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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

ážení čtenáři, 

držíte v rukou první číslo časopisu Kosmonosák pro rok 2020. 

Věřím, že bude pro redakci časopisu stejně úspěšný jako v letech 

předešlých. V aktuálním čísle naleznete spoustu pozoruhodných 

článků, jako například Zájezd do Drážďan od našich redaktorů 

v terénu Emy Ponocné a Lukáše Orolína. Poté se můžete těšit  

na všemi milované VERSUS, ale také na obnovenou rubriku Módní 

policie. Naše nejmenší čtenáře jistě potěší Malované čtení. Dou-

fám, že Vás naše usilovná práce zaujme, pobaví a poučí.  

Tak hurá do čtení! 

 

Příjemné čtení přeje 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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Zábava a poznání v Liberci 
e středu 18. 12. 2019 se 

uskutečnil výlet žáků ZŠ Kos-

monosy do IQ Landie a následně 

do Babylonu v Liberci. Jeli tam 

někteří žáci druhého stupně. V 9 

hodin pro nás přijel autobus. V 

autobuse si každý vedoucí rozdělil 

žáky do skupin. Když jsme přijeli 

na parkoviště k IQ Landii, museli 

jsme počkat, než otevřou. Zatím 

jsme se mohli venku pokusit nad-

zvednout zavěšené auto. Když 

otevřeli, mohli jsme si zkusit le-

tecký simulátor a jiné atrakce, či 

postavit si něco z Lega. V poledne 

jsme se sešli a přesunuli do jídelny 

na oběd. Po obědě jsme si dali 

sraz před východem a následně 

jsme přešli do 

Babylonu. Když 

jsme byli před 

bazénem, každá 

skupin obdržela 

časový údaj, ve 

kterém proběhl 

kontrolní sraz. 

Mezi tím jsme 

mohli sjíždět 

tobogány včetně 

trychtýře, mohli 

jsme být i ve 

vířivce, která všem po náročném 

dni bodla. V 16:45 si pro nás za-

městnanci přichystali laser show. 

Bylo to pěkná podívaná. Poté jsme 

se převlékli a vydali se na cestu 

domů. Všem se to moc líbilo a 

doufáme, že za rok se tam opět 

podíváme. 

Michal Veselý 

 

Jak Kapeska nad temnými silami 

zvítězila
áci 5.B a 4.A zase vyrazili  

do Prahy. Tentokrát trochu 

jinam, a to do Hudebního divadla 

Karlín na muzikál Královna Ka-

peska. Kapeska je královna pří-

rodních sil a musí zachránit ostrov 

pohádek před zlým králem tem-

ných sil, který s čerty uspal Kapes-

ku na 100 let. Ale jak už to 

v pohádkách bývá, tak dobro nad 

zlem vždycky zvítězí, tak i tady 

Královna Kapeska s pomocí dob-

rých lidí ostrov nakonec zachráni-

la. Představení se všem moc líbilo.  

  

 Václav Petříček

V 

Ž 
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Bezpečnosti a obezřetnosti 

na internetu není nikdy dost    
ne 29. 1. vyrazila třída 7.A  

s paní učitelkou Jonášovou 

do Domu dětí a mládeže v Mladé 

Boleslavi na preventivní program 

Můj (ne)přítel internet. Na pro-

gram jsme šli pěšky. Na začátku se 

nás lektorka zeptala na pár otá-

zek. Například co používáme  

za sociální sítě nebo na informace 

na téma internet. Potom jsme se 

rozdělili do tří skupin. Ke každé 

skupině se přidala jedna lektorka, 

která nás obohatila svým téma-

tem spojeným s bezpečným uží-

váním internetu. U první lektorky 

jsme se dozvěděli, jak se bránit 

před hackery, aby se nám nedo-

stali třeba na e-mail. U druhé lek-

torky jsme měli rozeznat pravý e-

mail od falešného, řekli jsme si, 

kam bychom neměli klikat a jak 

tvořit bezpečná hesla. A u posled-

ní lektorky jsme měli za úkol po-

vědět, co je kyberšikana a co ne. 

Všichni jsme se toho hodně naučili 

a zároveň jsme si to i užili. 

Michal Veselý 

 

 

Jitřenky rozsvítily stromeček
 pátek 29. listopadu 2019 

rozsvítilo i město Kosmonosy 

svůj vánoční stromeček na Černín-

ském náměstí. Pro návštěvníky byl 

připravený bohatý program, který 

zahájily svým vystoupením Po-

mněnky – mažoretky z Kosmonos. 

Následovalo taneční vystoupení 

dětí Základní školy Kosmonosy 

pod vedením paní učitelky Zuzky 

Horákové a vystoupení dě-

tí Mateřské školy Kosmonosy. 

Následovalo pásmo vánočních 

koled, které zahrál soubor flétni-

ček Základní školy Kosmonosy, 

zazněly písně dětí ze Základní 

školy V Oboře a nechyběly ani 

Jitřenky – pěvecký sbor Základní 

školy Kosmonosy se svým pás-

mem vánočních koled. V 18:30 

rozzářil prostory náměstí rozsví-

cený stromeček a vyčaroval 

úsměv na tváři všem, kteří se přišli 

podívat. Dobrou náladu podpořilo 

také vystoupení souboru Bambíni 

di Doksy. Při poslechu líbivých 

melodií jste si mohli projít vánoční 

trhy. Menší návštěvníci zase oce-

nili skotačení na obrovské hroma-

dě sněhu a Ježíškovu kancelář, 

kde mohli zanechat své přání  

pro Ježíška. Každý si tu našel své  

a určitě domů odcházel adventně 

naladěn. 

Gloriya Marinova 

Mgr. Jarmila Jonášová

D 

V 

AKTUALITY 
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V 5.A se celý rok cestuje po Evropě  
e třídě 5.A hrajeme každý rok 

roční hru. Tento rok jsme 

cestovatelé po Evropě. Hra je  

o tom, že se pomocí kostky po-

souváme po Evropě. Hod kostkou 

nás může posunout dopředu  

i dozadu. Když se dostaneme  

do další země, paní učitelka nám  

o ní něco řekne a my o ní můžeme 

udělat prezentaci. Hra je hodně  

o štěstí, co zrovna hodíš. Ve hře 

jsou peníze (ale ne opravdové),  

za které si v určité zemi kupujeme 

různé věci, např. repelent, vikin-

gskou loď, a podobně. Peníze 

získáváme za dobré známky a paní 

učitelka nám je bere za zapomí-

nání. Hra mě baví. Ondřej Stinka 

 

Flétny a zpěv rozezněly sál 
e čtvrtek 12. prosince probě-

hl v zrcadlovém sále vánoční 

koncert. Jako každý rok vystupo-

val pěvecký sbor pod vedením 

paní učitelky Jiřiny Fej-

fušové a na klavír je 

doprovázela paní vy-

chovatelka Eliška Ště-

pánová. Sbor střídalo 

vystoupení flétniček. 

Koncertu se účastnili žáci druhé-

ho, třetího, čtvrtého, pátého  

a šestého ročníku. Vedla je paní 

učitelka Jiřina Fejfušová, třetí třídy 

paní učitelka Zuzana Horáková. 

Vystoupení bylo jako úvod  

do adventní a vánoční nálady. 

Adéla Palaštuková

 

Batůžky pomůžou dětem v Africe  
yto 3 měsíce pro nás byly veli-

ce zajímavé, pomohli jsme 

dobré věci a stále pomáháme.  

Naše škola se už delší dobu zú-

častňuje projektu Hrdá škola, 

který tentokrát přišel s batůžky, 

které posíláme dětem do Afriky. 

V batůžcích nesmí být moc drahé 

věci, protože by si je děti navzá-

jem záviděly a v jejich, bohužel ne 

moc dobrých podmínkách, jim 

udělá radost každá maličkost.  

V batůžku mohou být různé věci 

do školy, aby se dětem lépe vzdě-

lávalo, a oblečení. S batůžkem se 

posílá i letáček, kde člověk zaškr-

tá, které věci v něm jsou, pro kte-

ré pohlaví jsou věci vhodné  

a přibližný věk dítěte, které  

z toho bude mít radost.  

Myslím, že tenhle projekt je 

jeden z nejlepších, protože si 

hodně z nás vůbec neuvědo-

muje, jaké štěstí máme, že 

žijeme v České republice,  

a proto bychom nic neměli 

brát jako samozřejmost a vážit 

si maličkostí. 

Sabrina Zapletalová

V 

V 

T 

AKTUALITY 
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

JARMARK 
etošní jarmark se konal  

28. listopadu. Velké nákupy 

vánočních dekorací začaly již  

v 9 hodin. V 10 hodin přišlo pře-

kvapení. Někteří žáci s pomocí 

paní učitelky Hornychové nacvičili 

na hudebních nástrojích píseň 

Rolničky. Nikdo z prodávajících ani 

z nakupujících nic netušil. Toto 

překvapení sklidilo veliký úspěch. 

Následovalo již tradiční přivítání 

od pěveckého sboru. Potom se 

návštěvníci přemístili k vystoupení 

mažoretek. Po celý den probíhaly 

další akce, např. živý Betlém nebo 

předvádění vánočních tradic 

v krásně nazdobené staročeské 

světničce. Nakupující, prodávající  

i účinkující si mohli zajít do bufetu 

9. tříd nebo si mohli koupit ozdo-

bu z vernisáže, kterou vyráběli 

žáci. Výsledná částka z nákupu 

ozdob byla předána Jurčičkovým  

a jejich nemocnému synovi Lukáš-

kovi. Doufáme, že částka 10 569 

Kč jim pomohla ke šťastnějšímu 

životu pro ně i pro jejich syna. 

 

Vánoční jarmark je pro většinu 

kosmonoských žáků tradiční zále-

žitostí, jak ale vnímají tuto krás-

nou akci nově příchozí spolužač-

ky? 

Jaké byly vaše první dojmy 

z vánočního jarmarku? 

Adélka Pilařová: Jarmark mě 

opravdu překvapil. Nečekala jsem, 

například, že u stánku vyprodáme 

tolik našich výrobků. Nebo třeba 

peklo – bylo pěkně strašidelné. 

Tonička Šolcová: I mě jarmark 

hodně překvapil. Všechno bylo 

dokonale promyšlené. Nečekala 

jsem tolik stánků a tolik výrobků 

za dobré ceny. 

Jak se vám líbil program? 

Adélka: Program se mi líbil. Bylo 

to moc hezky vymyšlené, zábavné 

i strašidelné. Hodně se mi líbil živý 

Betlém. 

Tonička: Hodně!!! Bylo hrozně 

moc různých vystoupení. Nejvíce 

se mi asi líbili koně, kiosek  

a úvodní zahajovací překvapení – 

písnička Rolničky. 

Chtěly byste na jarmarku něco 

příští rok změnit? 

Adélka: Nic bych neměnila. Líbil se 

mi. 

Tonička: Rozhodně bych nic ne-

měnila. Všechno bylo hezké a 

jarmark jsem si moc užila.  

David Daníček  

Kateřina Čubanová

 

L 
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VÁNOČNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN 

ne 9. 12. jsme jeli se školou 

do Drážďan. Dopravili jsme 

se tam s cestovní kanceláří 

Monatour. Této akce se zúčastnili 

žáci 7., 8. a 9. tříd. Personál  

v autobuse byl velmi příjemný.  

Po celou dobu dobu akce na nás 

dohlížely paní učitelka Slabá, paní 

zástupkyně Černá a paní učitelka 

Stinková. 

V autobuse jsme měli i průvodce, 

který nám vyprávěl o vzniku 

vánočních svátků a také nás 

potom provázel po Drážďanech, 

kde jsme měli připravenou 

procházku po starém městě. Když 

jsme vylezli z autobusu, tak jsme 

se poprvé zdokumentovali selfie 

fotkou a naše prohlídka mohla 

začít. Naše první cesta vedla na 

zámek Zwinger. Tam jsme měli 

rozchod asi na 20 min, abychom si 

mohli všechno prohlédnout  

a vyfotit. Dále jsme pokračovali 

na Fürstenzug okolo Brühl's 

Terrace. Fürstenzug je velká 

nástěnná malba. S délkou 102 

metrů je znám jako největší 

porcelánové umělecké dílo  

na světě. Brühl's Terrace je 

terasa, která se táhne vysoko nad 

břehem řeky Labe. Má přezdívku 

,,Balkon Evropy". Je odtamtud 

opravdu krásný výhled. Z Brühl's 

Terrace jsme sešli schody dolů  

a došli na náměstí u kostela 

Frauenkirche, u kterého byl trh.  

U kostela jsme udělali zastávku ve 

SteakHouse Passage, kam jsme si 

mohli dojít na záchod. Rozchod 

byl asi na půl hodiny. U kostela 

jsme mohli vidět 2 živé sochy. 

Když jsme si všechno prohlédli, šli 

jsme dál. Paní učitelky nám 

ukázaly středověké trhy, které se 

nacházely na nádvoří zámku. 

Všichni si koupili něco dobrého  

k snědku a šlo se dál. Poté jsme 

dorazili na náměstí Altmarkt kde 

je 2. největší adventní trh. Poté 

jsme měli hodinu a půl rozchod  

na náměstí. Hned vedle náměstí 

byla Altmarkt Galerie kam jsme si 

mohli jít něco koupit. A nadále 

jsme pokračovali na největší 

adventní trh v Evropě. 

Striezelmarkt. Naše cesta se 

blížila ke konci. Došli jsme  

na Prager Straße, kde se nacházel 

náš vysněný Primark a spousta 

dalších obchodů. Rozchod jsme 

měli na 4 hodiny. Po 4 hodinách 

jsme se všichni sešli, společně 

jsme odcházeli k našemu 

autobusu a odjížděli jsme plni 

zážitků do Kosmonos. V autobusu 

jsme měli puštěný film Sám doma, 

a když jsme projížděli Mladou 

Boleslaví, nezapomněli jsme si 

zazpívat hymnu Monatour. Jezdili 

jsme okolo kruhového objezdu  

do té doby, než všichni začali 

zpívat. Výlet jsme si moc užili  

a doufáme, že v roce 2020 

pojedeme zase a užijeme si 

spoustu zábavy! 

Ema Ponocná 

Lukáš Orolín 

D 

REPORTÁŽ REPORTÁŽ 



| 9 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ V ALPÁCH 

akožto sedmáci jsme tento rok 

jeli na lyžařský výcvik  

do Rakouska. Lyžovali jsme 

převážně nedaleko od našeho 

ubytování, které bylo velmi útulné 

a příjemné. Bylo nás okolo 60 lidí, 

což bylo úplně dostačující. Za mě 

osobně, a myslím si, že i za 

všechny mohu říct, že jsme velmi 

rádi, že jsme tam nebyli sami. 

Osmáci a pár lidiček z prvního 

stupně nám přidali ještě více  

na té lyžařské atmosféře  

a myslím si, že bez nich by to 

nebylo ono 😊. Cesta autobusem 

do Rakouska začínala o půlnoci,  

u autobusu jsme ale byli už ve 

22:15. Cesta tam byla v celku 

klidná a bezproblémová, autobus 

jel velmi klidně jako by stál.  

Když jsme přijeli na místo, dali 

jsme si věci na pokoje, převlékli  

a jeli hned na svah. První den 

lyžování jsme si všichni užili, ale 

hlavně jsme poznávali okolní 

krásu. V úterý jsme vstávali  

v 7 ráno a musím říct, že se nám 

spalo krásně. Byl to první 

den, co jsme měli  

v Rakousku snídani  

a měli jsme široký výběr. 

Po snídani jsme se šli 

připravit na lyžování. Jako 

každý jiný den bylo krásně 

slunečno. Obědy měli  

v Rakousku vynikající  

a mnoho z nás ochutnalo 

klasický rakouský nápoj 

Almdudler. Po obědě jsme ještě 

do odpoledne lyžovali a pak jsme 

jeli zpět unavení s chutí jít  

do postele. 

Hned poté následoval další den, 

kdy jsme jeli do termálních lázní. 

Samozřejmě jsme i lyžovali a cca 

v 15:30 odjeli do termálních lázní, 

kde jsme si to užili asi nejvíc. Když 

jsme přišli do budovy lázní, hned 

jsme uviděli venkovní bazén 

s barem a výhledem na hory, bylo 

to úžasné! Dále tam byla 

v nejvyšším patře výřivka, dva 

vnitřní bazény a jeden velký 

tobogán. V bazénu jsme byli  

do 18:00 a pak jeli rovnou zpátky 

na ubytování, kde jsme měli  

po chvíli večeři. 

Ve čtvrtek ráno jsme se všichni 

připravovali na největší lyžování 

v celém týdnu. První oddíl totiž jel 

jako každý rok velkou CHALLENGE 

– dlouhých 60 Km. Za odměnu 

jsme dostali od střediska 

upomínkový hrnek.  

V pátek jsme vstávali dřív, 

abychom si stihli pobalit. Počasí 

vyšlo asi nejlíp, i když bylo krásné 

celý týden. Bohužel sníh byl 

trochu měkký, proto se hůř 

lyžovalo. Jako každý den jsme si 

odpoledne dali oběd a pak  

do 14:30 lyžovali. Pak jsme už 

jenom nasedli do autobusu a jeli 

zpátky na penzion. Tam jsme se 

převlékli, dali kufry a tašky  

do autobusu a jeli domů. 

Cesta zpět byla skvělá a utekla 

rychle. K večeři jsme si dali 

McDonald a pak ještě s dvěma 

přestávkami u benzínky jeli domů. 

Pak už s rodiči jsme si vzali před 

školou kufry z autobusu, a tím 

skončil náš trip do Rakouska. 

Lukáš Havel 

Fabián Volf 

J 
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Paní učitelka Slabá 

  versus 

paní učitelka Lepičová 
 

         

 

 

 

 
 

             Paní učitelka Slabá                          Paní učitelka Lepičová 

 Otázka:  

Které je Vaše nejoblíbenější roční období? A proč? 

Nemohu říci, které období je moje nejoblíbenější. 

Každé má totiž něco do sebe. Miluji jaro, kdy se příro-

da probouzí. Mám ráda i léto, kdy si užívám zaslouže-

né prázdniny. Na podzimu mám ráda jeho pestrost  

a barevnost. A pokud neprší, tak je to prostě nádhera. 

A zima? I ta má něco do sebe 

Já nejsem příznivcem zimy. Vždy se těším na jaro. 

Mám ráda, když se všechno začíná zelenat a kvést. 

Dny jsou delší. Více slunce mi dodává energii. 

 

Který hudební žánr nejraději posloucháte? 

Nejraději mám starší písničky, které se dají poslouchat 

i po letech. Mám ráda třeba Beatles, Bruce Springste-

ena, Johna Denvera. Z našich zpěváků pak třeba bra-

try Nedvědy, Tomáše Kluse – takže by se dalo říct, že 

se jedná převážně o folk. Ale třeba Karel Gott a Wal-

demar Matuška se dají také poslouchat kdykoliv  

a kdekoliv. 

Nemám vyhraněný styl muziky, kterou poslou-

chám. Někdy výběr závisí na okamžité náladě. 

Ráda si poslechnu irskou hudbu, balady nebo 

reggae. Jsem příznivcem filmové hudby. Při řízení 

auta nemám ráda ticho. Jsem konzumentem pís-

niček, které se zrovna „hrají“. 

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

Mojí nejoblíbenější pohádka se jmenuje „S čerty nej-

sou žerty“. Takže to asi bude čert.  

 

To je těžké, ale možná takový čert není marný. A 

kdyby peklo existovalo, určitě by „nezelo“ prázd-

notou.  

Které zvíře máte nejraději? 

Nejraději mám asi kočky. Měli jsme je doma a mám 

ráda, jak jsou mazlivé a přítulné. A pak samozřejmě 

psy. Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člo-

věka.  

 

Láska k přírodě a ke zvířatům, hlavně láska ke koním 

a psům, mě provází od dětství. Součástí mého života 

jsou lovečtí psi. Jsem dlouholetou chovatelkou ma-

ďarských ohařů. Věnuji se myslivosti, takže si svoje 

psy připravuji na zkoušky a jsou lovecky využíváni.   

Adéla Langerová a Ema Ponocná 

REPORTÁŽ VERSUS 
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DO BERLÍNA  

 s redaktorkou Barčou:  

„Berlín není jenom zeď.“ 
 dnešním článku se k cíli 

dostaneme rychleji než za 30 

hodin, ušetříme naše tělo 

očkování a jet lagů, ale přitom 

zažijeme něco jiného než v České 

republice.  

A tentokrát ne do Primarku! 

Německo se stává každým rokem 

cílovou destinací většiny Čechů, 

hlavně tedy Drážďany. Je to 

v podstatě poselství, úkol, který 

musíte splnit, abyste se stali 

správným Čechem.  

Já byla v Drážďanech pouze 

jednou, ale Berlín jsem navštívila 

víckrát.  

Trocha historie: 

Berlín od roku 1961 rozdělovala 

betonová zeď na východní  

a západní část. Důvodem bylo 

rozdělení do čtyř sektorů  

po 2. světové válce, a tak vznikl 

Východní a Západní Berlín. Zeď 

nesmyslně dělila domy nebo jejich 

zahrady. Ten, kdo byl na návštěvě 

ve východní části, se na Západ 

vrátil až po 27 letech, v roce 1989, 

kdy byla zeď s pádem socialismu 

zbourána. To znamená, že 

v listopadu roku 2019 tomu bylo 

přesně 30 let. 

O tomto tématu pojednává 

muzeum u Checkpoint Charlie, 

bývalého hraničního přechodu 

mezi Východním a Západním 

Berlínem. Muzeum doporučuji 

navštívit, kromě stavby  

a rozdělení zdi jsou zde popsány 

případy, kde se lidé snažili přes 

zeď dostat. Složili se do kufru 

auta, snažili se probořit zeď (vedlo 

ke zmohutnění zdi), sjeli  

po elektrickém vedení, vyrobili si 

rogalo (zde se projevily zlaté české 

ručičky), vytvořili si ponorku  

(na západě si tento vynález 

nechali patentovat). V muzeu se 

toho dozvíte samozřejmě 

mnohem víc, i o Československu. 

Zde začaly oslavy ku příležitosti 

pádu berlínské zdi. Vystoupili tu 

studenti a poslali vzkaz Donaldu 

Trumpovi, že se zdi mají bourat  

a ne stavět. 

Berlín je krásný hlavně v létě. 

Všude dojedete nebo dojdete. No 

a pro abstinenty, Primark je tu 

taky. Samozřejmě k navštívení 

vybízí velké množství muzeí, 

Reichstag, Fernsehturm, 

Braniborská brána, ale symbolem 

stále zůstává Berlínská zeď. 

Barbora Kancnýřová 

 

 

V 

LETEM SVĚTEM 
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POŽÁRY V AUSTRÁLII
oslova žhavé téma dnešní doby. 

Požáry, které vznikly v důsledku 

vysokých teplot a sucha si vyžádaly již  

28 lidských obětí a 1 miliardu obětí 

zvířecích. Vypálenou krajinou bloudí 

popálená, žíznivá a zmatená zvířata. Ta, 

která požáry přežijí, ovšem nečeká nic 

hezkého. V mnoha ekosystémech hrozí 

po požárech rozvrat. A to bude  

pro zvířata znamenat nedostatek potravy. 

Některé populace vyhynou. Například 

populace klokánka krysího je považována 

za ztracenou. Po utišení požárů na místě 

jejich výskytu nenašli hasiči po klokáncích 

ani stopu. Je opravdu málo 

pravděpodobné, že se ještě nějaká 

populace klokánka krysího někdy vrátí.  

A známý Klokaní ostrov? Shořel za dva  

a půl dne.  

   Plocha požáru je větší než plocha celé 

České republiky. Také padl australský 

teplotní rekord, tedy 48,9 °C.                                                                  

    Takový rozsah požárů v Austrálii vznikl 

důsledkem klimatické změny. Ano, 

požáry jsou přirozenou součástí 

australské přírody, dokonce jsou na nich 

některé ekosystémy přímo závislé, ale 

současný stav se zdaleka vymyká 

jakýmkoli normálním měřítkům. 

Klimatická změna prodlužuje sezónu 

požárů, prodlužuje požáry samotné, zvětšuje jejich sílu a rozsah. Jednoduše řečeno, klimatická změna dělá  

z běžných požárů katastrofu. Klimatická změna je globální problém a není omezena jen na Austrálii.  

    Ačkoli se může zdát, že Austrálie je daleko, není to 

tak. Hoří i náš domov a naše lesy, umírají naše zvířata, 

na plážích se před požáry ukrývají naši sousedé. 

Klimatická změna nezná hranice. Můžeme pomoci 

Australanům přímo, například darem, nebo podporou 

na sociálních sítích. Účinnější ale bude, když začneme 

společně pracovat na tom, abychom zabránili nejhorším 

dopadům klimatické krize.  

Tereza Prskavcová

D 

EKOKOUTEK 

Zdroj: FB Australia Fire Alert 

Zdroj: FB Australia Fire Alert 
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KAČKA KAKASOVÁ:  

„Pečení je pro mě radost.“ 
Schválně se přiznejte, kdo z Vás někdy upekl ale-

spoň bábovku. To pro Kačku Kakasovou je na-

prostá hračka. Má na svůj věk totiž velmi ne-

zvyklou zálibu – pečení. Jelikož teď v televizi frčí 

pořad „Peče celá země“, pojďme si tedy s Kačkou 

popovídat právě o pečení. 

  

CO TĚ NA PEČENÍ NEJVÍCE BAVÍ? 

To je těžká otázka, protože mě na pečení baví 

úplně všechno, ale kdybych si měla vybrat, tak asi 

kombinování chutí a zdobení dortů, protože si  

na tom vždycky hodně vyhraju. 

JAK DLOUHO SE VĚNUJEŠ PEČENÍ? 

Pečení se věnuju už pět let od svých devíti, kdy 

jsem upekla své první muffiny. 

CO NEJRADĚJI PEČEŠ? 

To je docela široký pojem, ale asi nejraději peču 

dorty a baví mě je zdobit. Ty dorty mě asi nejvíc 

vystihují, ale taky ráda peču muffiny a cupcaky. 

CHTĚLA BY SES PEČENÍ VĚNOVAT I DO BUDOUC-

NA? 

To ještě úplně nevím, ale asi na zakázku bych 

chtěla něco péct, ale je to hodně náročné na čas. 

PEČEŠ JEN TAK PRO RADOST NEBO SI UŽ OD TEBE NĚKDO NĚCO 

OBJEDNAL, POPŘÍPADĚ CO? 

Peču hlavně pro radost i mě to víc baví. Peču pro rodinu  

akamarády, jen dorty na oslavy. 

KAČKO, DOKÁŽEŠ ŘÍCT, JAKÉ NÁSTRAHY ČEKAJÍ NA ZAČÍNAJÍCÍ 

KUCHAŘE? 

Na začínající cukráře čeká hodně nástrah. Jednou z nich je že to vzdají, protože se jim něco několikrát za sebou 

nepovede. U pečení musíte recepty dokola zkoušet, aby se povedly a byly perfektní. 

PŘEMÝŠLELAS NĚKDY, ŽE BY SES ZÚČASTNILA NĚJAKÉHO CUKRÁŘSKÉHO KURZU? 

Ano, přemýšlela, ale v tuhle chvíli nikam nechci. Určitě si jednou půjdu rozvíjet zkušenosti v dospělosti. 

EXISTUJE NĚJAKÝ DEZERT, KTERÝ POVAŽUJEŠ ZA SVŮJ MOUNT EVEREST, KTERÝ BYS CHTĚLA ZDOLAT? 

No, ono se to takhle nedá úplně říct. Pro mě je mnoho receptů, které bych chtěla zdolat, ale který bych se chtěla 

opravdu dobře naučit, jsou makronky. Už jsem je párkrát upekla, ale potom jsem to zase zapomněla. 

ZÁVĚREM NÁM PROZRAĎ, JAKÝ JE TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ RECEPT A DEZERT? 

Více se zaměřuji na dorty než na dezerty, ale můj nejoblíbenější dezert je Pavlova a můj nejoblíbenější recept je 

piškotový dort a Crème brûlée. 

 

Justýna Šafaříková a Mgr. Barbora Marková 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„Kombinování chutí je 

opravdu zábava.“ 
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1. Vzpomínám na ni dobře. Ze začátku jsem už byl rád, že změním prostředí, 

ale časem si uvědomuju, že bych se rád vrátil. 

2. Za ty čtyři roky jich bylo hodně, ale třeba si vzpomenu na to, jak jsme s 

kámošema dělali jako vždy nějaký kraviny a z ničeho nic jeden z nich chtěl 

vyběhnout ze třídy a najednou se tam zjevila paní učitelka Stinková a můj 

kámoš vykřikl: „Fuj, já jsem se vás lekl.“ 

3. Nejradši vzpomínám asi na pana učitele Turka a Mašína, jejich hodiny byly 

pro mě ty oblíbenější a nemohu opomenout "pana učitele " Karla Kozmu. 

4. Nejradši jsem měl tělocvik. 

5. Už bych nejspíš zůstal na střední. Ale někdy, když vidím náš test nebo pro-

bíranou látku z matematiky, tak bych se moc rád vrátil. 

 

1. Na základní školu vzpomínám moc hezky, vždy tam byly hezké zážitky a 

učitelé byli velmi ochotní. 

2. Nejlepší zážitky byly asi hodiny. Hlavně naše hlášky... Nejlepší v tom byl 

Vojta Zajíček a jeho čeština. 

3. Pokud mám vyjmenovat ty, co mě učili v 9. ročníku, tak nejvíce paní učitel-

ku Černou, Strnádkovou, Markovou, Peregrinovou, dále Hatice a pana učitele 

Mašína a Turka. Ale samozřejmě učitelé na této škole jsou všichni v pohodě. 

4. Nejradši jsem měla asi matiku s paní učitelkou Černou. 

5. Na základní školu bych se už nevrátila. Jako škola to byla skvělá, ale už se 
chci posunout dál a studovat obor, co mě baví. 
 

 

1. Na základku vzpomínám rád a často. Bylo to vždycky moc fajn. 

2. Těch příběhů a historek bylo tolik, že nemůžu vybrat jednu. My měli vtip-

nou třídu, takže nebyla nouze o zábavu. 

3. Nejradši jsem měl nejspíš naši bývalou třídní učitelku Jitku, byla k nám 

vždycky upřímná, hodná a férová. Ale celý učitelský sbor byl moc fajn. 

4. Nejoblíbenější předmět byl bezpochyby zeměpis s panem učitelem Maší-

nem. Někdy to bylo náročné, ale vždycky to bylo zajímavé a záživné. 

5. První 3 měsíce na střední jsem se chtěl každý den vrátit, ale postupem ča-

su si zvyknete a jste rádi tam, kde jste. Nemůžete mít všechno. 

 

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? 

VOJTĚCH ZAJÍČEK (absolvent 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEŘINA JANOUŠKOVÁ (absolventka 2019)  

MATĚJ ZAHULA (absolvent 2019)

ABSOLVENTI 
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1. Na základní školu mam dobré vzpomínky a několik nezapomenutelných zá-

žitků. 

2. Vtipných historek máme strašně moc. Každý den se něco stalo a je těžké z 

nich vybrat jen jednu. 

3. Ráda vzpomínám na všechny učitele. Nejvíce na paní učitelku Hornycho-

vou, se kterou jsem prožila nezapomenutelný první stupeň. 

4. Nejraději jsem měla tělocvik a češtinu. 

5. Na základní škole jsem byla moc ráda, ale už bych se tam asi vrátit nechtě-

la. Na střední škole jsem se posunula o krok dál. Poznala jsem tam skvělé lidi a 

učitele. 

1. Na školu vzpomínám většinou v dobrém. Mám odtud spousty zážitků, na 

které jen tak nezapomenu. 

2. Mám hodně vtipných zážitků, ale nejvíc jich bude z hodin paní učitelky Pe-
regrinové. 
3. Určitě na paní učitelku Peregrinovou a její smrtící hlášky. Také na pana uči-

tele Kozmu, kterému i v tom největším vedru bude zima. A samozřejmě i na 

paní Šimáňovou, Strnádkovou a Hornychovou. 

4. Nejradši jsem měla češtinu, přírodopis a fyziku. 
5. Zpět už bych se nevrátila. Na střední jsem se opravdu těšila a užívám si to 
tu. 

1. Na ZŠ vzpomínám docela často a rád, mám spoustu vzpomínek a vděčím za 

ně celé škole. 

2. Mám jich dost. Jeden velký příběh byl u projektu Příběhy našich sousedů s 

paní uč. Jonášovou a bývalými spolužáky. Na tenhle projekt budu vzpomínat 

hodně dlouho a rád. 

3. Nejraději vzpomínám na paní uč. Peregrinouvou, paní uč. Šimáňovou, pana 

uč. Nováka, pana uč. Kozmu a moje všechny třídní učitelky, hlavně paní uč. 

Hornychovou. Ale nemůžu říct, že bych na někoho rád nevzpomínal, protože 

celá škola je jedna velká rodina.❤ 

4. Nejraději jsem měl sportovní výchovu s panem uč. Novákem, protože byla 

neskutečná sranda a sport (i když na to nevypadám😆) mě hrozně baví. A ne-

jednou jsem se zranil, ale to k tomu patří. 

5. Na Základku bych se na jednu stranu vrátil, ale na druhou ne. To, co bylo na 

základce, nikdy nikde nebude. Mohl jsem se zapojit do tolika projektů, po-

moct s čím bylo třeba, nebylo to tak časově náročné. Ale to, co mi chybí nejví-

ce, jsou ti, co ve škole čtou tenhle časopis. Neskutečně mi chybí spolužáci a 

učitelé🖤, proto se v jakémkoliv volnu na základku vracím. Ale na střední mám 

snad nejlepší třídu na světě... A tu už bych nevyměnil. 

 

TEREZA LOJOVÁ (absolventka 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHAL FALTA (absolvent 2019) 

 

JANA LITOBORSKÁ (absolventka 2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Dlasková

ABSOLVENTI 
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Doplň větu, Áďo! 
déla Staňková je moje spolužačka a žákyně třídy VIII. A. Na první pohled se jedná o klidnou a rozvážnou 

dívku, ale když se s ní člověk sblíží, o šílenosti není nouze. Ve volném čase se věnuje mažoretkám. 

 

MOJI OBLÍBENOU AKTIVITOU 

JE/JSOU mažoretky.  

NESNÁŠÍM, KDYŽ si šlapu na ja-

zyk. 

VE ŠKOLE MÉ BAVÍ přírodopis. 

MOJE BUDOUCÍ STŘEDNÍ ŠKOLA 

je nejspíš gymnázium v Mnichově 

Hradišti. 

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILM/  

SERIÁL JE Stranger Things. 

NA MAŽORETKÁCH MĚ  

BAVÍ atmosféra na soutěžích. 

RÁDA BYCH SE PODÍVALA  

DO Španělska. 

CHTĚLA BYCH UMĚT psát všemi deseti.  

KDYBYCH MOHLA MÍT SUPERSCHOPNOST, VYBRALA BYCH SI schopnost te-
lepatie. 

MŮJ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK/ZPĚVAČKA JE, Lewis Capaldi. 

 
Eva Červová 

A 

DOPLŇ VĚTU 
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poor– chudý 

woodcutter – dřevorubec 

cottage - chaloupka 

nagging – nadávat 

filling – naplnit 

deep – hluboký 

clever – chytrý 

along – po 

clearing – mýtina 

comforted – utěšovat 

reached – dorazit/dosáhnout 

immediately – okamžitě 

suddenly – najednou 

shovel – lopata 

 

 

 

 

 

 

 

 

armer – chudý 

holzfäller – dřevorubec 

häuschen - chaloupka 

nörgeln – nadávat 

füllt – naplnit 

tief – hluboký 

schlau – chytrý 

lichtung – mýtina 

tröstete – utěšovat 

erreichten – dorazit/dosáhnout 

sofort – okamžitě 

plötzlich – najednou 

schaufel – lopata 

 

 

 

 

 

 

 

Hansel and Gretel  
nce upon a time there was a poor woodcutter with two small 

children named Hansel and Gretel. They lived together in a small 

cottage in forest. One day the woodcutter brought home a new wife 

who ordered the woodcutter to take Hansel and Gretel away from 

home. Hansel overheard her nagging and prepared for the worst by 

filling his pockets with pieces of bread.It came the next morning when 

his father took him and his sister deep into the forest. Hansel was clever 

so he began dropping the pieces of bread along the way. W hen they 

came into the forest the woodcutter left the children in the clearing and 

left them. Night fell but the woodcutter had still not returned. Gretel 

began to cry and Hansel comforted her. He thought they would watch 

the pieces of bread he left on the way , but the bread was eaten by 

birds. So the wandered through the forest until they reached the 

cottage , which was all of sweets. W hen they found out they 

immediately went into eating all the sweets, suddenly the door opened 

and the old witch came out of them . The children went in and suddenly the witch grabbed Hansel and wanted 

to bake him in the oven , but Hansel was clever and told the witch that he didn' t know how to sit on the shovel 

and let him show it to him. As soon as she sat o n shovel , Hansel pushed her into the oven and ran back into the 

woods with the Gretel. With surprise , the kids met their father in the forest , and he promised them that he 

would never leave them. 

 

Hänsel und Gretel 

s war einmal ein armer Holzfäller mit zwei kleinen Kindern namens 

Hänsel und Gretel. Sie lebten zusammen in einem kleinen 

Häuschen im Wald. Eines Tages brachte der Holzfäller eine neue Frau 

nach Hause, die den Holzfäller befahl, Hänsel und Gretel von zu Hause 

wegzunehmen. Hänsel hörte ihr nörgeln und für das Schlimmste 

vorbereitet, indem er seine Taschen mit Brotstücken füllt . Es kam am 

nächsten Morgen, als sein Vater ihn und seine Schwester tief in den 

Wald brachte. Hänsel war schlau , also er an, die Brotstücke auf dem 

Weg fallen zu lassen. Als sie in den Wald kamen, ließ der Holzfäller die 

Kinder auf der Lichtung und sie verlassen. Die Nacht fiel, aber der 

Holzfäller war immer noch nicht zurückgekehrt. Gretel an zu weinen und 

Hänsel tröstete sie. Er dachte, sie würden zuschauen die Brotstücke ließ 

er auf dem Weg, aber das Brot wurde von Vögeln gegessen. Und sie 

wanderten durch den Wald, bis sie die Hütte erreichten , das waren alle 

Süßigkeiten. Als sie herausfanden, dass sie sofort alle Süßigkeiten aßen, öffnete sich plötzlich die Tür und die alte 

Hexe kam aus ihnen heraus. Die Kinder gingen ein und die Hexe ergriff Hansel und wollte ihn im Ofen baden. Als 

sie auf Schaufel saß, schickte Hansel sie in den Ofen und lief mit dem Gretel zurück in den Wald. Mit 

Überraschung trafen die Kinder ihren Vater im Wald und er versprach ihnen, sie nie zu verlassen. 

Rubriku připravila Justýna Šafaříková 

O 

E 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 
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JMÉNA KOLEM NÁS 
entokrát jsem opravdu musel přemýšlet, o který poznatek ze světa kluků a holek se s Vámi podělím. Dostal 

jsem se ve svých myšlenkách úplně na svůj i Váš začátek a napadlo mě: „Proč mě rodiče pojmenovali zrovna 

Adam?“ Moc tomu nevěřím, ale prý to bylo tak, že vzal taťka kalendář klučičích křestních jmen podle abecedy. 

Začal a vlastně skončil u A.  

Je spousta krásných holčičích i klučičích jmen. Křestní jméno říkáme proto, že dříve bylo uděleno při křtu, což je 

církevní rituál, a vybíral ho dítěti kmotr. Dnes výběr křestního neboli rodného jména obvykle podléhá módě či 

rodinné tradici. Jména, která byla v minulosti velmi populární a častá, z klučičích např. Hrozněj, Chotěbor či Ka-

zimír, z holčičích např. Věromila, Gluša nebo Jevina, se dnes už moc nepoužívají, a naopak, vrací se zpět jména, 

která byla v minulosti téměř zapomenutá.  

Občas ale člověk nemusí mít jen jedno jméno, ale může mít dvě (nebo i tři), např. Jan Josef Novák či Kateřina Eva 

Nováková atd. V dávných dobách byla tato jména častější než dnes. Je to také tím, že se spousta jmen převzala 

z jiných jazyků jako například Joel, či Otylie.  Jméno se spolu s příjmením zapisuje každému člověku při narození 

na matričním úřadě do rodného listu v místě, kde se narodil. 

Je taky zajímavé, kolik lidí se jmenuje stejně. Nedávno jsem na stránce krestnijmeno.cz narazil na zajímavý graf 

pro Mladoboleslavsko, ohledně počtu vyskytujících se křestních jmen. Graf jsem upravil a můžete se podívat, 

jestli je Vaše jméno v našem okrese mezi pěti nejčastějšími, či ne: 

 

 

 

 

 

 

 

Celorepublikově byla pro rok 2019 nejčastější jména novorozených chlapců 1. Jakub, 2. Jan, 3. Tomáš a u novo-

rozených holčiček vyhrálo jméno Eliška, na druhém místě Anna a na třetím Adéla. 

Myslím si, že nezáleží, jak se holka nebo kluk jmenuje, i přestože jejich jméno může být spojováno s oblíbenou  

a někdy i neoblíbenou osobností, důležitý je jejich názor a jejich chování… S jakýmkoliv jménem můžete přeci 

udělat „díru do světa“ . 

Čerpáno z krestnijmeno.cz a czso.cz 

 

 

ZE SVĚTA DIVADLA: DIVADLO ŽIJE! 

Počet návštěvníků divadel roste. Na úvod uveďme několik statistických údajů. V posledních letech divadlo na-

vštíví kolem šesti milionů lidí za rok. V roce 1993 to bylo 4,3 milionů návštěvníků. Na Slovensku zavítal v roce 

1993 do divadla 1,34 milionu návštěvníků, v roce 2016 přišlo do divadla 1,6 milionu lidí. Od tohoto roku se počet 

divadel (profesionálních) zvýšil. V roce 2016 bylo v Česku 189 stálých divadel. Hrálo se v nich 30 891 představení. 

Tyto statistiky vychází z roku 2017. Ten rok mělo premiéru 708 inscenací.  

Z přechozího textu vyplývá, že i v dnešní době, která nabízí nepřeberné možností trávení volného času, lidé pro-

jevují neutuchající zájem o inteligentní a elegantní druh zábavy, kterou jim divadlo dozajisté nabízí. 

T 

Jména Počet 

Jiří 3118 
Jan 3013 

Petr 2837 
Josef 2350 

Jaroslav 2092 

Jména Počet 

Jana 2877 
Marie 2092 

Hana 1636 
Eva 1547 

Kateřina 1280 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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JIZERSKÁ PADESÁTKA 

aneb závod nejen na lyžích 

izerská padesátka je jedna z nevýznamnějších sportovních událostí, které se účastní tisíce závodníků z celého 

světa. Až na výjimky se koná každoročně v jedné z nejznámějších horských obcí České republiky, a to 

v Bedřichově. Do tohoto města jsem dorazil týden před startem onoho významného závodu. Počasí zcela nena-

svědčovalo tomu, že se zde má za jeden týden konat závod mezinárodního měřítka. Po dlouhém a vydatném 

dešti jsem se vydal podívat na Bedřichovský stadion, který byl pokryt přibližně pěti centimetrovým nánosem 

ledu. Po tomto zjištění jsem se domníval, že organizátoři to očividně nebudou mít jednoduché. Druhý den jsem 

se vydal s tatínkem na běžky z Maliníku, asi dvanácti kilometrovou trasou na stadion, kde na nás čekaly dvě, asi 

třímetrové haldy sněhu, které měli v plánu rolbaři rozvést po skoro celém okruhu. Následující den si však páni 

rolbaři oddychli, jelikož napadlo asi třicet centimetrů sněhu. Tudíž bylo na čase jen upravit stopu a začít připra-

vovat zázemí pro závodníky a diváky. Další den už začínal tzv. mediální "roj". Přijely kamiony České televize, Vis-

ma ski classic, ale i Vision Media, a v tu chvíli bylo na stadionu více reportérů, nežli diváků. Člověk se cítil, jako by 

byl v každém televizním vysílání světa. Během dalších dní se situace uklidnila a z Bedřichova se stalo "betonové 

město". Všude bylo veliké množství policistů a fanoušků. V ten den se stala obec jednou obrovskou pěší zónou. 

V dalších dnech se jely závody jizerské Mini, Jiz10, Jiz1.5 soupaž, Jiz30, Jiz25, Jiz4x3 štafeta. Tyto všechny závody 

jsem měl pod palcem a každý den jsem sledoval aktuality a skvělou spolupráci celého týmu a organizátorů tak 

prestižního závodu. Jizerské Padesátky. Však nejvíce jsem se těšil na nedělní, padesáti kilometrový závod.  

Na startu jsem nebyl z důvodu toho, že jsem si musel zabalit na cestu domů. Cíl jsem zažil. Bylo to v cuku letu, 

z čista jasna se objevil vrtulník, který zcela rozvířil vzduch. O asi deset sekund později se objevil první závodník  

a zároveň vítěz mužské elity. Byl to Andreas Nygaard z týmu Team Ragde Eiendom. Z žen zvítězila Britta Johan-

son Norgrenová z týmu Lager 157 Ski Team. Nemyslím si, že jmenovaní tento článek čtou, nebo mu dokonce 

rozumí, ale chtěl bych jim na dálku poblahopřát k vítězství. Jizerskou padesátku doporučuji navštívit a doufám, 

že se na ní příští rok potkám s někým z Vás.  

Rubriku připravili Adam Folprecht a Andrej Kopčan

J 
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Tento příběh nemá název, protože si 

ho utvoříte sami, milí čtenáři. 
sal se rok 1964, kdy paní Enkardová vyšla z budovy s názvem Blankpunk, měla to být její nová práce, která se 

zabývala duševně postiženými. 

Paní Enkardová měla velice ráda podmořský svět a jejím snem bylo potopit se do veliké hloubky pod vodou. Vě-

děla, že se jí to někdy splní, ale zatím nenadešel její čas. Měla ale málo peněz a Blankpunk dával zaměstnancům 

peněz dost. Vše dopadlo dobře. Přijmuli ji do nové práce, ale paní Enkardová však nebyla šťastná. Ten den se 

vracela domů a byla hodně unavená. Šla pomalu po ulici a vtom uviděla muže v modrém (kompletně). Velice 

zvláštní móda, řekla si. Nijak dále se o to nezajímala. Vešla do bytu, odložila si svojí kabelku, odlíčila se a šla spát. 

Další den se probudila jako každý jiný den, nalíčila se a šla do práce. Jenomže potkala toho stejného muže 

v modrém. Tentokrát ji sledoval krok za krokem. Paní Enkardové to přišlo zvláštní, ale pokračovala stále dál.  

O 4 MĚSÍCE POZDĚJI… 

Každý den, kdy paní Enkardová šla do práce, ten muž v modrém ji stále pozoroval. Ale další den už tam nebyl. 

Paní Enkardové to přišlo podivné, přece jenom tam ten muž stál každý den a najednou tam nebyl, ale nechala to 

být. Když paní Enkardová přišla do své kanceláře, uviděla toho muže v modrém, jak si prohlíží její vizitku. Trochu 

se bála, ale když jí řekl, co po ní žádá, zůstala stát s otevřenou pusou. Muž v modrém se jí představil a zeptal, zda 

by neměla zájem o nejhlubší ponor v historii – do Mariánského příkopu, kam se ještě nikdy nikdo neponořil. Ale 

že je to také velmi nebezpečné řekl jí. Prý vymysleli novou masku, která v sobě udrží hodně vzduchu a samohře-

jící neoprenový oblek. Paní Enkardová však upozornila, že nemá tolik peněz. Muž jí však vysvětlil, že peníze mo-

mentálně nehrají žádnou roli. Poté opravdu kývla při myšlence, že konečně uvidí podmořský svět na vlastní oči. 

Muž jí řekl podrobnější informace, např. že s ní poplavou ještě tři další muži a ponor bude probíhat dne 12. 11. 

1965. 

Paní Enkardová se dlouho připravovala na nejlepší den svého ubohého života. V práci studovala zvířata, která by 

ji mohla nějakým způsobem napadnout. Či se dívala, kolik stupňů má voda v Mariánském příkopu. Také odcháze-

la dříve z práce domů, aby si vždy mohla napustit vanu a každý den déle a déle se potápěla a zadržovala dech 

(mimochodem dech zadržovala i v práci), aby byla připravena, kdyby jí došel ve vodě kyslík. Byla snad nejšťast-

nější člověk pod sluncem. A co pod sluncem. V celém vesmíru. Domlouvala si různé schůzky v zoologické zahradě 

a soukromě pozorovala, jak a čím se živí dravé ryby a další. Také jednou týdně chodila plavat a trénovali nádechy. 

Když zbýval týden do ponoru, už se pomalu ale jistě začínala bát. Špatná zpráva pro ni byla, že ji vyhodili z  práce, 

protože se často chystala na tento ponor a nedělala, co jí bylo přiděleno. Ale stejně nějaké peníze našetřené 

měla, takže ji to nijak nestresovalo. 

 

DEN PŘED PONOREM… 
Paní Enkardová byla velice rozrušená, protože jí stále nedocházel e-mail od dotyčné osoby. Večer naštěstí mail 

došel. Psalo se tam, že pro paní Enkardovou dorazí zítra brzy ráno a pojedou autem do Číny, pak lodí 

k Mariánskému příkopu. Paní Enkardová byla šťastná a dost se jí ulevilo. 

Pokračování příště. 

 

Klára Sobotková

P 
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CESTA K VRCHOLU 
o kdyby každý z nás byl jen šachová figurka?  

Co kdyby každý měl život dlouhý jako knot sví-

ce? A nebo… Co kdyby každý z nás musel vylézt  

na nejvyšší horu kraje? To poslední nezní zrovna 

špatně, že? Není to jen pouhá myšlenka. Ptej se 

chlapce, který se na takovou cestu vydal. 

 

Hora Vítězství čněla do výšky asi dvaceti metrů. Teh-

dy jsem stál na kraji vesnice Počátek, tady nastala má 

cesta. Štěstí, že jsem nebyl sám. Cesta života je sou-

částí všech, co žijí v Počátku. Rozhodl jsem se, že se 

cestou vyhnu všemu nebezpečí. Jam, divoké zvěře  

a všeho, před čím mě varovali. Cesta je plná kamínků, 

přestupuji na trávu a vyhýbám se poli, které může být 

plné hadů. „Hej!“ zavolá někdo blízko mne. Rozhléd-

nu se, v zemi nalevo ode mne, je vykopaná jáma. 

Chlapec stejného věku, v otrhané košili, vztahuje své 

ruce k nebi. „Prosím, dostaň mě odtud,“ dívá se  

na mě. „Nemůžu, strhneš mě dolů, nebo mě můžeš 

okrást,“ zavrtím hlavou. Jdu dál i přes jeho prosby.  

Na půli cesty potkám dalšího chlapce, je bohatě oble-

čen, usmívá se na mě a vesele mi vypráví své historky z cesty. Přenocujeme na zemi pod hvězdami. Když se ráno 

vzbudím, je chlapec pryč spolu s mými zásobami na cestu. Vydávám se tedy blíže k hoře, která se zdá daleko 

vyšší. Cesta je strmější a omotává se kolem obvodu hory. Začnu stoupat, únava se dostaví rychle, spolu s náhlou 

bolestí v chodidlech. Dále přibývá hlad, žízeň a bolest hlavy z oslnivého slunce. Kolem mě proběhne otrhaný 

chlapec z jámy, má odřené ruce a nohy, ale přesto míří k vrcholu. Zrovna v tu chvíli padám vyčerpáním. Zachytí 

mě cizí ruce a tlačí mě do zad, mířím k vrcholu. Cesta je již bez kamínků, zarovnána a nevede do kopce. Slunce se 

schová za mraky, bolest v nohou utichá a hlava přestává bolet. Kluk z jámy mě dotlačí až na samotný vrchol. Když 

shlédnu dolů, zjistím, že jsme ve výšce pěti metrů. „Ale – šel jsem dny,“ tázavě se podívám na chlapce. „Někdy 

nepomůže vyhýbat se nebezpečí, najde si tě samo. Oslabí tě a nebo posílí,“ ukáže si na škrábance. „Z jámy jsem 

se vyhrabal, kopec byl daleko menší, než se zdál na samotném začátku,“ usmál se. 

 

To mě donutilo zavzpomínat. Z dálky se zdál kopec menší. Všemu jsem se vyhnul, tedy až na toho milého 

chlapce, co mě okradl. Nezískal jsem žádné síly, žádné zkušenosti, jen obavy ze zrady a nebezpečí. 

Každý si zvolí svou cestu nebo svůj plán, ale nikdo nemůže projít po hladkém povrchu bez toho, aby nepotkal 

kamínek. Pokud ho necháš na chodidle dost dlouho, nebude sám a přidají se k němu další. 

Anna Bačáková 

C 
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ČOKOLÁDOVÉ MISKY 
BUDEME POTŘEBOVAT: 

 čokoládu 

 balónky 

 lžičky 

 nádobí na rozpuštění čokolády 

 cukrové zdobení 

 zmrzlinu 

 ovoce 
 

 

 

POSTUP: 
1. Vezmeme si čokoládu, 

kterou rozlámeme na malé 

kousky a dáme ji do vodní 

lázně rozpustit. 

2. Nafoukneme balónek a 

namočíme ho do rozpuštěné 

čokolády, kterou můžeme 

posypat zdobením. Nechá-

me ztuhnout. 

3. Balónek propíchneme 

špendlíkem. 

4. Do hotové čokoládové 

misky dáme kopeček zmrzli-

ny. 

5. Dozdobíme podle vlastní 

chuti. 
 

 

 

Ema Kopecká

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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COOKIES (SUŠENKY) 
V tomto čísle našeho pečení a vaření si představíme jednoduchý recept na sušenky, kte-

rými můžete potěšit své přátelé nebo rodinu.  

 

BUDEME POTŘEBOVAT: 
 190g hladké mouky 

 100g cukru krystal 

 100g hnědého cukru 

 2g soli 

 115g másla pokojové teploty 

 1 vejce 

 2g jedlé sody 

 vanilkové aroma 

 200g mléčné čokolády 
 

 

POSTUP: 
Jako první si dejte předehřát troubu  

na 175 stupňů. Ušlehejte oba cukry  

s máslem do hladké pěny, poté přidejte 

vejce a pár kapek vanilkového aroma.  

Rozpusťte jedlou sodu v 5 ml horké vody 

a společně se solí přidejte do směsi.  

Nyní přidejte hladkou mouku a nakráje-

nou čokoládu.  

Směs nechte asi na 15 minut vychladit  

v lednici, poté z ní vytvarujte kuličky, vy-

skládejte na plech a nechte péct 15-20 

minut.  

Dobrou chuť! 

 
Denisa Prekslová 

Lucie Šofrlová

RECEPT PRO KAŽDÉHO 



24 |  
 

Okénko mladého sportovce 
arbora Linhartová je sympatická holčina ze třídy VII. B, která kolem sebe rozdává pozitivní energii a doká-

že se bavit s úplně kýmkoli. Pro časopis KosmoNOSák jsem s ní dělala rozhovor o sportu, kterým se zabývá 

– basketbalu. 

 

Jak už se čtenáři dozvěděli z úvodu, hraješ basketbal. Jak dlouho?  

Ahoj! Teď to budou 3 roky. 

Co tě k tomuto sportu přivedlo? 

Ve třetí a čtvrté třídě jsme často hráli basketbal o tělocviku a začalo mě to bavit, takže 

jsem se rozhodla ten sport zkusit a přihlásila jsem se do basketbalového klubu v Mladé 

Boleslavi. 

Stručně mi pověz, jak probíhá basketbalová hra. 

Na začátku je rozskok o míč – oba dva týmy se ho snaží vybojovat. Cílem je trefit se 

míčem do koše, který je zavěšený na takové desce. Toto ideálně hodněkrát opakujeme, 

abychom získali co nejvíc bodů. Když se běhá, míčem se musí driblovat. 

Jak často hraješ? 

Třikrát týdně máme tréninky a jednou za dva nebo tři týdny máme v sobotu i v neděli 

zápasy.  

Co Tě na basketu baví? 

Že je to akční sport a člověk nikdy neví, jak to dopadne. Taky tam máme dobrý kolektiv. 

Máš nějakého oblíbeného profesionálního basketbalového hráče? 

Je jich hodně, mezi nejoblíbenější patří Kobe Bryant, Michael Jordan a Tomáš Satoranský. 

Kde vidíš svou budoucnost, co se týče basketbalu? 

Určitě to nechci hrát na nějaké profesionální úrovni; hraju to pro radost, protože mě to baví. V budoucnu v tom 

budu pokračovat, ale nějak dál to nevidím. 

Řekla bys něco, co by čtenáře mohlo nalákat k hraní basketbalu? 

Je to týmový sport, takže tam poznáte spoustu fajn lidí, kteří mají stejný zájem!  

 

Eva Červová

B 
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Žáci stále věří ve vítězství 

ěhem uplynulých dvou měsíců prosince a ledna se 

stihla odehrát dvě utkání ligy proti učitelům.  První 

zápas v přehazované se měl hrát 9. prosince, ale kvůli 

výletu do německých Drážďan se zápas posunul o týden 

později. Takže 16. prosince se uskutečnil zápas 

v přehazované, kde učitelé vyzvali žáky 7. ročníku. V 15:45 

se sportovci začali scházet a převlékat do sportovního, aby 

v 16:00 byli připraveni hrát. Každý bod byl jak pro žáky, tak 

pro učitele důležitý, protože to bylo hodně vyrovnané. 

Učitelé měli více zkušeností a dokázali všechny tři sety v 

koncovkách vyhrát. Takže všichni žáci doufají, že za rok 

nad učiteli vyhrají a přelomí smůlu v přehazované.  

A tím druhým sportem, který se hrál 28. ledna, byl ping pong. Začalo se dvěma čtyřhrami. Po nich byl stav 1:1. 

Potom se odehrálo 16 dvouher, kde to bylo hodně vyrovnané do stavu 6:6. Když ale učitelé udělali 4 body, pro 

žáky už bylo těžké převrátit stav na svoji stranu. A to už se jim opravdu nepovedlo. Na závěr se pak odehrála 

ještě jedna čtyřhra, tentokrát smíšená. V ní zvítězili učitelé. Dohromady zápas skončil 12:7 pro učitele, ale všichni 

žáci co hráli, doufají, že za rok vyhrajeme, jako tomu bylo minulý rok. 

  Michal Veselý 

Úspěch našich basketbalistek 
e středu 26. 2. a ve čtvrtek 27. 2. se konaly dva okresní basketbalové zápasy na 9. základní škole. Ve středu 

reprezentoval naši školu šestičlenný tým chlapců, který se umístili na 5. místě. Druhý den hrála děvčata, 

která si vybojovala krásné 3. místo.  

Verča Cyrany byla jednou z hráček, a tak jsme se jí zeptala na pár otázek: 

Co říkáš na výkon týmu? 

Jsem hodně spokojená, protože oproti ostatním týmům nás bylo málo a měly jsme jenom jednoho člověka  

na střídání. Polovina týmu nehraje basket aktivně, a i přes to jsme se hodně snažily a bojovaly. 

Jsi spokojená s výsledkem? 

S naším umístěním jsem hodně spokojená, vzhledem k tomu, že jsem si na začátku myslela, že skončíme úplně 

poslední. Myslím si, že kdybychom před tím turnajem měly aspoň jeden, dva tréninky, tak bychom hrály ještě  

o něco lépe, a nebo, kdybychom měly více hráček, protože 

nám vždy na konci zápasu docházely síly. Ale nejpodstatnější 

je, že jsme lepší než kluci!  

Který tým ze které školy byl podle tebe nejtěžší soupeř,  

a který naopak nejlehčí.  

Nejlepší tým byl očividně ze 7. ZŠ, který měl hlavně jednu 

z nejlepších hráček z ČR ve své kategorii. Nejsnadnější byl 

tým z 8. ZŠ, který měl ale velkou nevýhodu, a to, že od nich 

z týmu nikdo nehrál basket. 

Děkujeme všem, kteří reprezentovali naši školu, a budeme 

doufat, že příští rok se zápasu zúčastní další šikovné týmy. 

Tereza Prskavcová

B 

V 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová 
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Malované čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily Anita Kožíšková, Veronika Šléglová a Kristýna Kyselová

KOSMONOSÁČEK 

LÍDA MIKULOVÁ 2.A 

HELENA ŠVARCOVÁ, 5.A KÁJA KINDLOVÁ, 2.B 
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Březnová inspirace ze zámku 

o Janě Jelínkové, která byla duší i srdcem této rubriky, bylo těžké najít objektivní „módní policistku“ se smys-

lem pro humor a hlavně styling. Proto jsem ráda, že se do našich redakčních řad připojila Eliška Nedvědová 

z 9.B a ujala se této role s grácii a vervou. Věřím, že se v této rubrice najde. Eliška se zajímá o módu a vždy ví,  

co je trendy. Má svůj osobitý styl, který se vyznačuje originalitou, jednoduchostí a kreativitou. A jak před jejím 

okem obstojí paní učitelka Hornychová a paní zástupkyně Černá? 

 

Paní učitelka Hornychová 

Paní učitelka sladila svůj outfit do hnědých barev. Hně-

dé džíny krásně ladí s hnědým tričkem "véčkového" 

střihu. Tričko a kalhoty jsou doplněny hnědou vestou 

s bílým kožíškem a náhrdelníkem. Vestička zahřeje na 

zámeckých chodbách i v březnu. Rozpuštěné vlasy do-

dávají ležérnější styl. Hnědá paní učitelce každopádně 

velmi sluší. 

 

 

 

Paní zástupkyně Černá 

Paní zástupkyně Černá zvolila odstíny žluté doplněné 

černou. Jako první nás upoutá žlutá halenka se vzo-

rem květů. Ta je doplněna hořčicovým svetrem a čer-

nými kalhoty. Paní učitelka Černá už nahodila jarní 

barvy a evidentně se těší na jaro. Nejkrásnější dopl-

něk je úsměv paní zástupkyně tzv. od ucha k uchu. 

 

 

 

Připravily Eliška Nedvědová a Mgr. Barbora Marková

P 

MÓDNÍ POLICIE 
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ZÁVĚREČNÁ ANKETA 
Tentokrát jsme se žáků z prvního stupně zeptaly, co to je nebo jsou „kudlačky“. Kudlačka je název pro angrešt, se 

kterým se můžete setkat hlavně na území Slezska.  

 

 

Matyáš Folprecht, 5.B 

„Hmyz.“ 

 

 

 

 

Kačka Hiklová 5.A 

„Nože.“ 

 

 

 

 

 

Vojta Červenka 5.B  

„Krocan.“ 

 

 

 

Venda Jancák 4.A 

„Já bych řekl, že to je nějaký den 

jako jsou dušičky. Nebo den, kdy 

se brousí nože. Nebo jídlo.“ 

 

 

Magdaléna Odnohová a Marie Petříčková 

 

 

 

Shrnutí schůzek školního parlamentu 
Náš parlament se při poslední schůzi roku 2019 setkal s jedním z dobrovolníků organizace Mary's Meals. Před-

stavil nám novou charitativní akci s názvem Batůžkový projekt. V ní je účelem nasbírat co nejvíce batůžků i s po-

můckami pro děti v Africe. Povinnými složkami jsou například sešity, psací pomůcky či hygienické prostředky. 

Takže pokud byste se chtěli zapojit, lísteček najdete u paní učitelky Fejfušové. Naopak na první schůzce Parla-

mentu v roce 2020 se řešil barevný týden, který se náramně vydařil. Od 13. po 17. ledna každý z nás vystřídal 

spoustu barev, od modré po černou. 

       Adam Folprecht 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v červnu 2020 

 

 Recitační soutěž 

 Výsledky olympiád 

 Den s osobnostmi 

 A mnoho dalšího 
 

 

 

ZÁVĚREM 
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