miliony lidí (jedna třetina obyvatel 

Ria).  Ačkoliv se tím Brazílie pyšní, 

není bezpečné sem chodit. 

Co se ale týče prostředí, ve 

kterém jsme byli další dva dny, 

naprosto jsem se zmýlila. Moje 

myšlenky se ztratily v nádherné 

písečné pláži a azurovém moři.  

Druhý den jsme poznávali Rio. 

Nejprve jsme navštívili pláž 

Copacabana a poté Ipanema. 

Odpoledne jsme ještě stihli 

proslavené Corcovado s Kristem 

Spasitelem, odkud jsme měli 

nádherný výhled na obě pláže. 

Třetí den jsme vyrazili na vrchol 

známý jako Cukrová homole. 

Čtvrtý den jsme se přesunuli dál – 

z Ria do Bonita. Cesta trvala celý 

den, ale věřte mi, stálo to za to! 

Pátý den jsme navštívili jeskyni 

Gruta do Lago Azul s nádherným 

modrým jezerem. Byla objevena 

roku 1924 a mohlo se v ní i 

koupat, ale po zjištění života 

neznámých organizmů, se zde 

smíte jen kochat. 

Odpoledne jsme šnorchlovali 

v řece Sucuri, třetí nejčistší řece 

světa, pojmenované podle 

anakondy, která zde údajně žije. 

Při šnorchlování nesmíte kopat 

nohama, jinak se začne vířit písek, 

nesmíte se namazat žádným 

krémem – může to způsobit 

znečištění řeky. Řeka se díky 

přítomnosti teplých minerálních 

pramenů sama čistí. Pro mě to byl 

jeden z nejkrásnějších zážitků, ale 

v druhé polovině mi byla 

neskutečná zima, takže jsem to 

P 

LETEM SVĚTEM 
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všechno sledovala z lodě. Díky 

„údržbě“ řeky a dalším mnoha 

činům si Brazílie vysloužila v roce 

2011 první místo za 

nejekologičtější turistickou zemi. 

Šestý den jsme se koupali ve vo-

dopádech Mimosa. Celkem devět 

vodopádů spojujících jednu trasu 

nabízelo krásný výhled a ochlazení 

pro ty největší otužilce. 

Sedmý den jsme odjeli z Bonita 

do ještě většího ráje - do Pan-

tanalu. 

Místo pobytu představovala ro-

dinná přátelská farma. Chovali 

zde spoustu zvířat, ale kvůli tomu 

nejlepšímu jídlu sem denně létali 

i tukani, papoušcci ara a mnoho 

dalších druhů. Pro mě byl největší 

perlou pásovec. 

Od sedmého do devátého dne 

jsme absolvovali několik aktivit – 

lov piraní (což se mi líbilo nejmé-

ně), trek lesními stezkami, kaj-

man tour, fotografické safari, 

kanadskou kánoe tour, noční tour 

a jízdu na koni. 

Desátý den jsme letěli vrtulníkem 

nad Pantanalem. Každá farma 

v Pantanalu by měla mít vrtulník, 

kvůli častým záplavám je to jediná 

možnost, jak se dostat k jídlu. 

Odpoledne nás čekal odlet 

k vodopádům Iguazů. 

Jedenáctý a dvanáctý den jsme 

měli možnost vidět vodopády jak 

z brazilské, tak z argentinské stra-

ny. Neskutečně nádherné místo. 

Bohužel, kvůli své výšce se zde 

ročně zabije kolem dvaceti lidí. 

Třináctý den nás čekal odlet do 

Manausu, přístavního města. Ma-

naus mě velmi zklamal, rozhodně 

to nebylo čisté a bohaté město, 

jak psali v průvodcích. 

Čtrnáctý den jsme na pár dní dali 

sbohem internetu a sociálním 

sítím a odpluli do Amazonie. Celé 

naše ubytování bylo postaveno 

na vodě, tudíž jsme se dopravo-

vali pouze na lodích. 

Od patnáctého do sedmnáctého 

dne jsme absolvovali další aktivity. 

Východ slunce, trek džunglí, se-

tkání s domorodci, noční vycház-

ku džunglí a návštěvu stromu 

Samaúma. Musím říct, že jsem se 

neskutečně bála. Když před vámi 

a za vámi chodí průvodci 

s mačetou, protože jaguár vchází 

bez vítání, kdybych mohla, vzala 

bych nohy na ramena, ale jak jsem 

pak zjistila, je to to nejhorší, co 

můžete udělat. 

Osmnáctý den jsme připluli do 

Manausu, který jsme si ve zbytku 

dne ještě prohlédli a devatenáctý 

den jsme odletěli do České repub-

liky. 

Na závěr bych chtěla dodat, že to 

pro mě byla jedna z nejkrásnějších 

dovolených. I přes chudobu lidé 

dávají, co mají, a váží si krajiny 

kolem sebe. Také jsem pochopila, 

proč se pralesu říká plíce světa. 

Nicméně i těm může dojít dech. 

Barbora Kancnýřová

LETEM SVĚTEM 
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VANDA DLASKOVÁ: „Každým pádem se 

posouvám dopředu“ 
O Vandě Dlaskové někdy ještě rozhodně uslyšíme. Proč? Jedná se o výbornou 

cyklistku, jejímž posledním největším úspěchem jsou zlaté medaile z Olympiády 

dětí a mládeže. 

  

AHOJ VANDO. PROZRAĎ NÁM, KDYŽ UŽ VÍME, CO DĚLÁŠ ZA SPORT, KDY JSI VY-

HRÁLA SVŮJ PRVNÍ ZÁVOD? 

Ahoj. Můj první vyhraný závod byl, když jsem ještě jezdila na odrážedle. Ale vás 

určitě zajímá první vyhraný závod na kole a to byl, když jsem si jela jen tak pro 

srandu zkusit závod v Bakově. Doteď si pamatuju, jak jsem si to strašně moc 

užívala a jak to byl nezapomenutelný zážitek. Z toho závodu jsem byla hroznĚ 

nadšená, a tak jsme začali jezdit další a další závody a pak mě to tak chytlo, že 

jsem se rozhodla v tomto sportu pokračovat. 

PROČ SES ROZHODLA DĚLAT TENTO SPORT? CO TĚ NA NĚM ZAUJALO? 

Přivedl mě k tomu táta, protože jako malý taky závodil a mně se to začalo líbit. Tak jsem u toho zůstala. Moje 

mamka taky jezdí na kole, ale můj brácha kolo přímo nesnáší. Vlastně, dalo by se říci, že jsme taková cyklistická 

rodina. Na kole mě taky hodně baví, že trénujeme ve skupině, kde mám skvělé kamarády, a i na závody se vždy 

hodně těším. Vždy je všude velká sranda. 

SPADLA JSI UŽ NĚKDY PŘI ZÁVODU? 

Samozřejmě jsem už několikrát spadla. Při závodu, ale i při tréninku. Naštěstí jsem vždy spadla tak, že jsem ne-

měla nic zlomeného. Můj nejhorší pád byl asi ten, když jsem sjížděla sjezd, kde bylo hodně kamenů, a ve velké 

rychlosti mi to uklouzlo a spadla jsem. Každým pádem se posouvám dopředu a uvědomuji si, co dělám špatně. 

Z chyby se poučím a příště zkusím být lepší. 

KOLIKRÁT JSI VYHRÁLA? SAMOZŘEJMĚ TOHLE SE NEDÁ ŘÍCI NA PŘESNOST, ALE ODHADEM? 

Tak to je těžká otázka. Vítězství jsem již pár dosáhla, ale nejvíce si cením dvou zlatých medaili a jedné bronzové 

z letošní Olympiády dětí a mládeže. Také si vážím trojnásobného titulu vicemistryně ČR na silnici. Samozřejmě 

každé umístění pro mě něco znamená. 

OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE SES ZÚČASTNILA POPRVÉ? MŮŽEŠ 

NÁM ŘÍCT, JAK TATO AKCE PROBÍHÁ A CO BYL PRO TEBE NEJVĚT-

ŠÍ ZÁŽITEK? 

Na Olympiádě děti a mládeže jsem byla poprvé a byl to nezapome-

nutelný zážitek. Celý ten týden jsem si hodně užila. Nejvíc se mi asi 

líbilo zahájení a ukončení Olympiády, ale také každodenní vyhlašo-

vání, kde byla neuvěřitelná atmosféra. Vlastně Olympiáda děti a mládeže probíhá tak, že je první den zahájení, 

kde je každý kraj ve svém oblečení, a pak trvá 4-5 dnů, kde probíhají různé soutěže a bojuje se o ty nejcennější 

kovy. Poslední den se zase všechny kraje sejdou a Olympiáda se ukončí.  

ZÁVĚREM NÁM ŘEKNI, JAKÉ MÁŠ DO BUDOUCNA SNY VE SVÉ SPORTOVNÍ KARIÉŘE I V OSOBNÍM ŽIVOTĚ. 

Chtěla bych se nadále věnovat cyklistice a dostat se třeba na mistrovství Evropy anebo, když se mi bude hodně 

dařit, tak i na mistrovství světa. 

 

Děkujeme za rozhovor a za celou redakci přejeme, ať se Ti daří i nadále! 

Fabian Volf a Lukáš Havel 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„Olympiáda dětí 

a mládeže byl nezapo-

menutelný zážitek.“ 
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1. Na základní školu vzpomínám jedině v dobrém. Mám na ni ty nejlepší 

vzpomínky. 

2. Se spolužáky jsme stále něco vymýšleli a vtipných příběhů a historek je 

hrozně moc. My jsme hlavně měli srandu úplně ze všeho. 

3. Všichni byli naprosto skvělí a neskutečně mi chybí. 

4. Nejraději jsem vždy měla český jazyk, zeměpis, dějepis, tělesnou výchovu, 

ale i třeba fyziku. Především díky vyučujícím těchto předmětů. 

5. Na střední máme sice skvělou třídu, ale je to neskutečný skok, proto bych 

se hned vrátila zpět na základku. 

 

1. Na základní školu vzpomínám moc hezky. Moc si vážím toho, že jsem mohl 

chodit do tak krásné a výjimečné školy. 

2. Mám jich spoustu. Nejvíce s úsměvem vzpomínám na naše bláznivý obědy 

a přestávky. 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Peregrinovou, která nám v devítce 

moc přirostla k srdíčku, a také na paní učitelku Markovou, Stinkovou, Zelen-

kovou, Hornychovou, Strnádkovou, Šimáňovou, která nás sice neučila, ale 

máme ji moc rádi. A na pana učitele Mašína. 

4. Dějepis, češtinu, němčinu a zeměpis. 

5. Bylo tam moc krásně, ale už bych se nevrátil. Na gymplu jsem poznal 
mnoho skvělých lidí a taky perfektní třídní kolektiv. 
 

 

1. Na základní školu vzpomínám velmi pozitivně, zažila jsem tam spoustu ne-

zapomenutelných zážitků, na které budu ráda vzpomínat. 

2. Vtipnou historku nebo příběh, který se mi stal, asi vyloženě nemám. 

3. Ráda vzpomínám na pana učitele Karla Kozmu, protože na jeho hodiny tě-

locviku se opravdu nedá zapomenout. Zažili jsme hodně zábavy. 

4. Nejraději jsem měla hodiny tělesné výchovy, protože ráda sportuji. 

5. Na základní škole se mi moc líbilo, ale nastal čas se posunout dál a poznat 
nové lidi. 

 

 

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? 

 

KRISTÝNA ZEMANOVÁ (absolventka 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHAL PETRÁŠ (absolvent 2019)  

 

ANNA ZLÁMALOVÁ (absolventka 2019)

ABSOLVENTI 
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1. Vzpomínám na ni velice ráda, byla to skvělá škola a jsem ráda, že jsem na ni 
mohla chodit. 
2. U nás se dělo pořád něco vtipného. Každou přestávku, klidně i každou ho-
dinu. Bylo u nás o zábavu postaráno všemi možnými způsoby. Bylo toho fakt 
hodně. 
3. Ráda vzpomínám na všechny. Všechny učitele jsem měla nějakým způso-
bem ráda. Nejraději vzpomínám samozřejmě na paní učitelku Hornychovou, 
kterou jsme měli jako třídní na prvním stupni. Všichni jsme jí vděční za to, co 
pro nás kdy udělala, vymyslela a co pro nás vždy obětovala. Ráda také vzpo-
mínám na paní učitelku Peregrinovou, která sice nebyla naší třídní učitelkou, 
ale všichni jsme ji tak brali. Vždy s námi měla velkou trpělivost. Dále také na 
paní učitelku Markovou, Stinkovou, Strnádkovou, Šimáňovou, Zelenkovou a 
pana učitele Turka a Mašína.  
4. Nejraději jsem měla češtinu a dějepis. 
5. Tohle je těžká otázka. Na základní škole bylo fajn a měla jsem to tam moc 
ráda, ale na střední škole máme mnohem lepší kolektiv. 

 

1. Tak vzpomínám na ni jedině v dobrém. Myslím, že lepší školu jsem si vybrat 

asi nemohl. Užil jsem si zde mnoho srandy, co už se mi asi nepovede. Jsem 

rád, že jsem měl tu možnost tady strávit pár let, protože všechny akce, ale i 

dny ve školních lavicích zde byly prostě super. 

2. Vtipných historek mám mnoho, třeba když jsem šel hledat o hodině něja-

kého učitele a on pak přišel z druhé strany školy, že jsme se vůbec nepotkali a 

já ho hledal klidně i 15 min, než jsem se vrátil. Kupodivu byl učitel dávno ve 

třídě, a já tak přišel pozdě. 

3. Těch učitelů je strašně moc a asi nebudu jmenovat, protože bych určitě na 

někoho zapomněl a to bych nerad. Zkrátka celý učitelský sbor byl super. 

4. Další těžká otázka, protože ty předměty mi nijak nevadily, ale jelikož jsem 

sportovec tak jsem ocenil každou skvělou hodinu tělocviku nebo sportovek. 

5. No, těžko říct. Asi bych se už nevrátil, protože už bylo na čase jít zase o le-

vel výš, i když jsem se zde měl skvěle. 

 

ANNA BOLTNĚVOVÁ (absolventka 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTIN VESELÝ (absolvent 2019) 

 

NIKOLA ŠINDELÁŘOVÁ (absolventka 2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Dlasková 

1. V dobrým. Základka mi dala hodně a přece jenom to bylo 9 let mého života. 
2. Bylo jich fakt hodně, a kdybych to tu měla všechno rozepsat, tak se to sem 
nevejde. :D 
3. Nejraději vzpomínám na p. uč. Peregrinovou, Strnádkovou, Hatice a p. uči-
tele Turka. 
4. Asi češtinu a angličtinu. 
5. Střední je taková víc pohodová, takže bych se asi nevrátila. Ale na základku 
vzpomínám ráda, především na skvělé učitele a jsem vděčná za těch 9 let, 
které jsem mohla strávit zrovna na této škole. 

ABSOLVENTI 
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Doplň větu, Luizo!  

 prvním čísle KosmoNOSáku tohoto školního roku nám věty doplňovala Luiza Marie Loranczyk z 8. B, spo-

lečenská holčina, která je pro každou srandu. Dělá atletiku a celkově je sportovně nadaná. 

Tuto doplňovací rubriku pojala poněkud vtipnou formou, což je ale podle nás super ozvláštnění! 

MÁM RÁDA, KDYŽ se 

můžu dobře vyspat.  

NESNÁŠÍM, KDYŽ máme 

více písemek najednou.  

POČASÍ, KTERÉ MÁM 

NEJRADĚJI, JE, když svítí 

sluníčko, ale není moc tep-

lo. 

POTĚŠÍ MĚ, KDYŽ někomu 

můžu pomoci. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ 

ÚSPĚCH JE narození se. 

NEJVÍCE SE BOJÍM holek, když mají špatnou náladu. 

KDYBYCH BYLA SLAVNÁ, tak bych se snažila pomoct dětem v těžké životní 

situaci. 

VE ŠKOLE MĚ BAVÍ přestávky.  

MŮJ SEN JE vydělávat si spaním. 

HROZNĚ RÁDA BYCH SE PODÍVALA na olympiádu, ve které běhal Usain Bolt. 

 
Eva Červová 

Justýna Šafaříková

V 

DOPLŇ VĚTU 
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enough– dost 

extra-curricular – mimoškolní 

add - přidat 

believe – věřím 

developing – rozvíjení 

differences – odlišnosti 

at least – alespoň 

seem – zdát se 

communicate – sdělit 

remind – připomenout 

appreciating – oceňovat 

participant – účastník 

own – vlastní 

audience – publikum 

item – předmět 

visitor – návštěvník 

handcraft – ruční práce 

courtyard – nádvoří 

booth – stánek 

pin – připnout 

offer – nabídnout 

mind – mysl 

core team – hlavní tým 

be able to – být schopný 

manage - zvládnout 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL OF CULTURES 

          With Hatice Güngör 
 like teaching, but teaching has never been enough for me, I've always 

had some extra-curricular activities at the schools I've worked. I think we 

as teachers should always come up something new to inspire our 

students and let them teach us.  

As for the festival, I am very much interested in knowing about different 

cultures and languages. It adds a lot to one's vision and perception of the 

world. I believe, developing tolerance for our differences is very 

important for the next generation, as more and more people travel, work 

in international companies, learn at least one foreign language and 

boundaries seem to be just on the maps in our age.  

The main message I wanted to communicate was to remind the existence 

of other languages and cultures and appreciating their cultural heritage. 

Each participant would tell a short story from their land in their own 

language so the audience would have the chance to hear a foreign 

language not in another country as a tourist, but in their own country. As 

you can not isolate the language from the culture, we would have the other 

aspects of it such as local food, traditional items, presentations and photo 

exhibitions from those lands, dances and shows and there would be 

background music in those languages, each participant trying to teach 

some basic phrases to the visitors as a workshop, handcrafts from those 

lands... This was my idea. 

The way was so hard, b  ut in September the feastival finally started. On the 

day of the festival, I was so happy. I saw all the people working in the 

courtyard, working, installing booths, putting the display stands, pinning 

the flags, helping each other, running around, preparing their snacks to 

offer.  It was the same image I had in my mind when I was telling my idea 

to the core team in the first place. That's a great feeling 

to see something you dreamed of in reality, it is so 

satisfying and I was so proud of ourselves being able to 

manage it.   

Some of our students now greet me in my native 

language in the morning and ask me how I am and I reply 

back in Turkish. I saw them trying to greet the 

participants of the festivals in their language, showing 

respect, asking questions, I was so proud of them 

appreciating their effort, their heritage, finding them 

interesting, getting curious. My colleagues personally 

congratulqated me about the idea and they expressed 

that it was a great experience for them, as well.  

                       Rubriku připravila Mgr. Jarmila Jonášová 

I 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 
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PLASTY V OCEÁNU 
eden z problémů dnešního světa jsou plasty.  

Extrémní výroba plastových výrobků, obalů, igeli-

tových tašek a nádob má katastrofický dopad 

na přírodu, oceány a živočichy včetně lidí.  

Do poloviny století bude plastu v oceánech více 

než ryb. Teď je v mořích přes čtvrt milionu tun 

plastů. Tento počet by mohl 425krát omotat země-

kouli podél rovníku. Opravdu chceme vidět mořské 

želvy zamotané v rybářských sítích? Vyvrženou 

velrybu s žaludkem plným igelitových tašek? Mořské 

koníky držící se vatové tyčinky? Každý rok zemře 1 

milion mořských ptáků, protože se do odpadků za-

motají, nebo je pozřou a ucpou si trávicí trakt.  

Ostrovy plastů jsou skvrny na hladině oceánu, kte-

ré jsou vytvořeny z plastového odpadu. Toto je 6 

největších ostrovů a množství plastů, které obsahují: 

sever Tichého oceánu – 96 400 tun, jih Tichého oce-

ánu – 21 020 tun, Severní Atlantik – 56 470 tun, Jižní 

Atlantik – 12 780 tun, Středozemní moře – 23 150 tun a Indický oceán – 59 130 tun. 

Odpadu neunikne ani člověk. Čtyři pětiny pitné vody obsahují mikroplasty. Mikroplasty jsou malé částečky plas-

tu menší než 5 milimetrů. Dostanou se i do těl mořských živočichů, kteří pak končí na našich talířích.  

Jak můžeme pomoct? Nepoužívat jednorázové plasty (plastová brčka, plastové příbory, talíře a kelímky,…). 

Omezit nakupování plastových výrobků a jídla baleného v plastu. Nevyhazovat plasty do směsného odpadu, 

ale do žlutých kontejnerů určených pro třídění. V neposlední řadě můžeme plasty i chodit sbírat do přírody, 

kde nemají co dělat, nebo na dovolené vylovit z moře nebo je posbírat na pláži.   

Veškeré fotografie pocházení z FB 

Plastic Pollution Coalition 

Tereza Prskavcová 

J 

EKOKOUTEK 
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TANEC JE JAKO ŽIVOT 
asto se setkávám se spoustou narážek a pomluv na sport, který miluji a kterým žiji. Je to sportovní tanec. 

Čekali byste, že jsem holka, že? Jsem si téměř jist, že jste se nikdy s dvanáctiletým sportovním tanečníkem 

ve svém okolí nesetkali. Ale proč? Vždyť tanec je sport jako každý jiný a je dle mého názoru na stejné úrovni fy-

zické náročnosti jako fotbal či hokej. Možná i na vyšší.  Zkuste si třeba zatančit na soutěži valčík v tempu několik 

tanečních kol za sebou. Je důležité vypadat v hokeji esteticky krásně, snažit se udržet pot na uzdě, neustále se 

smát a pokoušet se odvrátit své svaly vůči křeči? Já si myslím, že ne. 

Na druhé straně jsou zde holky (spoustu z nich znám osobně), od kterých byste naopak zase žádný ‘‘klučičí‘‘ 

sport nečekali. Co třeba fotbalistky, hokejistky, flórbalistky nebo jsem dokonce viděl a slyšel o ragbistkách. 

Pod těmito sporty si představíte silné a namakané muže se svalnatýma rukama a obrovskými rameny. A poté 

vidíte jak tato “drobná“ dívčí stvoření hrají takovéto silové sporty. Tyto holky oceňuji. Dokáží se vzepřít systému 

a “pravidlům“ a ještě je k tomu všichni oceňují. Je skvělé, že je lidé uznávají. Je tedy pro mne pak trošku zavádě-

jícím faktem, že komunitu mě a mých vrstevníku v tanci nikdo neoceňuje. My přeci netančíme u tyče, ani nedě-

láme street dance. Trénujeme třikrát až čtyřikrát týdně tance, které se učíte, či se teprve budete učit v tanečních 

a věřte mi, že se hýbeme opravdu dost. A i mí klučičí kamarádi z našeho tanečního klubu to cítí stejně. Za první 

republiky by chlapci bez základů společenského tance u žádné ženy neuspěli. Doba se změnila, ale je nutné, aby-

chom se změnili i my?  

Z této mé úvahy vyplývá, že je pro spoustu lidí velmi těžké vystoupit z davu.  Ale nevzdávejte to! Ať jsi holka 

nebo kluk, podle mě je lepší být sám sebou, než v sobě tlumit svoje vlastnosti a talent, které jsou proti “trendu 

a vlně“ doby.  A na závěr jeden citát, který mě jako „kluka tanečníka“ drží nad vodou: „Tanec je jako život, je 

dobré ho mít naplánovaný, ale je třeba být připraven i improvizovat“.  

Adam Folprecht 

 

 

 

 

 

Č 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK  

Zdroj: KST Quick Olomouc 



18 |  
 

ZE SVĚTA DIVADLA 
aždý z vás určitě někdy byl v divadle. Víte, jak to 

chodí v zákulisí? 

Vše začíná zahajovací zkouškou, kde všichni dostanou 

základní informace. Potom proběhnou další zkoušky. 

Průměrně se na 1 představení zkouší 2 měsíce. Před-

stavení vidí veřejnost poprvé na premiéře. 

Před představením se připraví všechny rekvizity. Herci 

se obléknou do kostýmu a čekají na začátek předsta-

vení. Když má být herec na jevišti, zavolá ho inspi-

cient.  

Práce v divadle není lehká. Herci se musí naučit scé-

nář, vše se před představením musí připravit, aby se představení divákovi líbilo. Největší odměnou je pro nás 

spokojené publikum.  

Andrej Kopčan 

 

 

Hádanky pro chytré holky a kluky 
 
Kdo bez štětce a barev obarví nám pestře les? 
 

Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí radostí, pochutná si 
na kosti? 

 

Kvízy pro ještě chytřejší holky a kluky 
1) Jak od sebe rozeznáme slona indického a afrického? 

a) Slon indický má více nohou 
b) Slon africký má větší uši  
c) Nepozná se to 

 
2) Který savec umí nejrychleji běhat? 

a) Kůň 
b) Potkan 
c) Lenochod 
d) Gepard 

Sára Holcová  

K 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 

Zdroj: Slovanský Tyátr, inscenace Zahraj to znovu, 

Same! 

Správné odpovědi:  

Hádanky: podzim, pes 

Kvízy: 1. b), 2. d) 
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DVA HAVRANI 
odré až zlaté nebe probudilo slunce a donutilo ho 

vyzdvihnout se. V tom z domu vyšla dívka v pope-

lavě šedých šatech a zamířila si to k velké barevné budo-

vě. Cestou za ní poskakovali dva havrani. Když vstoupila, 

dosedli jí na rameno. Jeden z nich se k ní naklonil a jem-

ně zakrákal: „To je ale pěkný den, že?“ Dívka mlčenlivě 

přikývla. „Nádherný je.“ Druhý havran nesouhlasně za-

krákal: „To říkej testu, co tě čeká!“ Nad dívkou jako by se 

rozplynul mráček naděje a vystřídal ho bouřkový mrak. 

Přidala do kroku a vrhla se do třídy plné žáků. Dosedla na 

místo, stále ignorujíc havrany. 

„Minulý zvládla na jedničku,“ krákal první havran. „Ale 

tenhle přeci bude těžší,“ oponoval druhý havran a zobá-

kem žduchl prvního. „Nic takového učitel neříkal,“ první 

ho žduchl nazpět. „Co na tom? Zapomněl se zmínit.“ 

Druhý havran zvedl varovně jedno křídlo. „A co ty toho 

víš?“ obořil se první havran na druhého. „Mnohem více 

než ty, sám pán to říká.“ Druhý hrdě zamával křídly, na to 

první vzlétl. „Tak mi potom řekni, kolik toho budeš znát 

beze mě!“ Než stačil druhý havran odpovědět, první už 

zmizel v okně. 

Před dívku byl položen papír. Třásla se a snažila se marně vzpomenout na správné odpovědi. „To zvládneš, mys-

li,“ říkal druhý havran a jemně kloval do papíru. Ale marně. Dívka seděla, jako by ji vše, co si pamatovala, opusti-

lo. Havran zlostně zakrákal a vrhl se oknem. 

Ubylo deset minut a na papíře ani čárka. Dívka se chvěla a koncem tužky ťukala o dřevěnou desku lavice. Vtom 

přiletěl havran, dokonce ten první. Dívce jako by se paměť vrátila a hlava se otevřela, ale chyběla jí jistota, ne-

mohla se nad tím ani zamyslet. Posledních pět minut. Sekunda za sekundou odrážející se v nástěnných hodinách. 

Na rameno jí dosedl druhý havran. Zaměřil své korálkové oči na svého přítele, a potom pohlédl na papír. Dívka 

dostala jistotu společně s myšlenkou, tužka jako by se sama rozepsala a slova plula po papíře. Sice byla poslední, 

ale s jistotou odevzdala papír. Havrani jí křídly pocuchali vlasy a zmizeli ze zorného pole. 

Trvalo hodiny, než se vrátili domů a usedli na ramena svého pána. „Tak co ses dozvěděl, Myšlenko?“ zeptal se 

stařec. Myšlenka, tedy druhý havran, se obrátil na prvního. „Dozvěděl jsem se, že bez paměti tu nemá cenu být.“ 

Stařec jen uznale kývl. „A co Paměť?“ První havran se za svým jménem otočil. „Že nemá cenu se hněvat na to, co 

je mi důležité.“ zakrákal a přeletěl na rameno k Myšlence. Stařec oběma havranům přejel prsty po křídlech. „Va-

še služba je pro dnes dokonána. Děkuji vám. Bez vás bych toho také málo věděl.“ Havrani zakrákali s nesouhla-

sem, ale to stařec odbyl mávnutím. 

A tak příběh končí. Nemůžeme používat jen paměť, máme i myšlenku, která nám dává někdy pozitivní a někdy 

negativní nápady, ale obě dohromady se navzájem doplňují a pomáhají nám dozvědět se a pamatovat si. 

Dnešní ponaučení: Prvně vše začíná myšlenkou a končí v paměti. 

Anna Bačáková 

M 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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DOMÁCÍ VÝROBA MÝDLA  
BUDEME POTŘEBOVAT: 

 Mýdlovou hmotu (seženete v tvořivém světě) 

 Sklenici do vysokých varných teplot 

 Silikonové formičky 

 Hrnec a vodu 

 skořici nebo třeba bylinky (levandule, měsíček lékařský,...), med, 

vonný olej, včelí vosk a jiné přírodní materiály 

 

POSTUP: 

1. Nejdříve si vezmeme mýdlovou hmotu a nakrájíme ji na malé plátky. Plátky dáme do sklenice a tu vloží-

me do hrnce s vodou, kterou zahříváme na mírném plamenu. K tomu můžeme přidat med, kousíčky vče-

lího vosku nebo vonný olej. 

2. Mezitím si můžeme dát do silikonové formičky třeba včelí vosk nebo sušené bylinky, které nám hotové 

mýdlo hezky ozdobí. 

3. Až se hmota rozpustí, tak ji vlijeme do formičky a necháme ztuhnout. Dokud mýdlo neztuhne, můžeme 

ho ještě podle fantazie dozdobit. 

 

UPOZORNĚNÍ: Než se s mýdlem budete umývat, počkejte 3 týdny! 

Ema Kopecká 

 

HOKAIDOVÁ POLÉVKA 

Budeme potřebovat: 

1 kokosové mléko, 1 cibule, menší dýni (hokaido), sůl, pepř, 1 litr vody, 3 stroužky 

česneku, zakysanou smetanu, 1 lžíci olivového oleje, kari koření, 1 rohlík na kru-

tonky 

 

Postup:  

Nejprve si omyjeme  hokaido a oloupeme cibuli. Cibuli nakrájíme na kostičky. 

Hokaido rozkrojíme na polovinu a vydlabeme semínka. Vydlabanou dýni (hokaido) 

nakrájíme na větší kostky. Do hrnce nalijeme 1 lžíci olivového oleje a necháme rozpálit. Na rozpáleném oleji 

orestujeme cibulku do zlatova, poté přidáme kostičky dýně a znovu opatrně restujeme. Poté přidáme prolisova-

ný česnek, sůl, kari koření, pepř a zalijeme litrem vody. Přikryjeme pokličkou a necháme vařit do změknuté dýně. 

Poté přilijeme půl plechovky kokosového mléka a necháme povařit. Následně odstavíme z plotny a ponorným 

mixérem umixujeme do hladka. Nakonec dochutíme solí podle potřeby. Pokud chceme, dochutíme na talíři zaky-

sanou smetanou, krutony, smaženou cibulkou, čerstvými bylinkami nebo dýňovými semínky. Dobrou chuť! 

Lucie Šofrlová a Denisa Prekslová 

DIY A RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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Okénko mladého sportovce 
 tomto čísle časopisu KosmoNOSák vám přinášíme rozhovor s třináctiletou golfistkou Justýnou Šafaříko-

vou, která je žákyní VIII. A. 

 

Ahoj Justy. Začnu tím, že se tě zeptám, jak dlouho golf 

hraješ. 

Ahoj! 10 let.  

Mohla bys tedy čtenářům stručně vysvětlit pravidla, re-

spektive o co v golfu vůbec jde? 

No, hlavní věc je dostat míček do jamky. Například hře na 

rány se říká královská, a v ní vyhrává ten, kdo zahraje nej-

menší počet ran. 

Díky za objasnění. Na golf tě nejspíše přihlásili rodiče, že? 

No, vedl mě k tomu od začátku taťka. On je trenér, takže 

mě prostě vede už od začátku. Golf je moje srdeční záleži-

tost a nechtěla bych se ho vzdát. 

Pamatuješ si, jaké byly začátky?  

Jo, my jsme s taťkou začínali hrát takový turnaj dvojic, kde 

hrál rodič s dítětem, a z toho mám fakt pěkné vzpomínky. 

No a tak nějak jsem tedy začala hrát golf. Turnaji jsem se zlepšovala a ten sport jsem měla čím dál tím radši.  

Jaké jsou tvoje největší golfové úspěchy? 

Loni jsem vyhrála celou národní golfovou tour a taky mistrovství České republiky. Pak jsem ještě dvakrát vyhrála 

mistrovství republiky na simulátorech, což je hra vevnitř na takových trenažerech, a z toho mám taky radost, 

protože jsem porazila profesionálku. Těch úspěchů je hodně, asi to tady nebudu všechno vyjmenovávat, ale tady 

na tohle jsem asi nejvíc hrdá. 

To jsou naprosto úžasné úspěchy, gratuluji! Poznala jsi díky golfu nějaké nové přátele a myslíš si, že sport spo-

juje lidi dohromady? 

Ano, určitě. Já si myslím, že golf je v tomhle výjimečný, protože tam můžeš jít s kýmkoli, jsi v přírodě a je to fakt 

krásný. Může si zahrát třeba děda s vnukem a oba dva si to užijí. Je to fakt pěkný sport. 

Jak to vidíš s golfem do budoucna? 

No, určitě bych se tomu chtěla věnovat dál. Chtěla bych si třeba udělat trenérské zkoušky a trénovat. Ráda bych 

to dotáhla někam dál, ale teď je asi ještě brzo nad tím přemýšlet. Třeba živit se tím není tak jednoduché, protože 

si musíš sehnat sponzory, což není úplně 

lehké. Jinak, když sponzory nemáš, musíš 

platit opravdu hodně peněz za cesty na 

velké zahraniční turnaje apod.  

Řekla bys o golfu něco, co by mohlo nalá-

kat čtenáře k tomu, aby ho začali hrát? 

Ano, je to fakt krásný sport. Jdete 

v přírodě na čerstvým vzduchu, projdete 

se – je to vlastně taková procházka, a jak 

už jsem řekla, můžete jít úplně s kýmkoli. 

Eva Červová

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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TeriBear rozběhal všechny zúčastněné 

ne 11.9. se na Štěpánce v Mladé 

Boleslavi konala akce TERIBEAR. Byl to 

běh pro nadaci Terezy Maxové. Běhala se 

kolečka, která měřila  1,3 km. Za každé 

uběhnuté kolečko sponzoři přispěli 20 Kč 

dětem bez domova. Této akce se mohli 

zúčastnit úplně všichni, běhali dospělí i děti. 

Běhu se stejně jako minulý rok zúčastnilo i 

několik tříd z naší školy. Když někdo už 

nemohl běžet, tak alespoň šel, protože se 

počítal každý kilometr.  

Akce se mi moc líbila a doufám, že se příští rok 

zase tohoto chaaritativního běhu jako škola 

zúčastníme. 

Ondřej Stinka 

 

Tradiční běh zámeckým parkem  

prosvítilo sluníčko 

áří bylo bohaté na sportovní akce naší školy. Babího léta 

je potřeba využít. Dne 24. 9. proběhl v zámeckém parku 

běh, kterého se zúčastnilo přibližně 100 dětí z celého 1. 

stupně v kategoriích: 

1. ročník 400m, 2. - 3. ročníky 600m, 4. -5. ročníky chlapci 

1000m, dívky 800m. 

,,Počasí ok a trať ideální." říká David z 5.B, který se umístil na 

krásném 9. místě. 

,,Běželo se mi dobře." říká Kuba, který se umístil na místě 11. 

Sportovci s nejlepším umístěním následně měli tu čest reprezentovat naši školu v Mladé Boleslavi. Gratulujeme! 

 

Medailové pozice v jednotlivých kategoriích: 

1. třídy  

1. místo - Ulmanová Rozálie, Michnik Patrik 2. místo - Končinská Denisa, Velechovský Filip 3. místo - Pískačová 

Thea, Mařana Matyáš 

2.-3. třídy  

1. místo - Maršounová Anna, Ulman Ondřej 2. místo - Mladá Tereza, Šrajer Jakub 3. místo - Knotová Karolína, 

Tomášek Jakub 

4.-5. třídy  

1. místo - Turová Gabriela, Šembera Jan 2. místo - Kulichová Marie, Vraný Adam 3. místo - Hloška Vladimír, 

Hiklová Kateřina 

Andrej Kopčan a Václav Petříček 

D 

Z 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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Propršené závody v přespolním běhu 

e středu 3. 10. se vybraní žáci z naší školy jeli 

proběhnout na Štěpánku, kde se konal další 

přespolní běh. Počasí se nám moc nevydařilo, byla 

zima a pršelo. Dívky 4.-5. třída běžely 800 m. Kluci 4.-

5. třída 1000 m a dívky 6.-7. třída také. Umístili jsme 

se poměrně dobře, ale bohužel žádný z týmů nepo-

stoupil do dalšího kola. Všichni ale víme, že není dů-

ležité vyhrát, ale zúčastnit se. Navíc příští rok může-

me své umístění zase vylepšit.  Do školy jsme se vráti-

li po 5. vyučovací hodině, a to už jsme šli všichni na 

oběd a domů. Moc jsme si to užili a těšíme se na 

příští ročník.  

  Ema Ponocná 

 

Podpora našich žáků pomohla  

boleslavským florbalistům 
áci naší školy po dva týdny navštívili 

zápasy Superligy florbalu. Tým 

Technology Florbal Mladá Boleslav hrál 

pro žáky základních škol 

z Mladoboleslavska. 

Naše třída byla fandit na prvním zápase 

19. 9. 2019 proti TJ Sokol Královské 

Vinohrady. Již ve třídě jsme si mohli 

namalovat na čela znak Technology. 

Pan ředitel nám dokonce půjčil buben. 

Do Městské sportovní haly jsme jeli 

přeplněným autobusem. V hale pro nás 

byly připravené korunky na hlavu, fo-

tografie hráčů a papírová rachtadla. 

V týmu Technology hraje náš pan uči-

tel Novák. Pan učitel bohužel nedal gól, 

ale zápas jsme si i tak moc užili. Měli jsme obrovskou radost, protože tým Technology Mladá Boleslav vyhrál 9:2. 

O týden později jel fandit zbytek druhého stupně. Tentokrát hrál tým Technology proti FbŠ Bohemians. Na tomto 

zápase si pan učitel Novák napravil reputaci, protože ve 12. minutě dal gól. Tým Technology zase vyhrál, takže 

se všichni moc radovali. 

Už se všichni těšíme na další rok, kdy opět navštívíme některý ze zápasů určených pro školáky.  

Lukáš Orolín  

  

V 

Ž 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMONOSÁČEK 

LÍDA MIKULOVÁ 2.A 
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Připravily Anita Kožíšková a Veronika Šléglová

KOSMONOSÁČEK 

ADAM HORÁK 3.C JOHANA PERLÍKOVÁ 4.A 

DÁĎA ŠULCOVÁ 2.B DANA GAJDOVÁ 5.C 
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ZÁVĚREČNÁ ANKETA 
Tradičně se v závěrečné anketě ptáme na krásná slovíčka z nářečí. Tentokrát jsme se žáků z prvního stupně 

zeptaly, co to je nebo jsou „cukle“. Cukle je moravský výraz pro pantofle.  

 

 

Ondra Čermák 5.B 

„Cukr.“ 

 

 

 

 

Kateřina Svobodová 5.B 

„Cuketa.“ 

 

 

 

 

Adam Filipi 3.B 

„Fukar.“ 

 

 

 

 

Štěpán Šafařík 3.B 

„Cuketa.“ 

 

 

Magdaléna Odnohová a Marie Petříčková 

 

 

 

Shrnutí schůzek školního parlamentu 
Na naší škole již několik let úspěšně funguje školní parlament. Jako každý rok se zde i letos sešli zástupci tříd jak 

z prvního, tak z druhého stupně. Stejně jako minulý rok se i letos naše škola zúčastní projektu Hrdá škola, čehož 

jste si již mohli povšimnout 15. října, kdy se konal tzv. Suit up den aneb hoďte se do gala. Měl opravdu velký 

úspěch. Další akce, které se též spousta z vás zúčastnila, byl sběr kaštanů.  Vedení školy děkuje všem za účast a 

blahopřeje všem vítězům. 

       Adam Folprecht 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v březnu 2020 

 

 Reportáž z vánočních Drážďan 

 Vánoční jarmark 

 Lyžařský kurz v Alpách  

 A mnoho dalšího 
 

 

 

ZÁVĚREM 
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