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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

,,Mimořádná situace si žádá mimořádné činy...“ řekl klasik. My v 

redakci se tohoto motta držíme a přinášíme Vám zbrusu nové a též 

mimořádné číslo našeho časopisu, které Vás snad v této nelehké 

době pobaví a trochu nadnese nade vše špatné. Připravit toto číslo 

byla pro nás všechny obrovská výzva. Už z důvodu organizačního, 

tak i časového. Na napsání článku jsme měli enormně krátkou dobu 

a já sám se přiznám, že slovo šéfredaktora píši skoro před uzávěr-

kou. Bohužel jsem si čas našel až teď. Proto bych chtěl Vám všem 

redaktorům a redaktorkám moc poděkovat za to, s jakým úsilím a 

svědomím vykonáváte svou práci, jelikož většinu článků, kterou 

jsme sem chtěli vložit, je opravdu tady. 

Aktuální třetí číslo školního roku 2019/2020, které právě držíte v 

rukou je pojato pohledem do školy i do našeho domácího prostředí. 

Uvidíte, jak jsme pracovali my, ale i učitelé. Můžete se ovšem těšit i 

na staré známé Versus, Svět kluků a holek tentokrát s pozoruhod-

ným tématem, ale dozvíte se i něco o mně. Těšit se můžete také na 

speciální rubriky jen pro toto vydání. 

Hezké čtení. 

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 ve-

dení města Kosmonosy. 

Náklad: 5 tisků, online forma 
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Sláva našim recitátorům 
etos školní kolo recitační sou-

těže proběhlo 19. února. Do 

soutěže se přihlásilo hodně účast-

níků, ale ne každý človíček měl tu 

čest se stát nejlepším. Porota 

měla plné ruce práce, protože 

rozhodnout o nich nebylo vůbec 

jednoduché. Přihlášení byli rozdě-

leni do třech kategorií. Za první 

stupeň byly kategorie dvě. V první 

kategorii 2. a 3. tříd se vítězem 

stal Ondřej Ulman ze 3.C, na dru-

hém místě byla Tereza Kabátová 

ze 3.C a třetí místo obsadil Domi-

nik Česák také ze 3.C. V druhé 

kategorii prvního stupně pro 4. a 

5. třídy zvítězil Václav Hodač ze 

4.C, druhý byl Ondřej Čermák 

z 5.B a na třetím místě se umístila 

Marie Kulichová ze 4.A. Třetí ka-

tegorie byla určena pro žáky dru-

hého stupně. Zúčastnila se pouze 

čtyři děvčata. Vítězkou se stala 

Klára Sobotková, druhé místo 

obsadila Tereza Procházková, obě 

ze 7.B. A na třetí místo se dostala 

Adéla Pilařová ze 6.B. Nejlepší 

recitátoři ze všech kategorií po-

stoupili do okresního kola, které 

ale bylo z důvodu nařízení vlády 

odloženo. 

Klára Sobotková 

 

Zeměpisná olympiáda řádně 

prověřila naše znalosti o Zemi
ne 26. února jsme se my, 

všichni účastníci zeměpisné 

olympiády, sešli před Gymnáziem 

Dr. Josefa Pekaře. Po příchodu 

pana učitele Mašína jsme se šli 

usadit do budovy. Organizátoři 

nám oznámili základní informace 

o tom, co můžeme a nemůžeme. 

Po této malé "přednášce" jsme 

mohli začít. Jako první jsme začali 

prací s atlasem, ve které jsme 

mohli získat 40 bodů. Poté jsme 

přešli na test geografických zna-

lostí, ve kterém nesmíte používat 

atlas a musíte se spoléhat jen na 

vlastní hlavu. No a jako poslední 

jsme byli testováni z praktické 

části, která nás vyzkoušela z naší 

práce s atlasem a zpracováním 

informací. Byla to moc hezká zku-

šenost a doufám, že se tam příští 

rok potkám i s někým z Vás. 

Adam Folprecht

L 

D 

AKTUALITY Z DOB PŘED KARANTÉNOU 
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Anděl v době karantény 
imořádná situace, která 

v současné době panuje, 

s sebou přinesla i mnohá opatření. 

Jedním z nich je také rozhodnutí 

Vlády ČR o uzavření škol od 11. 

března 2020. To pro všechny škol-

ní instituce znamená zásadní 

změnu ve způsobu vzdělávání a 

dočasný přechod na distanční 

výuku. Ta ve svém principu spočí-

vá v komunikaci mezi učiteli a žáky 

prostřednictvím internetu. 

K tomu, aby tato komunikace byla 

pro žáky možná, je potřeba mít 

doma počítač s webo-

vým připojením. Avšak i v dnešní 

době není standardem, že každá 

domácnost je takto vybavena. 

Tento fakt si uvědomil i náš velmi 

oblíbený učitel Karel Kozma ze ZŠ 

Kosmonosy a začal konat dobré 

skutky. Díky svým kontaktům se 

mu podařilo opatřit několik kva-

litních notebooků, ke kterým 

žákům zakoupil i routery s před-

placeným internetem do konce 

školního roku. Ty poté ve spolu-

práci s výchovnou poradkyní ško-

ly daroval dětem ze sociálně slab-

ších rodin. Doposud bylo rozdáno 

celkem deset notebooků do sedmi 

rodin. Obdarované děti jsou panu 

učiteli vděčné za to, že nyní mo-

hou lépe zvládat vzdálenou domá-

cí výuku a mohou být v kontaktu 

se svými vyučujícími. A protože 

dobrých zpráv není nikdy dost, ve 

svém poslání po-

kračuje náš milý 

kolega i nadále a 

k němu se začínají 

přidávat další lidé 

se zájmem podpo-

řit jeho dobročin-

nou myšlenku.  

Jeho andělský čin stojí za to vy-

zdvihnout, jelikož je zářným pří-

kladem toho, jak by si lidé měli 

v této nelehké době pomáhat. 

Proto je i tento článek velkým 

poděkováním. 

Karle, děkujeme. 

Za kolektiv zaměstnanců  

ZŠ Kosmonosy 

Petra Šimáňová

M 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ 

Díky panu učiteli už deset 

dětí získalo notebook na 

domácí výuku. 
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JAK SE UČÍME DOMA 
a začátku března, kdy došlo k uzavření škol kvůli epidemii koronaviru, se 

nejen naši žáci a učitelé museli vyrovnat se vzniklou situací. Z počátku se 

především žáci druhého stupně radovali, že nemusí do školy a že mají koronavi-

rové prázdniny. Brzy se ale ukázalo, že v našem pedagogickém sboru jsou schop-

ní učitelé, kteří se dokážou s každou nepřízní osudu popasovat a nenechat naše 

žáky usnout na vavřínech. Protože každý učitel pojal výuku podle svých schop-

ností a dovedností, můžete se v této speciální rubrice dozvědět, jak probíhá výu-

ka doma v různých třídách. Zapojení redaktoři dostali rovněž za úkol vyzpovídat 

své rodiče a zhodnotit jejich domácí snažení. 

Chtěla bych těmito řádky poděkovat všem redaktorům, vyučujícím a rodičům, 

díky kterým mohlo toto speciální číslo KosmNOSáku vzniknout. Stejně jako vyu-

čování probíhá online formou, tak i toto vydání vznikalo za pomocí internetu i sociálních sítí.  

Mgr. Barbora Marková

 

LUKÁŠ HAVEL (7.B): 

„Učitelé to mají snad ještě 

těžší než my, žáci.“ 
Obecně si myslím, že výuka doma je lepší než ve škole. Mů-

žeme si učení naplánovat, kdy chceme, můžeme vstávat 

později. Můžeme si k tomu přinést nějaké to občerstvení, 

aby se nám líp učilo. Ale bohužel to má i své nevýhody. Na-

příklad když je látka těžká, tak se hodně špatně učí, natož 

doma, když na internetu to člověk moc nepochopí. Nebo 

když se zeptá učitele, který ale musí řešit i jiné žáky. Učitelé 

to mají snad ještě těžší než my, žáci, protože se nám snaží 

pomoct. Nebo když pak člověk nestíhá, protože toho učiva je 

prostě hodně. Taky když například člověk nechápe předmět, 

na který nejsou online hodiny, to pak taky není nejlehčí spl-

nit zadané úkoly. V neposlední řadě má pak člověk na stole 

hrozný nepořádek, protože to přeci může uklidit až zítra, 

jelikož to dneska ještě použije. 

 

Jak vidí domácí výuku moje mamka? 

„Dopoledne probíhá výuka s učitelem a odpoledne se většinou učí sám nebo s kamarády. Díky mému synovi 

jsem se zdokonalila v práci s grafy, které měl za úkol v informatice. Ty nám daly fakt zabrat. Výhodou karantény 

ale je, že máme s dětmi na sebe víc času a víc si povídáme.“

N 

VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 
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ANITA KOŽÍŠKOVÁ (5.B): 

„Už mi chybí kamarádi.“ 
Začínám se učit vždy dopoledne. Z domácí výuky mě asi 

nejvíce baví vlastivěda nebo angličtina. Začínám se učit oko-

lo deváté hodiny. Po nějaké době si jdu ven zahrát basketbal 

a pak se vrátím zpět k učení.  Výuka doma mi vyhovuje, ale 

už mi celkem chybí kamarádi.  

 

Co říká na výuku doma můj taťka? 

„Nejtěžší asi bylo děti přesvědčit, že tento stav bude trvat 

delší dobu a je nutné se na nový styl výuky adaptovat a při-

jmout ho jako novou součást života. Děti to přijaly bezvad-

ně. Každý den dětem vytisknu zaslané úkoly ze školy. Poté si 

je přečtou a postupně vypracovávají. Většinu dělají samo-

statně. V případě, že něčemu nerozumí, nebo potřebují pomoct, děláme úkoly společně. Na závěr je zkontrolu-

jeme. Díky domácímu vyučování jsem si připomenul dějiny České republiky v dobách počátku 20. století, 

v období 2. světové války, až po nástup komunistického režimu.“  

 

 

KAČKA ČUBANOVÁ (7.B): „Všichni už se těšíme 

zpátky.“ 
 Já si myslím, že je těžší se k něčemu 

přimět, když vás nikdo nenutí. Zároveň 

je tu ten typ učitele, který si myslí, že 

když máme volný čas, tak že se chceme 

jen učit a zadává dvakrát více učení. Je 

také těžší se učit v prostředí, kdy už 

rodičům vybuchují nervy. Od některých 

učitelů mi zároveň chybí vlastní 

vysvětlení. No, myslím, že už se všichni 

těšíme zpátky. 

 

Výjádření mojí mamky o škole doma: 

„Dcera i syn se učí zcela samostatně, 

hlídají si rozvrh hodin i termíny odevzdání úkolů. Za námi si chodí jen postěžovat na množství. Za dobu karantény 

jsem se ale díky nim naučila něco nového na počítači a jak zůstat v psycho pohodě. Nejtěžší v tomto období ale 

bylo připojit se. Všechno je jiné. Dříve se radily děti s Vámi a dnes se radíme my s nimi.“ 

VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 
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ONDRA STINKA (5.A): „ Kromě kamarádů mi 

chybí i paní učitelka.“  
Na domácí výuku jsem si už trochu zvykl, ale 

musím říct, že to není jako ve škole. Nejvíc ze 

všeho mi chybí kamarádi a taky paní učitelka. 

Naštěstí máme aspoň online výuku, která mi 

ulehčuje práci. Už se moc těším, až půjdu zase 

do školy.  

 

Moje mamka učí na naší škole, a tak má dvo-

jí pohled na naši školu doma. 

„Našli jsme si systém: Ráno máme budíček 

v půl osmé a hned v osm hodin po snídani se 

pouštíme do práce. Náš dům se tak trochu 

proměnil ve výpočetní centrum. E-maily, we-

bové stránky, online hodiny... to vše je na 

denním pořádku. A protože jsem učitelka, tak 

mám také online hodiny. Někdy se stane, že 

máme online výuku všichni najednou: já i obě 

děti a to je pak veselo. :)  V každém případě 

se snažíme, aby měly děti dopoledne školu 

hotovou a odpoledne měly volné. Najít ale tento systém bylo nejtěžší. Od svých ratolestí jsem se naučila, že život 

nejsou jenom povinnosti, ale že je potřeba se těšit z maličkostí a nezapomenout se v záplavě úkolů (a nejenom 

těch, které dostávají děti) radovat se a užívat si život.  

  

FABIÁN VOLF (7.B): „Rád 

pomůžu a poradím 

ostatním s informatikou.“  
Doma se učím každý den, nechci odevzdávat učení pozdě. Zdá 

se mi, že někdy toho je trochu více, ale jde to. Brácha ještě ne-

chodí do školy, takže se učím jenom já. Rodiče se občas zeptají, 

jestli je vše v pořádku, jinak dělám vše sám. Když někdo potře-

buje pomoct s informatikou, tak mu rád pomůžu a poradím. 

 

Jaký pohled na výuku doma má moje mamka? 

„Můj syn se učí sám, takže s tím nemám žádné starosti. Je samostatný. Jenom se ptám, jestli je vše v pořádku a 

odevzdané. Líbí se mi, že díky karanténě jsme všichni víc spolu.“  

REPORTÁŽ VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 

REPORTÁŽ 
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VÝUKA VE 4.B 

řídní učitelka 4.B Mgr. Lenka Eichlerová popsala, jak probíhá výuka doma v její třídě. Žáci i přes karanténu 

pracují svědomitě. Vyrábějí si svoji knihu „Ďasík a Ďáblík“, viz obrázek č.1 od Týnky Podlipské a č.2 od Lukáše 

Uhlíře. Rodiče také žákům doma diktují diktáty. Žáci pravidelně posílají vypracované úkoly. Jelikož letošní 

Velikonoce ovlivnila karanténa a nemohla se třída na Velikonoce připravovat společně, žáci alespoň poslali 

fotografie svých výrobků (obrázek č.3 od Ivetky Halbichové). Stále žáci vypracovávají čtenářský deník, který 

zasílají k nahlédnutí. Obrázek č. 4 je od Elišky Tůmové z jejího čtenářského deníku.  

T 

VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 

1 2 

3 4 
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VÝROČÍ ČESKÉ VLAJKY V 1.B 
řída 1.B si s paní učitelkou Železnou připomněla výročí 100 let naší vlajky. Děti vlajku doma kreslily nebo 

vyráběly. Jejich povedené výtvory dokumentují následující fotografie, které poslali svojí třídní učitelce.  

 

T 

VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 
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LAND ART VE 3.A 

    
 
 
 
 
 

Zaslala třídní učitelka Mgr. Zuzana Horáková

REPORTÁŽ VÝUKA NETRADIČNĚ DOMA 
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ŽIVOT V KARANTÉNĚ 

PODLE 5.B 
 

SOFIE JANDOVÁ 
Babička mi jednou vyprávěla o uhelných prázdninách. Myslela 
jsem si, že nic takového nezažiji. Když jsme se večer dívali na 
zprávy, kde byly první informace o koronaviru v Číně, myslela 
jsem si, že to k nám nepřijde. Bohužel se koronavir dostal i do 
Česka. Jednou při vyučování zazvonil školní rozhlas a řekli nám, 
že další den je škola zavřená. Vůbec jsem nevěděla, co od toho 
mám čekat, protože se mi nic takového ještě nikdy nestalo. 
Rozhodně to nejsou prázdniny, protože mám spoustu povinnos-
tí. Ráno vstávám a občas hlídám mladší sestru Lili. Mamka pra-
cuje v nemocnici a má spoustu porad o koronaviru. Dopoledne 
si dělám úkoly do školy i ze ZUŠky. Jednou týdně mám videoho-
vor s mojí paní učitelkou na klavír. Také se snažím pomáhat 
mamce. Pečeme spolu, vaříme a hodně pracujeme na zahradě. 
Když je hezky, tak jedeme do lesa, ale vybíráme si taková místa, 
kde nikoho nepotkáme. Také jsem si zkusila šít na šicím stroji. 
Ušila jsem roušky pro celou rodinu. Kromě nošení roušek si čas-
těji myjeme ruce a dbáme na hygienu. Dále také nechodím na-
kupovat, abych se nenakazila. 
Doufám, že koronavir nebude dlouho řádit. 
 

MÍŠA DUBSKÝ 
Karanténa byla fajn, ale už mě nebaví. Byl jsem rád, že nemusím do školy a nebu-
du se muset učit, ale paní učitelky nám zadávají spoustu úkolů. Nemůžu ani 
s kamarády ven kvůli karanténě. Chybí mi kamarádi ze školy. Dokonce mi chybí i ta 
škola. Doma se pořád učím se ségrou a občas s mamkou. S mamkou často jezdíme 
na kolo nebo chodíme na procházky. Taky jsem sestavil malý model armádního 
vrtulníku. Když je venku ošklivo, tak se doma jen nudím nebo pomáhám mamce. 
Těším se, až karanténa skončí a já budu moct jít do školy. 

 

MIKULÁŠ OPLT 
Na Zemi se rozšířila epidemie koronaviru. Všechny státy se uzavřely do karantény a byl vyhlášen pokyn o nošení 
roušek.  
Dělání úkolů do školy – Každý den si udělám nějaký úkol do školy a za odměnu můžu jít na x-box. 
Trávení volného času – Našel jsem si zábavu. Na kole sjíždím různé traily v Bike parku Kosmonosy a občas s ma-
mou nebo babičkou jdu na procházku nebo se dívám na TV. 
V karanténě se nudím.  

ŽIVOT V KARANTÉNĚ 
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ANNA FOLPRECHTOVÁ 
Když nám oznámili 11. března, že budou uzavřené školy, měla jsem smíšené 
pocity. Ale teď si uvědomuju, jak mi ta škola a normální učení chybí. Nejvíc 
mi také chybí kamarádi. 
V době karantény se samozřejmě učím, ale taky si volám s kamarády, jez-
díme s rodinou na kole do přírody, chodíme na procházky, a taky se někdy 
koupeme v našem bazénu. Jsem moc ráda, že máme zahradu, protože tam 
trávím dost času. Ale nejradši bych byla, kdyby to už skončilo. A mohli by-
chom normálně chodit do školy, normálně se učit, potkávat se s kamarády a 
taky bychom mohli chodit ven bez roušky.  
 

MATYÁŠ FOLPRECHT 
V polovině března žákům oznámili, že nějakou dobu nepůjdou do škol. Prv-
ních pár dnů jsem to bral jako zábavu, až pak jsem si uvědomil, jak je na tom 
ta situace. Škola doma? Co na to říct. Lepší je ve škole. Škola a kamarádi mi 
opravdu moc chybí. S rodinou jezdíme hodně na kolech do přírody a na 
procházky. Na zahradě hodně pracujeme a hrajeme různé hry.  
 
 

 
 
 

VENDA PETŘÍČEK A JEHO POHLED 

NA  VÝUKU 5.B DOMA 
Na domácí výuku jsem si zvykal asi 14 dní. Moc mi nejde český jazyk. Stejně jako ve 
škole. Nejlépe mi jde asi matematika. Domácí výuka se mi zdá jako dobrá zkuše-
nost, ale zanedlouho už půjdeme do školy, do které už jsem se po dvou měsících 
začal těšit. 
 
Napadlo mě zeptat se i mamky, jak vnímá výuku u nás doma. 
1. Jak bys popsala vyučování u nás doma? 

„Výuka u nás probíhá skoro jako ve škole, akorát nemáme tabuli a žáci občas při-

jdou v pyžamu (: a také neznámkujeme… Ale teď vážně. Zpočátku to byl trochu chaos, ale když jsme nastavili řád, 

už to bylo jednoduší. Domácí výuce věnujeme dopoledne, kdy děti vypracovávají úkoly podle zadání paní učitel-

ky, novou látku se pak učíme společně. Děti také sledují 

pořad Učítelka. “ 

2. Myslíš, že ses od nás něco naučila za dobu karantény? 

(Tady mamka dlouho přemýšlela a stále neodpověděla, 

ale já myslím, že jsme mamce ukázali spoustu nových 

funkcí jejího telefonu. Například mamka vůbec nevěděla, 

že můžeme používat její data přes hotspot. ) 

3. Co pro Tebe bylo v režimu domácího vzdělávání nej-

těžší? 

„Nejtěžší bylo přesvědčit děti, že nemají nekonečné 

prázdniny, a i přes to, že je zavřená škola, tak se musí 

učit.“ 

ŽIVOT V KARANTÉNĚ 



14 |  
 

Pan ředitel Petráš 

versus 

pan učitel Novák 
 

          PAN ŘEDITEL PETRÁŠ                           PAN UČITEL NOVÁK 

 Otázka:  

Začal jste během karantény dělat něco, co obvykle neděláte? 
Když pominu nošení roušky a všechny zákazy, které 

souvisí s nouzovým stavem, tak asi o trochu více spím 

než obvykle. A asi i méně vařím, protože mě v kuchyni 

zastoupila dcera. 

Možná ještě více naslouchat dětem a být větší opo-

rou. Protože pro ně to také není lehké a je třeba si 

uvědomit, že někdy nemáme ani ponětí o jejich pro-

blémech. Proto i my, učitelé, bychom měli být trpěliví 

a tolerantní. 

Jak se udržujete zdravý a jak si zlepšujete imunitu? 
Pohybuju se téměř jen mezi domovem a školou a 

vyhýbám se místům s větší koncentrací lidí. Hlavního 

nákupčího rodiny teď dělá manželka, takže do obcho-

dů nechodím.  Snažím se jíst více ovoce a zeleninu a 

doplňuji to vitamínovými doplňky. 

Sportuji, snažím se být v přírodě na čerstvém 

vzduchu. Máme i teďka čas se pořádně stravovat, 

což je pro udržení zdravé imunity velmi důležité!

 Kde a jak sportujete?
Momentálně nikde nesportuji, ale paradoxně ani ne-

tloustnu. A „oprášil“ jsem po zimě kolo a také se už 

těším i na tenis. 

Sportujeme společně s manželkou a dvěma psíky nej-

častěji v přírodě. Nějaká túra, běh nebo kolo. Často 

také cvičíme u známých na zahradě a u nás doma. 

Jak trávíte čas doma? 
Vzhledem k tomu, že během týdne jsem i tak pře-

vážně v práci, denní režim se mi kromě toho že neu-

čím, nějak zásadně nezměnil.  Ale doma jsem stihl 

alespoň vymalovat dva pokoje. A protože je stále hez-

ky a v televizi neběží žádný sport, trávím většinu vol-

ného času na zahrádce. Takže jsem s jarní přípravou 

tak 3 týdny v předstihu oproti jiným rokům. 

 

 

 

 

 

 

 

Doma většinou pracuji. Několikrát v týdnu mám onli-

ne hodiny s třídou nebo i individuálně. Myslím, že je 

důležité udržovat kontakt s dětmi a nejen zasláním 

zadání, ale hlavně audiovizuálně. Obzvlášť se svou 

milovanou třídou. Co bych to byl jinak za třídního...? 

 Každopádně mám online hodiny, na kterých rozebí-

ráme převážně informatiku. V poslední době i TV, 

samozřejmě situaci, ve které se nacházíme a jak to 

děti zvládají. Potom hodně času zabere opravování 

prací a následná zpětná vazba. Jak už jsem zmiňoval, 

tak hodně jezdíme ke známým (vlastně jsou teď jedi-

ní, s kým se vídáme), kde jim pomáháme v odpoled-

ních hodinách zkrášlit zahradu a k večeru hrajeme hry 

(Monopoly, Carcassonne a v poslední době hodně 

Žolíky). Jinak ve zbývajícím volném čase koukneme na 

nějaký ten seriál nebo film. 

Adéla Langerová a Ema Ponocná 

VERSUS 



| 15 
 

DO LISABONU  

 s redaktorkou Barčou:  

„Kde země končí a začíná moře.“ 
ž pomine tato pro cestování 

nepříznivá doba, zkuste 

navštívit i krásnou portugalslkou 

metropoli. 

Co se týče mých nejoblíbenějších 

evropských měst, jen pár z nich 

může konkurovat Lisabonu. Získal 

si mě svou krásnou architekturou, 

dobrým jídlem... Zkrátka každou 

svou částí. 

Na rozdíl od Berlína a i přes 

zemětřesení, které Lisabon 

postihlo, se zde dochovalo velké 

množství památek.  

Jednou z nich je například Sintra, 

portugalský Disneyland. Palác 

odpovídá několika stavebním 

slohům a působí trochu kýčovitě. 

Nicméně do tohoto místa 

nádherně zapadá, barvy paláce se 

hodí k okolí a představují 

charakter celého Portugalska – 

útulné, bezpečné a veselé místo. 

To už se ale nedá říct o jeho 

vnitřku. Ten působí temně a 

tajemně a obsahuje místnosti, 

které vám hlava nebere – je libo 

čínská místnost? Nebo raději 

speciální převlékací místnost? 

Několik kilometrů od Sintry leží 

nejzápadnější cíp Evropy – Cabo 

da Roca. Tyčí se na skále, asi 140 

metrů nad Atlantským oceánem. 

Tady opravdu země končí a moře 

začíná. 

Portugalci byli hrdí mořeplavci. O 

tom svědčí další část Lisabonu, 

čtvrť Belém, též část objevitelů. 

Podobně se nazývá jedna 

z památek této čtvrti. Památník 

objevitelů byl vybudován jako 

připomínka pětistého výročí 

úmrtí prince 

Jindřicha 

Mořeplavce. 

O kousek dál na 

břehu Atlantiku 

stojí Belémská 

věž. Ta sloužila 

jako signál pro 

mořeplavce, že 

se správně 

doplavili domů. 

A do třetice 

všeho dobrého – muzeum 

mořeplavectví. Jedná se opravdu 

o velké muzeum, na můj vkus až 

moc velké, některé informace mi 

přišly zbytečně podrobné, ale 

aspoň vidíte, že Portugalci jakožto 

mořeplavci nebyli žádní žabaři. 

Mezi perličky Lisabonu bych 

rozhodně zařadila tři věci. Jídlo, 

módu a dopravu. Typickým jídlem 

jsou belémské koláčky, což je 

listové těsto plněné žloutkovým 

krémem. Ty mi moc chutnaly, ale 

jedla jsem i lepší dezerty. 

Portugalsko je největším 

producentem korku na světě, 

využívají ho například jako součást 

kabelek, pásků, obuvi nebo čepic. 

Fantazii se meze nekladou. A 

doprava se mi líbí nejvíc, ta se 

totiž k Lisabonu úplně hodí. Jsou 

pro něj typické tramvaje, které 

jezdí staršími uličkami, starobylé 

výtahy a lanovky - taková atrakce 

pro turisty. 

Tak už jste přesvědčeni, že za 

nádhernou krajinou nemusí stát 

30 hodin na cestě?  

Barbora Kancnýřová 

 

 

A 

LETEM SVĚTEM 

Sintra 

Belémská věž 
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EMMA ŠIMKOVÁ:  

„V Indii je karanténa mnohem přísnější.“ 
Emma Šimková je bývalou žákyní naší školy a také re-

daktorkou našeho časopisu. Koronavirus ji zastihl v Indii 

a nejen o její cestě domů jsme si povídaly v tomto roz-

hovoru. 

  

EMI, JAK SES OCITLA V INDII? POPÍŠEŠ NÁM, JAK VYPA-

DÁ TVŮJ ŠKOLNÍ DEN? 

Moje mamka má v Indii práci, a tak jsme se sem 

přestěhovali s rodinou, abychom ji podpořili. 

Můj školní den vypadá v celku podobně jako v Česku. 

Ráno vstávám a snídám, taková ta klasika a v 7:15 mi jede 

školní autobus, který mě veze přímo do školy. Celý den 

trávím defacto ve škole, protože končím každý den v 

15:00 a domů mi to autobusem trvá hodinu. Můj život je 

poslední dobou prakticky jen učení, protože přijedu z 

jedné školy a hned pokračuji s českou školou a snažím se 

vše dohonit samostudiem. Občas pak chodím hrát tenis, 

plavat nebo cvičit do posilovny u nás doma v areálu. 

Takhle bych asi popsala svůj normální den:) 

NAVŠTĚVUJEŠ MEZINÁRODNÍ ŠKOLU, ŽE? JAK VYPADÁ 

VÝUKA? 

Ano, hlavně na počítačích, takže si nosíme notebooky. 

Většinou diskutujeme o určitých tématech a snažíme se učit sami 

sebe a ostatní, vyhledávat si informace, pak je prezentovat a sdílet 

s ostatními. Samozřejmě vše probíhá v angličtině, jsou zde děti až 

35 různých národností, tak si pak všichni rozumíme mezi sebou. 

MÁŠ POCIT, ŽE TĚ TATO ZKUŠENOST OBOHATÍ? 

Určitě. Hlavně jsem se zlepšila v konverzaci v angličtině. Naučilo 

mě to si vážit hodně toho, co mám. Vidět každodenní život lidí, co 

žijí tzv. v plechových chatrčích, děti, jak běhají nahé, všude nepořádek a špína, lidi, co nerespektují zákony a pra-

vidla ani pořádnou hygienu. Nejsem rasista, ale vážím si toho, že jsem se narodila v Evropě, protože v dnešním 

světě většina lidí nemá takové možnosti jako já. 

JAK KORONAVIRUS ZASÁHL INDII? 

Ze začátku nijak zvláštně, jako to zasáhlo Evropu nebo zbytek Asie. Nejdříve byl jeden případ a nikdo to tam 

neřešil. Myslím, že to bylo kvůli teplu, protože v Indii touhle dobou začíná léto a vedra a odborníci říkali, že se 

tomuto viru daří lépe v zimě, tak proto to tam postupovalo takhle pomalu. Momentálně je tam situace podobná 

jako v Čechách, ale přísnější karanténa. Na nákup se musí vyplnit formulář a povolení, silnice jsou uzavřené, 

policisté regulérně mlátí lidi jedoucí na skůtru obuškem a v autě nesmí být víc než dva lidi. Pracuje zde mnoho 

organizací, co pomáhají sociálně slabým tím, že jim zdarma vaří nebo nakupují. Indická vláda neplatí firmám 

platy jako v Česku, za to ale nechává lidi nakupovat zdarma a nebo dostávají poukázky na potraviny.

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„VÁŽÍM SI TOHO, ŽE 

JSEM SE NARODILA 

V EVROPĚ.“ 
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JAK SE SITUACE DOTKLA VÁS? 

Ze začátku se nic nedělo, pak zavřeli školy a my přešli online. Po chvíli v karanténě nás mamky firma vyzvala, 

jestli chceme odletět, že nám zaplatí letenky atd. My jsme se rozhodli, že ne, protože ta situace byla mnohem 

lepší v Indii než v Česku. Když se to začalo zhoršovat a začala vycházet všechna tato nařízení a uzavření Indie, tak 

nám nakázali evakuovat se. Doletěl pro všechny Čechy z Indie speciál z Česka a vrátili jsme se. 

JAK PROBÍHALA EVAKUACE? 

Ze začátku to bylo celkem zvláštní kvůli tomu, že jsme vůbec nevě-

děli, kdy přesně pojedeme, jak vše bude probíhat, protože vlastně 

nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít. Sbalili jsme si každý kufr jen 

s pár kily, co jsme měli nařízeno, a náš řidič nás odvezl do fabriky, 

kde čekaly autobusy a všechny ostatní evakuované rodiny. Autobusy nás odvezly na letiště do Bombaje, kde 

probíhalo naše přepočítávání, odbavení, kontrolování pasů, atd. Letadlo z Česka nás vzalo do Jerevanu, hlavního 

města Arménie, kde jsme jen tankovali. Poté jsme přistáli v Německu, kde jsme “vyložili” německé kolegy, co s 

námi taky letěli, a pak ve finále do Prahy a autobusem domů. Cítila jsem se bezpečně, protože jsem měla jistotu, 

že vše proběhne v pořádku a hlavně nikde nebyly fronty. 

V ČECHÁCH SE CÍTÍŠ BEZPEČNĚJI? 

Ze začátku jsem se cítila bezpečněji v Indii. Lidi tam tolik neplašili jako v Česku, když vykupovali obchody a tak. 

Potom, když se situace i v Indii začala zhoršovat, tak jsme se začali bát, že se lidi zblázní a začnou například rabo-

vat obchody. Teď jsem radši v Česku hlavně kvůli lepší lékařské pomoci.  

 

Rozhovor vznikl v dubnu 2020 po příjezdu Emmy domů. 

Mgr. Barbora Marková 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„NEVĚDĚLI JSME, CO SE 

BUDE DÍT.“ 
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POZITIVNÍ STRANA KORONAVIRU
ž vám leze koronavirus kr-

kem? Mně teda jo. Pojďme 

se na něj podívat, z trochu jiné 

stránky. 

Stejně jako nyní posloucháme 

odborníky na ochranu před infek-

cemi a jednáme podle nich, mu-

síme také naslouchat klimatolo-

gům a vědeckým expertům na 

životní prostředí, kteří nás varují 

před naší vlastní sebezničující 

činností. Nyní máme čas zastavit 

se, zamyslet se a změnit naše 

chování. Po skončení pandemie 

koronaviru nebude hned vše jako 

dříve. My ale můžeme změnit náš 

pohled na svět a udělat něco pro 

naši planetu, jako například vyra-

zit do obchodu na kole místo au-

tem a neprodukovat zbytečně 

emise. Záběry Evropské kosmické 

agentury ukázaly, že úroveň zne-

čištění za poslední dny značně 

klesla. Úbytek oxidu dusičitého 

zaregistrovali nejen v Benátkách, 

ale i dalších velkých městech. 

Většina zdrojů emisí je umístěna 

hned na povrchu a je generována 

lidskými činnostmi, jako jsou do-

prava, výroba energie nebo vytá-

pění. Emise oxidu uhličitého 

z letecké dopravy by letos mohly 

klesnout o více než třetinu. Od 

února do března roku 2020 se 

emise snížily v porovnání se stej-

ným časovým úsekem roku 2019 o 

více než deset milionů tun. Ome-

zení výroby v Číně ukázalo, že se 

čistota vzduchu výrazně zlepšila i 

tam.        

Karanténa má i pozitivní dopady. 

Například do Benátek v Itálii, po-

tom co je opustily davy turistů, se 

vrátil život. Voda se vyčistila nato-

lik, že jsou vidět i rybky plavající u 

dna. Kromě ryb se vrátily také 

labutě. V Jihoafrické republice 

v Krugerově národním parku mů-

žeme narazit na lvy, kteří se vyhří-

vají na silnici.                                                                         

Zeptali jste se někdy sami sebe, 

proč koronavirus přišel? Ať máte 

jakoukoliv teorii, spoustu lidí si 

myslí, že přišel za nějakým úče-

lem. Počet obyvatel planety neu-

stále stoupá. Ale kolik miliard lidí 

dokáže Země ještě uživit? 8 mili-

ard lidí tu máme dnes. Jenže toto 

číslo už se nepříjemně blíží 

k obávané hranici 10 miliard, o 

které se hovoří jako o kapacitním 

limitu. Více lidí už prý Země nedo-

káže uživit. V oblastech, jako je 

Afrika nebo Indie, se můžeme na 

vlastní oči přesvědčit o tom, jak 

vypadají důsledky přelidně-

ní. Nedostatek potravin, kritická 

nezaměstnanost, chudoba a také 

války.  

Už vám to dochází? Koronavirus 

přišel možná proto, že lidí už je na 

planetě opravdu hodně. Jenže 

takových teorií je spousta. Jedno 

je ale jasné. Měli bychom si více 

vážit toho, co máme, protože, 

kdo ví, za pár let už to mít nemu-

síme.  

Tereza Prskavcová 

 

Z ČINNOSTI EKOLOGICKÉHO SEMINÁŘE 
d minulého roku jsme si vzali 

pod patronát zahradu u 

kostela v Kosmonosích. Letos jsme 

začali s úklidem. Po silném větru 

jsme sbírali nafoukané odpadky a 

likvidovali jsme rozbitý plastový 

dětský domek. Celkem jsme 

odnesli do kontejnerů na tříděný 

odpad 5 velkých odpadkových 

pytlů. Všechny stromečky jsme 

ostříhali a zalili je. Děti už 

nestačily dosadit 4 nové stromy, 

které jsem dosázel sám. S 

potěšením jsme zjistili, že dva 

stromečky, které jsme sázeli na 

podzim, se ujaly a budou kvést. 

Druhou lokalitou, nad kterou jsme 

převzali patronát, je loučka u 

Debře s chráněnými konikleci 

lučními. Vystříhávali jsme 

náletové dřeviny a pozorovali, jak 

se koniklece probouzí. Příliš se jim 

nechtělo, jinde už kvetly, ale ty 

naše teprve tlačily listy ze země. 

Když jsem se na ně byl 20. dubna 

podívat, tak některé kvetly a 

některé měly už fousy(semena), 

ale hlavně jsem jich napočítal 

téměř 20, tedy stejně jako v loni. 

Jsme jedinou lokalitou, kde 

konikleců neubývá. 

Mgr. Zdeněk Turek

U 

O 

EKOKOUTEK 
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indicative – orientační 

multiply – násobí 

approximate – přibližně 

include – zahrnuje 

measures – měřit 

splitting – rozdělení 

remotely – na dálku 

employees – zaměstnanci 

further – dále 

 

 

 

 

 

 

 

 

angeschlossen – připojit 

allmählich – pozvolný 

niedrigsten – nejnižší 

bestätigt – potvrdit 

betroffenen – postižený 

Sterblichkeitsraten – úmrtnost 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS  

in United Kingdom 

o 17th  May, there are a total of 243.696 confirmed cases of coronavirus 

infection in Britain and 34.636 deaths associated with the disease. These 

figures are indicative and experts agree that fair values are multiply. In his 

speech, Premier Boris Johnson presented an approximate and relatively vague 

government plan on gradual dissolution of the equipment. This will include 

five phases that are presented as warning tiers. It is now possible to begin 

phasing out some measures and move to Grade 3. The lower level should not 

be reached until June 1 at the earliest. The current wave of splitting has not 

brought about major changes and only includes lifting the time limit for 

individuals to outdoor sporting activities and the possibility of leaving the 

house to visit parks and public places. If possible, people are to continue working from home. In cases where it is 

not possible to do work remotely, employees should get back to work, but the government recommends 

avoiding public transport. In places with increased movement of people, the government further recommends 

the use of gags. Schools should open in the next wave on 1st June. The first hospitality businesses should not be 

allowed to open for customers until early July at the earliest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS in Deutschland 

s gibt bereits mehr als 168.000 Menschen in Deutschland, die sich an 

den Koronavirus angeschlossen haben. Ihr Gesundheitsdienst geht 

mit dem Angriff um, die Zahl der neu infizierten Menschen nimmt dank der 

getroffenen Maßnahmen allmählich ab, und die Mortalität der Patienten 

gehört zu den niedrigsten der Welt. Am 7. Mai 168.276 Fälle von Covid-19-

Infektionen werden in Deutschland bestätigt, von denen 140.000 bereits 

behandelt wurden. Deutschland ist eines der am stärksten betroffenen 

Länder der Welt, was die Zahl der Infizierten angeht, aber es weist auch eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten 

auf. 

Rubriku připravila Justýna Šafaříková
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1. Na základní školu v Kosmonosech mám jen pozitivní vzpomínky. Mám z ní 
jen skvělé zážitky. Super lidi, učitelé, výlety...  
2. Nejvíce si pamatuju, když jsme byli v sedmé nebo osmé třídě na lyžařském 

výcviku v Rakousku. Stavili jsme se na oběd a já si dal gulášovou polévku. Při-

nesl jsem si ji na stůl, položil ruku na tác a vylil celou polévku. 😀😀 Celý jsem 

byl od polévky a pobíhal mezi cizinci a utíral kapesníky na zemi polévku. 

3. Nejvíce asi vzpomínám na všechny učitele, co mě učili. Na 1. stupni to byla 

moje třídní paní učitelka Karásková. Na 2. stupni dvě další třídní učitelky, což 

byly paní učitelky Strnádková a Kuhnová. Dále to byly paní učitelky Štefková, 

Černá, Marková, Jonášová, Peregrinová, Stinková, Güngor, Radová, Pitáková. 

A z učitelů pan učitel Turek, Mašín, Novák a Kozma, Šilhán a Petráš. Jednodu-

še ve zkratce vzpomínám na všechny učitele, co mě učili, občas to s nimi bylo 

těžké, ale bylo s nimi spousty a spousty zábavy. Omlouvám se, jestli jsem na 

někoho zapomněl.😀 

4. Určitě jako fotbalista jsem měl rád sportovky, tělocvik. Bavila mě, ale i 

němčina a matematika. A v 8. třídě přírodopis. Vždycky se v nějakém před-

mětu najde něco, co tě baví.😁  

5. Tohle je velice těžká otázka. Na základku bych se asi vrátil, protože byla 

jednodušší. Na gymnáziu v Boleslavi je to mnohem náročnější, mám mno-

hem více učení. Každopádně určitě jak na základní škole, tak teď na gymnáziu 

jsem potkal skvělou třídu. Momentálně jsem v přítomnosti na gymnáziu a tak 

to beru. Každopádně se těším, až se na základní školu někdy přijdu podívat, 

protože strašně rád vzpomínám na skvělé lidi, co tam byli. 

1. Jenom v dobrým, jak na třídu, tak celkově na školu i na učitele. 

2. Když jsme vyhazovali metrovou vlaštovku z okna a vyběhla na nás paní  

Jadlovská. 

3. Asi na všechny, se všema jsme měli dobrej vztah. 
4. To nejde říct, díky učitelům byl každej předmět dobrej. 
5. Sice byla základka skvělá, ale už bych se nevracela. 

 

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? 

 

MICHAL KURC (absolvent 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEREZA NOVÁKOVÁ (absolventka 2019)  

ABSOLVENTI 



| 21 
 

1. Občas si vzpomenu na ty super časy s lidmi, se kterýma jsem tam těch de-

vět let byla. Na základku myslím jedině v dobrém. 

2. Mám spoustu super zážitků a historek ze základky, a ne, nedovedu vybrat 

jen jednu. Však jen kolik se nám toho událo na školách v přírodě s paní učitel-

kou Hornychovou. 

3. Na všechny. Každý učitel, který mě kdy učil, měl něco do sebe a každý mi 

dal nějakých těch "pár" informací, za které jsem jim vděčná. Ale asi nejraději 

na mé třídní učitelky (Hornychovou, Sodomkovou, Markovou a Vrabcovou) a 

pak i paní učitelku Peregrinovou. 

4. Výtvarnou výchovu. 😂😂 Ne, dobře, občas i ta byla opruz, ale bavily mě 

místy všechny předměty. 

5. Ze začátku jsem si říkala, že asi vrátila, ale teď však s jistotou říkám, že ne, 

neboť jsem na střední spokojená. I když ne, že bych na ZŠ spokojená nebyla, 

moc se mi tam líbilo. 

 

1. Na základní školu vzpomínám velmi ráda, byla to zajímavá životní etapa. Na 

základní školu v Kosmonosech jsem přešla na druhý stupeň, nebyla jsem tu 

tudíž od začátku, ale o to víc jsem si to užila. Na prvním stupni jsem byla v 

Horních Stakorech.  

2. Nic se mi nestalo, myslím. :D Ale jako třída máme vtipných historek spous-

ty. 

3. Vzpomínám ráda na všechny učitele, protože všichni byli moc fajn, ale když 

už mám říct, koho jsem měla nejraději, tak to byl pan učitel Turek a jeho 

zkoušecí Tsunami. 

4. Nejraději jsem měla chemii, baví mě teď i na střední škole. 

5. Upřímně bych se na ZŠ už nevrátila, protože na střední škole jsem momen-

tálně spokojená. Uzavřela jsem tím „dětskou“ životní etapu, musím se posu-

nout dál. 

1. Na základní školu mám krásné vzpomínky a ráda na ni vzpomínám. 

2. Máme hodně vtipných zážitků s naši bývalou třídou, třeba výlety nebo spa-

ní ve škole. 

3. Úplně na všechny, protože každý učitel mi něco dal. Hlavně na ty naše nej-

bližší, co jsme měli celé čtyři roky na druhém stupni nebo na naše třídní paní 

učitelky. 

4. Tělák. 

5. Základní škola je fajn, ale už bych se na ni nevrátila. Je čas posunout se dál 

a dospět. 

 

ANNA SOFIE KLAZAROVÁ (absolventka 2019)   

 

 

LUCIE VOLFOVÁ (absolventka 2019) 

 

DANA TICHÁ (absolventka 2019)  

Vanda Dlasková

ABSOLVENTI 
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LOUČENÍ 9.A 

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ 

Ich bin Hana 

und das ist gut. 

Can I please 

otevřít okno? Tady to je jak 

v peliňáku. 

Pojedu na 

bobech. 
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DOMA UŽ MĚ TO NEBAVÍ 
o jiného se v této době dalo očekávat, než malé smlsnutí si na nevděčných televizních povalečích.  To si jen 

otevřete mobil a už se vám to hemží nenávistnými příspěvky na vládní opatření. Já sice s panem Motýle taky 

někdy nesouhlasím, ale jak jinak udržet deset milionů pivních pupků doma? 

V Česku máme ty šikovné ručičky, co v této nelehké době šijí nešitelné, dále ty, co to nešitelné nosí. A pak elitní 

skupinu rýpalů jako z reality show. Jenže co jim zazlívat, když jsou doma? 

No právě. Doma. Vždyť být doma jsme si vždy všichni přáli. Takže když pracujeme, je to nuda, když jsme doma, je 

to nuda. Chcete jít do práce? Ne! Chcete zůstat doma? No už mě to nebaví, ale zase mi vyhovuje to časové na-

plánování. Takže ne. 

Když nad tím přemýšlím, přesně si vzpomínám na situaci, kdy já byla člen skupiny Věrni šicím generacím, druhá 

skupina, a mé dvě kamarádky stály v opozici, pohodlná třetí skupina. V naší virtuální chatovací skupině se strhla 

diskuze, jak už nevědí, čím se zabavit. To ve mně vyvolalo vlnu negativních emocí. Tudíž jsem ve správný čas za-

kročila. Své komentáře si mohly nechat pro rodinu, jestli už jim ovšem doma neleze na nervy. 

Jak se v této situaci cítí lékaři a zdravotní sestry? Taky si řeknou, že práci nechají na potom a připraví si u Netflixu 

infuze. A to bych teprve chtěla vidět státy v Jižní Evropě, tam je to teprve klid. Žádný stres a ve městech to přímo 

srší dobrou náladou. A New York se teď může chlubit plnými regály jídla a pití, že? 

Celou slunnou realitu nejlépe vystihuje věta, kdy naši předci byli povoláni do války, my musíme zůstat doma a ani 

to neumíme. 

Barbora Kancnýřová 9.A 
 

FEJETON 
d doby, co vím, že mám napsat sloh na téma fejeton, přemýšlím, co teda napíšu. Je to jednoduché. Vybrat 

jedno téma, pozastavit se a zasmát nad téměř čímkoli. Probleskly mi hlavou miliony témat. Mohla bych 

psát o věcech, které nechápu. Nechápu lidi v mém věku. Nechápu lidi starší než já. A malé děti nechápou nás. 

Tomu vlastně někdy rozumím. Taky bych mohla napsat o problémech každodenního života.  Jenomže tenhle sloh 

přepisuji už po desáté a nevím si rady. Takže jaké téma teda vybrat? 

Zbývá jediné, podívat se na internet, o čem píšou ostatní. Ukazuje se, že témat není zas tak moc. Mezi 60 slohy 

najdete 20 fejetonů na téma Vánoce, 20 fejetonů na téma jakékoliv vyučující hodiny, a 20 na téma dnešní doby. 

Všechny vypadají jako by prošly kopírkou. A tak si říkám, kde jsou vlastě ti lidé, co stále nabádají k originalitě, 

odlišnosti, různým životním stylům a utváření vlastních názorů.  

Pozastavuji se u lidí, co jdou na internet a zkopírují první téma, co vidí, přestože jsem udělala téměř to stejné. Já 

si vlastně, na rozdíl od nich, už skoro měsíc nemůžu vybrat. Ale stejně mě zajímá, jestli ti lidé neměli vlastní ná-

pad, byli nerozhodní stejně jako já, a tak sáhli po jistotě, nebo je zkrátka úplnou náhodou napadlo to, co většinu. 

Já píšu už podesáté fejeton na úplně jiné téma. Psala jsem už o lidech, co si umí na problémy stěžovat, ale neřeší 

je.  Měla jsem rozepsaný sloh o tom, jak lidé vedou i v dospělosti naprosto nesmyslné spory. Málem jsem ode-

vzdala text o lidech, kteří nechápou, že s jejich názorem se nemusí ztotožnit každý. Dokonce jsem uvažovala nad 

tématem momentální situace, ale toho mají už všichni dost. 

Možná jsem si prostě měla vybrat jedno z těchto témat, možná jsem prostě měla napsat sloh na téma Vánoce 

nebo hodina matematiky. Ale nebyla by to škoda? Pro ostatní asi ne. Možná byste teď nestrávili dlouhou dobu u 

čtení slohu na téma, které se nedá ani pojmenovat. Mohla jsem odeslat sloh, který byste rychle projeli očima a 

nemuseli ho ani číst, protože by se skoro nelišil od těch, co najdete na internetu.  

Ale tohle je větší sranda. Mám někdy divný názory, někdy zdlouhavě přemýšlím o nesmyslných věcech. A tak 

jsem radši nenapsala o ničem a zároveň o všem co mě napadlo.  

Kateřina Suchá 9.B

C 
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LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ 
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LOUČENÍ 9.B 

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ 
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TAJUPLNÝ SVĚT PŘÍJMENÍ 
ítámvás, 

nebojte se, toto není gramatická chyba, ale jedno z velice 

neobvyklých a zvláštních příjmení, které jsem v minulém Světě 

kluků a holek slíbil. Příjmení má každý z nás. Je to něco jako ''rozli-

šovák'', díky kterému jsme od sebe schopni rozeznat dva lidi stej-

ného křestního jména, jak už víme z minulého čísla. Historický 

vznik příjmení pochází od šlechticů. Byla v podobě takzvaného 

přídomku. Ten označoval například místo narození, či trvalého 

pobytu. Samotná příjmení se začala objevovat až v devátém století 

ve městě Benátky v Itálii. Ale dost už o tom, jak vznikla. Pojďme si 

povědět o nějakých zajímavých, či nejčastějších příjmeních. Za-

čněme těmi zajímavými. Chcete si na svůj záhon zasadit nějaké 

rostlinky? Jestli ano, tak Vaší zahrádce určitě pomůže pan Mrkvič-

ka, Zelíčko, nebo paní Květáková. Pokud dostanete chuť na bylin-

ky, žádný problém, je tady od toho pan Petržel a jeho kamarádka, 

paní Pažitková. Když už mluvíme o chuti tak nesmíme zapomenout 

na jídlo. ''Pochutnat'' si tedy můžeme na paní Gulášové (samozře-

jmě s panem Knedlíkem) a jako zákusek si můžeme ''dát'' pana Štrůdla. Dost legrace, teď k těm nejčastějším pří-

jmením aktuální doby. Žebříčky samozřejmě ovládají typická příjmení jako například Novák/Nováková, Dvo-

řák/Dvořáková a nebo Svoboda/Svobodová. Schválně se zkuste zamyslet nad tím, jestli se někdo z Vaší třídy, a 

nebo dokonce Vy, nejmenuje stejně. A na závěr jedna zajímavost. Moje babička je jediná v České republice, která 

nosí příjmení Krklecová. Hned ji jdu navštívit a říct jí to. A tímto vyzývám i Vás, abyste šli navštívit Vaše prarodiče, 

či dokonce praprarodiče. Uděláte jim moc velkou radost a můžete si prolustrovat i jejich příjmení. 

 

P.S.: Žádný z uvedených vtipů o příjmeních není použit jako zesměšnění, berte to jen jako pobavení. 

Adam Folprecht  

 

    

ZE SVĚTA DIVADLA:  

DIVADLO NA INTERNETU 

 v době karantény Městské divadlo Mladá Boleslav žije na soci-

álních sítích. Například na Instagramu MDMB přidává příspěvky 

o tom, jak vznikala představení, nebo vám dávají vědět o naroze-

ninách herců divadla. Na YouTube každý den v 18 hodin MDMB 

přidá video s názvem Hovory v roušce. Každý den jiný host a s ním 

nové otázky. Také jednou za týden můžete na YouTube kanálu 

MDMB zhlédnout jedno z představení, jejichž premiéra se odehrá-

la ještě před dobou koronavirovou. Tím bych vás chtěl pozvat na 

sociální sítě Městského divadla. I když se v divadle nahraje, může-

te s ním být dále i z domova. 

Andrej Kopčan

V 

I 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK  
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Tento příběh nemá název, protože si 

ho utvoříte sami, milí čtenáři. 

DEN PŘED PONOREM… 
Paní Enkardová byla velice rozrušená, protože jí stále nedo-

cházel 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.  
 

RÁNO 

Muž stál před dveřmi bytu paní Enkardové. Zaťukal a vešel 

dovnitř, protože měla otevřeno. Už byla připravená. Sešli 

schody a nasedli do auta. Přivítala svoji posádku. Byl to Jack, 

Jacob, William a Milan (jejich řidič). Vydali se na cestu. Cesta 

byla hodně dlouhá a už je to přestávalo bavit. Už si ani ne-

měli o čem povídat. Cesta do Číny není zrovna krátká. Když 

konečně dorazili na místo, hodně hustě pršelo. Utíkali do 

jednoho penzionu, který měli pronajatý. Ale jak rychle běže-

li, tak si William pravděpodobně zlomil nohu a odvezli ho do 

nemocnice. Bylo jasné, že na ponor ani nepomyslí. Nechali 

ho v nemocnici a jeli na penzion. Ráno ve tři hodiny sešli na 

loď. Pluli 5 hodin k Mariánskému příkopu. Konečně dorazili. Posádka si začala oblékat svoje vyteplené hábity, 

vlezli do takové velké klece a loď je začala pomalu spouštět dolů. Nic moc neviděli, protože zavládala všude tma, 

jen slyšeli utlumený zvuk lodě, která je spouštěla. Spouštění se najednou zastavilo. Nevěděli, co se stalo, jen ve 

sluchátkách slyšeli, že jejich průvodce hlásí, že nedaleko se nachází něco hodně velkého, ať jsou v pozoru. A na-

jednou uviděli toho krásného velkého plejtváka obrovského. No jo, ale začal plavat stále blíž a blíž. Když byl tak 

blízko, že by byli schopni se ho dotknout svojí rukou, vrazil do nich velkou silou a klec rozbil. Museli rychle vypla-

vat ven z klece. Chtěli plavat nahoru na hladinu, ale jejich průvodce na ně začal do sluchátek, že když nepoplavou 

dál, tak že jim něco udělá, a že to nutně potřebuje. Plavali dál. Ovšem nastala stejná situace. Sluchátka začala 

hlásit zřejmě dalšího plejtváka. Ale byl tu jeden malý háček. Teď to opravdu plejtvák nebyl. Byl to totiž megalo-

don a plaval zase přímo k nim. Bylo jasné, co se bude dít dál, protože mu opravdu uniknout nemohli. Paní Enkar-

dová, Jack a Jacob plavali za sebou. Bohužel Jakob byl nejpomalejší, a tak asi tušíte, co se sním stalo… Všude 

plavala krev a žralok měl ještě větší chuť někoho pozřít, a tak to nezvládl ani Jack. Žralok odplaval, zacítil další 

kořist. Paní Enkardová brečela, ale musela plavat dál. Ale ne! Otočila se a uviděla asi tak 10krát větší příšeru, než 

byl megalodon. Snažila se utéct, ale nešlo to. Ale co to? Najednou uviděla jakýsi otvor. Otvor do vesmíru? A na-

jednou jí to všechno došlo. Proč ubývá v posledních letech hodně vody? Protože je zde právě tento otvor a voda 

vytéká do vesmíru… Nic jiného jí nezbývalo, a tak se rozhodla do otvoru vplavat. Příšera už za ní nemohla. Otočila 

se a bylo to, jako by měla celý vesmír na dlani… 

 

Pokračování příště. 

 

Klára Sobotková

AUTORSKÉ PSANÍ 
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14. 7. 2010 
ohle magické datum se do mého života 

zapsalo kupodivu negativně. Bylo to před 

dobrými dvanácti lety. Dívenka seděla u jí-

delního stolu, očividně očekávala něco slad-

kého, ale dostalo se jí špenátu. Mise zbavit se 

zelené mazlavé tekutiny započala. Nejprve 

převrhla mísu, takže se její obsah doslova 

rozmatlal po stole, a hned poté si kaši rozma-

zala po obličeji. Schytala hlasité pokárání od 

matky. Která místo toho, aby nepořádek 

uklidila, přejela prstem po stole a vrazila ho 

nebohému dítěti do úst.  

Přesně v tento okamžik přišli oni, bylo jich 

z počátku málo, ale postupem času přibývali 

nebo se rozplynuli jako pára nad hrncem. Ve tváři dítěte se vystřídalo hned několik pohledů, první z nich byl pře-

kvapený. Hned po zhodnocení posledních deseti vteřin od sebe dítko roztáhlo oční víčka a začalo nekontrolova-

telně máchat baculatýma ručičkama. Vlastně tento pohyb nekonalo úplně dítě. Něco za jeho zády drželo jeho 

paže a vykonávalo tento chaotický pohyb. „ALI! Alioo!“ matka se snažila dívku v záchvatu vzteku uklidnit, ale do 

toho se přidaly i baculaté nožičky.  

Zoufalá matka přeběhla do jiné místnosti. „Tak to bychom měli, teď konečně dostaneme to, co si zasloužíme.“ To 

nemluvila máma, ani to maličké. Opálené ruce pustily končetiny šestileté dívenky a postava, které nepochybně 

ruce patřily, usedla ke stolu vedle dívky. Postava byla o něco starší, žena ostrých rysů. Její rudé vlasy byly nesvá-

zané, jako tekoucí magma padaly přes ramena a sahaly až ke štíhlým bokům. Seděla napnutá jako struna a 

poťukávala neposednými prsty po desce stolu. Její nehty byly samozřejmě také zdobeny, výrazně rudým lakem. 

Její hranatý obličej zdobily pichlavé černé oči, které se naštěstí zabodávaly do dveří. „Té to ale trvá!“ paní ne-

známá praštila do stolu, neozval se žádný zvuk. Měl se ozvat že? Jako na povel dítko zaječelo. „Tohle by ji mohlo 

trochu popohnat,“ zamumlala žena a obrátila se na dítko s otráveným úsměvem. „Jmenuji se Furorem, jsem teď 

nový kousek tvé osoby, jsem ty a zároveň nejsem někdy ty. Objevím se, i když nebudeš chtít, abych se tu objevi-

la, ale můžeš mě zkusit zastavit,“ prohrábla si rudé vlasy a magma na chvíli zatuhlo. „Ale pochybuji, že toho bu-

deš schopna,“ na tváři jí hrál pobavený škleb. Hned jak uslyšela blížící se kroky, přeběhla zpět k dítěti. Matka 

vešla do místnosti s mističkou, určitě to byla bramborová kaše. Na tváři rodiče nebyl náznak hněvu, oči zmateně 

sledovaly holčičku v květovaných šatečkách. Zarudlé baculaté tvářičky (stále umatlané od špenátu) a zamračený 

výraz. Tohle bylo pro začínající matku něco nového. Furorem stále hýbala ručičkama a nožičkama dívenky 

v pravidelném rytmu. Matka se skrčila k dítěti a opatrně mu vsunula lžíci s kaší do úst. Po dvou lžících ustal po-

hyb končetin. „Na viděnou já,“ rozloučila se Furorem. Očividně si byla jistá, že se brzy znovu shledají, a to ,,já“ 

bylo mířené k dívence. 

 

Forurem - vztek 

Anna Bačáková 

T 

AUTORSKÉ PSANÍ 

Zdroj: The Kitchn.com 
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PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 
BUDEME POTŘEBOVAT: 

Těsto: 
 5 vajec 

 5 lžic hladké mouky 

 5 lžic cukru krystal 

Krém: 
 mascarpone 

 smetana ke šlehání 

 2 lžíce cukru moučka 

 

POSTUP: 
Oddělíme si bílky a žloutky zvlášť. 

Bílky s cukrem vyšleháme do tu-

hého sněhu. Poté postupně při-

dáme žloutky a nakonec opatrně 

vmícháme mouku, nešleháme. 

Těsto rozetřeme na plech s peči-

cím papírem a pečeme na 180 

stupňů cca 8 minut. Po upečení 

přendáme na utěrku, stáhneme pečící papír a ihned srolujeme. Dáme na mřížku a ne-

cháme vychladnout. Mezi tím si připravíme krém. Mascarpone, smetanu i cukr vyšlehá-

me do tuha. Po vychladnutí naplníme roládu krémem, popřípadě můžeme přidat ovoce 

(borůvky, maliny, jahody...) dle chuti a zpátky zarolujeme. Pozor, ať nejsou kousky moc 

velké – roláda by se špatně motala. Pokud si budete chtít s roládou opravdu pohrát, mů-

žete si vyrobit ještě jeden stejný krém a opatrně jím potřít celou roládu a následně oz-

dobit čerstvým ovocem, mandlemi, kokosem a lístky. Roládu uchovávejte v suchu a 

chladnu.  

Dobrou chuť! 
 

Denisa Prekslová a Lucie Šofrlová

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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DOMÁCÍ HOUSKY 

 
Áňa Maršounová 3.A

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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TAJNÝ PRÁZDNINOVÝ DENÍK  
CO BUDEME POTŘEBOVAT: 

 Sešit 

 2 kusy kartonu o velikosti sešitu 

 Nůžky, pravítko 

 Látka, papír 

 Provázek 

 Děrovačka 

 

POSTUP 

1. Vezmeme si 2 kusy kartonu a přilepíme je na přední a 

zadní stranu sešitu. 

2. Nyní sešit položíme na látku a obkreslíme ho na ni (na každé straně pak přidáme 5 cm 

navíc). 

3. Látku vystřihneme a jako když obalujeme sešit ji přilepíme. 

4. Do přední i zadní obalené desky sešitu uděláme uprostřed dírku. 

5. Do dírky v zadní straně protáhneme provázek, naměříme si jeho délku tak, aby šel 

protáhnout předními deskami v podobě smyčky. Pak na něm uděláme uzlík. 

6. Smyčku protáhneme dírkou v předních deskách a navlékneme na ni zámeček 

7. Dozdobíme podle vlastní fantazie. 

Ema Kopecká

DIY 
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Okénko mladého sportovce 
dam Folprecht je velmi schopný šéfredaktor KosmoNOSáku. Kromě psaní má ale zajímavého koníčka, 

kterému se už dlouho věnuje. Pravidelně chodí na tréninky sportovního tance. A co si budeme povídat, 

v tanečních bude mít rozhodně výhodu. Kromě klasických otázek se dozvíte, jak trénuje během karantény. 

 

Jak dlouho už závodně tančíš?  

Společenskému tanci se věnuji od 8 let, tedy přibližně 5 let. 

Proč zrovna tento sport? Co Tě na něm baví? 

Sport jsem si vybral zásadně kvůli tomu, že je spojen s hudbou, které se 

věnuji. Líbí se mi na něm to, že se v něm každý usmívá a že můžu soutěžit 

i proti svým kamarádům. 

Máte nějaký plán na trénování doma? 

Ano, máme. Na Google učebnu dostaneme každý den úkol (buď ze stan-

dartu, latiny či posilování), který musíme splnit. Poté jsme podle něj hod-

noceni. 

Jak vypadají vaše běžné tréninky? 

Vždy na začátku se rozcvičíme a poté přichází část, při které se náš trenér 

podívá na naše chyby ve všech tancích. Dle toho, v jakém z nich jich je 

hodně a ve kterém málo, rozhodne o tom, co se bude trénovat. Tréninky 

máme individuální či seminární a jsou děleny na standart, latinu a posilo-

vání. Všechny tréninky jsou (ač se to nezdá) velice vysilující.  

Jak vypadají vaše závody? 

Na závody (soutěže) se musí vstávat brzy, což je velmi často náročné. Musíme se učesat a poté se vyráží do měs-

ta, kde se soutěž koná. Před začátkem soutěže se musíme obléknout, každý do svého (partnerka do šatů, partner 

do fraku, vestičky či latinské košile) a mezitím rodiče zařizují prezenci páru. Tam dostaneme číslo, které mám 

připevněné na zádech. Samostatná soutěž poté probíhá na kola. Vítězové samozřejmě dostanou medaili. 

 

Karanténa lajf pana učitele Kozmy 
elikož je náš pan učitel velký sportovec a fotbalista, tak i jemu současná situace překazila jeho plány. Sporto-

vat s týmem kvůli vládním opatřením zatím nemůže, tak si alespoň tvoří plány fyzické přípravy sám. „Trenér 

nám prozatím vzkázal, že máme být po fyzické stránce všichni připraveni. Snažím se tedy jeho vzkazu držet a nej-

častěji chodím běhat do lesa a pak se snažím doma přemluvit k nějakému krátkému posilování. Doma se dají 

dělat jednoduché cviky na ruce břicho a záda. Občas také proberu se svým bratrem, jaký mají oni tréninkový pro-

gram od svého trenéra, protože je profesionální sportovec, a tak mám o kondiční přípravu postaráno,“ říká pan 

učitel Kozma. Také nám odtajnil některé své metody cvičení: „Nejčastěji používám různé způsoby nůžek. Pokrčo-

vání a natahování nohou vleže nebo na zádech. Na nohy používám balanční čočku nebo odporovou gumu. Záda 

posiluji klasickými cviky vleže na břiše, při kterém zvednu horní polovinu těla a předávám si za zády nějaký těžší 

předmět.“ 

Michal Veselý a Lukáš Orolín

A 

J 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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KOMIKS 

Karolína Herblichová 
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Básní a smíchem proti stresu 
avřením škol 11. března vyvstal před všemi – žáky i učiteli nový úkol, sžít se s novým online prostředím. 

Učitelé hledají cesty, aby učení doma bylo zajímavé a nestresující. I méně oblíbenou matematiku lze oživit 

něčím zajímavým. Třeba básní.  

Žáci 6. tříd dostali za úkol složit básničku, kde se vyskytují pojmy z matematiky. Zvládli to skvěle, dokázali propo-

jit matematiku, český jazyk a umění poezie ve výtvory, které ohromily a rozesmály všechny hodnotitele z řad 

učitelů a vychovatelů. Žáci dokázali ve svých dílech vtipně mluvit o čase koronavirové karantény. 

Každá báseň pomohla překonat alespoň na chvilku nelehké online učení. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu. 

Mgr. Lenka Černá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

KOSMONOSÁČEK 

LÍDA MIKULOVÁ 2.A 

HELENA ŠVARCOVÁ, 5.A 

1. MÍSTO – PEPA ZAJKR 

V Čechách řádí Korona, 
tak se učím z domova. 
Je to ale hodně dřiny, 

raděj skočím do peřiny. 
Matika mi vrtá hlavou, 

nepřemýšlím nad únavou. 
Úhly řeším dnem i nocí, 

marně volám po pomoci. 
Vrcholový, vedlejší, 
kdo ten úkol vyřeší? 
Souhlasný i střídavý, 
už mi leze do hlavy. 

2. MÍSTO – TONIČKA ŠOLCOVÁ 

DLOUHÁ CESTA DO NEBE 

Matika je úkol těžký, 
to radši do Říma pěšky. 
Úhly, součty, rovnice, 

pro mozek velká pranice. 
I když je mi jako v pekle  
a cítím se občas vztekle, 

po výpočtu správném toužím, 
kružnici poctivě kroužím. 
Výsledek správný, že by? 

Joo! A jsem v sedmém nebi! 
 

3. MÍSTO – MAREK ČEŠKA 

Škola je zavřená, hurá!!!!! 
V pondělí ráno, zažil jsem šok veliký, 

že učitelka posílá úkoly i z Matiky. 
Nejradši bych zdrhnul, 

ale pak se na mě táta vrhnul. 
 

3. MÍSTO – ŠTĚPÁN PILAŘ 

ZLOMEK 
 

Byl jeden zlomek 
a měl velký domek, 

v domě bydlel dělitel 
byl to velký velitel. 

Bydlel tam s ním dělenec, 
byl to jeho svěřenec. 

 



34 |  
 

Jako první se podíváme 

na vedoucí redakce, paní 

učitelku Markovou. Paní 

učitelka zvolila bílou 

roušku, která je ozvlášt-

něna barevnými nápisy a 

obrázky. 

Odvážných vzorů se ne-

bála paní učitelka Kro-

nusová, která zvolila 

velice trendy maskáčo-

vou látku. Můžu konsta-

tovat, že je opravdu dob-

ře zamaskovaná. 

Paní učitelka Horáková 

zvolila květinovou rouš-

ku. Rozkvetlý strom 

v pozadí i schovaný 

úsměv pod rouškou do-

tváří jarní atmosféru celé 

fotky.  

 

Pan učitel Novák zvolil 

místo roušky šátek 

s potiskem lebky. Modrá 

a černá jsou výbornou 

barevnou kombinací, 

takže dávám palec naho-

ru. 

 

Pan učitel Kozma zvolil 

klasickou bílou roušku. 

S červenou kšiltovkou, 

tričkem a vakem přináší 

trochu té letní atmosfé-

ry. 

Další je paní učitelka 

Zelenková. Ta zvolila 

šátek s růžovo modrými 

obrazci. Máchovo jezero 

v pozadí dodává příjem-

nou atmosféru i přes 

tuto těžkou dobu. 

Jemné jarní tóny na své 

roušce nosí i paní učitel-

ka Jonášová. Květiny a 

pastelové tóny jí sluší a 

prozáří i jinak tmavý out-

fit. 

Veselá je nejen rouška 

ale i paní vychovatelka 

Kortánová. Její růžovo 

žlutá rouška působí 

v této nelehké době 

velmi pozitivně a to je 

moc dobře. 

Rouška jako módní doplněk 

íky pandemii koronaviru se roušky staly naší každodenní záležitostí. I po zrušení nutnosti mít zakryté dýcha-

cí cesty v exteriérech je rouška i nadále povinná ve vnitřních prostorech či MHD, a proto budou roušky té-

matem i této módní policie. Vybrala jsem pro Vás ty nejoriginálnější a nejzajímavější. Pojďme se podívat na to, 

jak se s tímto problémem vypořádali učitelé z kosmonoského zámku. 
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MÓDNÍ POLICIE 
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Rouška, nejlepší přítel člověka 
 dnešní době je to už nutnost brát si na veřejnost roušku. A pokud jste v poslední době vylezli bez roušky na 

ulici a lidé od vás začali zděšeně utíkat, gratuluji, spáchali jste trestný čin. 

Jestli jste nežili půl roku v jeskyni, víte, že rouška se stala povinností každého návštěvníka veřejných míst.  Určitě 

nejsem jediný, který vyšel ze své temné komůrky zpět na denní světlo a najednou: „Aaa sakra, nemám roušku, 

teď abych se pro ni vracel.“ Když pomineme všechny nadávky, myslím, že většina měla podobnou reakci… Asi se 

to stalo mnohým z nás a každý si na to musel zvykat. Velký problém měli lidé s brýlemi, a to včetně mě. Když už 

se začaly vyrábět roušky prakticky “ze všeho“, přidali se i další “intergalakticky“ myslící občané a začali vyrábět 

kupříkladu stěrače na brýle, aby se vám nezamlžily. Chápu, že si asi mnoho z vás říká, proč by to někdo dělal?! 

No, to se asi už nikdy nedozvíme. A možná je to i dobře. Zkrátka lidé začali být dost kreativní. Bohužel i v 

tom horším slova smyslu. 

Samozřejmě, když toto téma přejdeme, nalezneme i závažnější problémy lidstva spojené s rouškou, jako je třeba 

barva. Mnoho z nás má u sebe určitě víc jak dvě roušky. Což u některých může vyvolávat obavy při vybírání, jaká 

rouška se k našemu oblečení hodí nejlépe. Když ráno vstanete, ihned si určitě pokládáte otázku: „Tak… Vezmu si 

dnes žlutou roušku nebo černou?“ Jednoduše nás každé ráno čeká nelehký úkol. Chápu, že to u někoho může 

vyvolávat někdy i dokonce sebevražedné sklony, ale myslím, že je důležité nepropadat panice. 

 

Autor fejetonu Michal Mačenka jej napsal v době nouzového stavu 

 

JSME V TOM SPOLEČNĚ! 

Ať jsi žák nebo učitel, rouška je povinná pro všechny. Moje rouška 

chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě. Děkujeme. 

 

 

 
 Připravily  

Eliška Nedvědová  

a Mgr. Barbora Marková

V 

MÓDNÍ POLICIE 
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ZÁVĚREČNÁ ANKETA 
Schválně, uhádnete, co to je „cmunda“? Cmunda je starší výraz pro bramborák. Jak si vedli naši spolužáci? 

 

 

Jára Chumlen 7.A 

„Nemoc.“ 

 

 

 

 

Venda Petříček 5.B 

„Jídlo? Pití? Ne, už vím. Slaný 

koláč.“ 

 

 

Michal Veselý 7.A  

„Škola.“ 

 

 

 

 

Michal Žďánský 2.B 

„Bramborák.“ 

 

 

Magdaléna Odnohová a Marie Petříčková 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v prosinci 2020 
 První zvonění 

 Stalo se v červnu 

 Republikové kolo soutěže o nejlepší školní časopis 

 A mnoho dalšího

ZÁVĚREM 
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