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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

Vážení žáci, učitelé, rodiče, 

víme, že situace není dobrá a že pozitivních zpráv je čím dál tím mé-

ně. Člověk se však musí umět zasmát a na chvíli se nade vše po-

vznést. Proto Vám přinášíme další číslo školního časopisu plného 

pozitivních zpráv, které Vás (jak já rád říkám) pobaví, ale i poučí. V 

tomto čísle se můžete těšit třeba na reportáže z adaptačních kurzů, 

Ekokoutek, Versus, ale i autorské psaní. Také si určitě rádi přečtete o 

výsledcích krajského kola soutěže „Školní časopis roku“, který se 

tento rok konal bez zástupců redakcí. O našem velkém úspěchu si 

připravil článek náš bývalý šéfredaktor Martin Veselý. Tímto děkuji 

celému týmu KosmoNOSáku za úsilí, které našemu školnímu časo-

pisu věnují. 

Tak pěkné 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 vedení 

města Kosmonosy. 
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Adaptační kurz 6.B 
e středu, 9. září, jsme se ráno 

setkali ve škole. Po té, co 

všichni dorazili, tak jsme se vydali 

na vlakové nádraží v Mladé Bole-

slavi. Vlakem jsme dojeli až k ho-

telu Ort, kde jsme se ubytovali. Po 

obědě jsme hráli různé venkovní 

hry. Areál nabízel mnoho možnos-

tí. Večer jsme si sedli s naší paní 

učitelkou a řekli si, jak bude pro-

bíhat adaptační pobyt. Ve čtvrtek 

ráno jsme měli krátkou dobrovol-

nou rozcvičku. Po snídani jsme 

měli volno a pak jsme vyrazili na 

lovecký zámek Humprecht. Po 

prohlídce jsme zamířili do města 

Sobotky, kde jsme měli možnost si 

koupit zmrzlinu. Poté jsme vyrazili 

zpátky do hotelu Ort, kde už na 

nás čekal oběd. Po obědě jsme 

měli polední klid. Jelikož bylo pěk-

né počasí, šli jsme ven hrát hry. 

Došli jsme si také do lesa pro dře-

vo na večerní táborák. Následova-

la večeře, po které jsme měli 

chvilku volna. Večer jsme zakončili 

pravým táborákem. Poslední den 

ráno byla opět rozcvička, po sní-

dani jsme si s paní učitelkou řekli, 

jak se nám adaptační pobyt líbil, 

nebo jestli byly nějaké problémy. 

Pak už jsme jen nasedli do vlaku a 

jeli jsme zpátky do Mladé Bolesla-

vi. Adaptační pobyt se líbil všem. 

Václav Petříček 

 

Filmová projekce Jednoho světa 
rojekce Jednoho světa na 

školách se konala 1. října 

2020 ve městě Mladá Boleslav. 

Jednalo se o náhradní termín za 

jarní projekce, které byly z důvodu 

pandemie zrušeny. Akce se za 

dodržení hygienických podmínek 

zúčastnily třídy 6.A, 7.B, 8.A ze 

základní školy Kosmonosy.  

A co nám projekce přinesla? Sklá-

dala se ze tří kraťoučkých doku-

mentárních filmů. Každý z nich 

obsahoval zajímavé téma. První 

příběh – Můj dopis těžařům – 

vypráví kluk jménem Papilou. Je 

z Afriky a mluví o potížích a zne-

čištěném životním prostředím, 

které jeho rodině a lidem kolem 

způsobuje ropná skvrna unikající z 

rafinérie firmy Shell. Ropná havá-

rie dokonce zabila jeho mladšího 

bratříčka. Byl to velmi silný příběh. 

Druhý příběh – Zimní jezero – je 

zaměřen ekologicky. Holčina jmé-

nem Amika a její bratranec jdou 

stanovat uprostřed zimy na za-

mrzlé jezero. Mluví spolu o pro-

blémech, které zamrzlé jezero 

působí živočichům žijícím nejen 

pod jeho vodní hladinou. A třetí 

dokument – Krotitel hadů – jedná 

o tématu dětské práce. Je o klu-

kovi z Indie, který se živí jako lovec 

jedovatých hadů. Musí totiž fi-

nančně zabezpečit svoji rodinu a 

právě tato nebezpečná práce mu 

poskytne potřebné peníze. 

Po každém dokumentu proběhla 

společná diskuze s otázkami, které 

nám měly ujasnit pochopení jed-

notlivých příběhů. 

Gloriye Marinová

V 

P 

AKTUALITY Z DOB PŘED KARANTÉNOU 
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Škola v přírodě na Benecku
ne 5. října vyrazila třída 3.A 

na školu v přírodě na Benec-

ko, kde se nachází penzion Alex. 

V den odjezdu byl sraz za školou v 

8:30. S třídou 3.A jely paní učitelky 

Matesová, Kumberová a Filipi. 

Cesta tam trvala téměř 2 hodiny. 

Když přijeli, vybalili si věci, sezná-

mili se s pravidly penzionu a zašli 

na oběd. Po obědě se šli projít 

kolem chaty, kde na ně čekal úkol, 

který jim přichystal Krakonoš. Žáci 

měli najít čtvrtou vránu a tu trefit 

kamenem. Po chvilce ji našli, a 

když ji trefili, vydali se dál. Po ces-

tě už potkali jen kozy. Ráno když 

vstali, posnídali a šli se učit. V 

rozvrhu byla čeština a matemati-

ka. Po dopoledním programu si 

dali oběd a vydali se na procház-

ku. Cesta měřila 5 km, a vedla 

přes Lufťákovu stezku, kde plnili 

různé úkoly. Například piškvorky. 

Ve středu měli stejně jako v úterý 

dopolední učení. Odpoledne pak 

šli na exkurzi na Hucul farmu, 

která se nachází ve Vítkovicích. 

Kvůli silnému dešti tam ale nedo-

šli. K večeři na ně čekaly řízky, na 

které se moc těšili. Následující den 

měli vyučování kratší, protože v 

plánu byl výlet na zříceninu hradu 

Štěpanice. Došli do Horních Ště-

panic, ale kvůli bahnu se na zříce-

ninu nedostali. Proto paní učitelky 

musely vymyslet nějaký náhradní 

plán. Vymyslely, že si půjdou pro-

hlédnout Horní Štěpanice. Když se 

vrátili, měli přichystány lívance a 

potom překvapení – zmrzlinový 

pohár. Než šli spát, proběhlo vy-

hodnocení celého pobytu. Ráno si 

už jen zabalili věci, aby byli na 

oběd doma. Všem se pobyt na 

škole v přírodě moc líbil.  

Michal Veselý

6.C na adaptačním kurzu
ne 9. září ráno jsme se sešli 

za školou a společně jsme se 

vydali na vlakové nádrží do Mladé 

Boleslavi, odkud naše cesta vedla 

směr Sobotka – do hotelu Ort. Po 

příjezdu jsme si vysvětlili pravidla, 

která budeme dodržovat.                                                                                        

Po budíčku nás čekala vydatná 

snídaně a potom několikakilome-

trová cesta na hrad Kost, který 

jsme bohužel nemohli navštívit. 

Po návratu nás čekaly dvě hodinky 

zaslouženého odpočinku, po kte-

rém následovala výborná večeře. 

A abychom se nenudili, tak jsme 

po večeři hráli spoustu zábavných 

her. 

Druhý den ned po snídani jsme 

měli volnou hodinku, abychom se 

mohli připravit na výlet, který byl 

před námi. Šli jsme totiž na hrad 

Humprecht, na kterém jsme měli 

objednanou prohlídku. Sice trvala 

přes hodinu, ale byla dost zajíma-

vá, navíc byla završena krásnou 

vyhlídkou do okolí. Poté jsme 

pokračovali do centra Sobotky, je 

tam totiž skvělá cukrárna, kde 

jsme si všichni dali něco dobrého. 

A tento pěkný den byla zakončen 

na zahradě a hřišti u našeho hote-

lu, kde jsme hráli všechno možné, 

nicméně večer jsme padli vyčer-

páním.   

Poslední den byl pro nás nejsmut-

nější den, protože nás čekal odjez 

domů. A my všichni doufáme, že si 

něco podobného ještě několikrát 

zopakujeme. 

Kateřina Čiberová

D 

D 

AKTUALITY Z DOB PŘED KARANTÉNOU 
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JAK JSME PŘEKONÁVALI SAMI 

SEBE 
šechno začalo 6. září bale-

ním. Nervozita stoupala až 

do dalšího dne. V hlavě všem 

běhaly otázky: A mám všechno? 

Nezapomněl jsem něco? Nebu-

du ještě něco potřebovat? Zítra 

ráno odjíždím na adaptační po-

byt. 

Dušení poloviny cestovatelů ve 

vlaku dobré náladě nepomohlo, 

ale pocit znovuzrození po sun-

dání roušky ano. Dorazili jsme na 

hotel a přišlo ubytování a “šme-

jděníčko šmejdění“ v pokojích. 

Následoval oběd a po něm přišly 

první odpolední aktivity. Chaos 

začal hrou ruce nahoru, ruce 

dolu. Pokračovalo se dalšími 

hrami, jako je například Otesá-

nek, stříhaná, či gordický uzel, 

které skončily večeří. Po večeři 

byl večer ve znamení deskových 

a karetních her. Převládalo Uno 

či různé únikové hry, ale každý si 

našel něco jiného, např. náš stůl 

si oblíbil hru Cink. A šlo se spát. 

Bez telefonů – začal totiž den 

offline.  Strašidelnou noc pl-

nou historek a stínů za okny 

zakončilo ráno, které počínalo 

snídaní, při které se organizovala 

mini olympiáda. Po 

představení disci-

plín a rozdělení do 

skupin se šlo rov-

nou na věc. Nej-

větší vzpomínkou 

většiny účastníků 

byl rozhodně koala 

pong, po kterém 

se šlo všem 

“s chutí“ na oběd. Po obědě a 

poledním klidu nastala další 

aktivita – triatlon. “Organizova-

ná“ jízda na kole, běh a střelba 

lukem byla pro odpočinutí za-

končena volnou aktivitou, po 

které byla večeře. Následně byl 

strašidelný večer u ohně se 

stezkou odvahy, kterou všichni 

přežili. Po hledání souhvězdí na 

obloze se šlo spát. Poslední den 

ráno začalo balení. Po něm a po 

snídani počaly volné sportovní 

aktivity dle výběru, např. stolní 

tenis, volejbal či střelba lukem, 

ringo, přehazovaná, ale i fotbal. 

Nebo jenom odpočinek. Násle-

dovalo vyhodnocení a předání 

čokoládových medailí těm, kteří 

překonali nejen své spolužáky, 

ale často i sami sebe. Nesmělo 

se zapomenout na společné 

vyfocení a vyrazilo se domů. Pod 

jedinečnou organizací pana uči-

tele Nováka, si to všichni užili po 

celou dobu adaptačního pobytu. 

Kateřina Čubanová

V 

REPORTÁŽ 
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ADAPŤÁK V ČESKÉM RÁJI 
áš adaptační pobyt začal 

9. září, když jsme se 

všichni sešli ve škole. Poté jsme 

začali nakládat batohy a vyrazili 

jsme k Bondy na vlak. Byli jsme 

tam sice o trochu dříve, ale 

zase jsme tam tak dlouho ne-

čekali. Ve vlaku jsme si povída-

li, hráli karty atd... Když jsme 

vystoupili z vlaku, tak jsem byla 

ráda, že jsem si mohla sundat 

roušku. Ubytování bylo od vla-

ku cca 1km. K obědu jsme měli 

první den bramborové knedlíky 

plněné uzeným masem a bílé 

zelí. Po obědě jsme měli poled-

ní klid na to, abychom si vybalili 

a odpočinuli si po cestě. Odpo-

ledne jsme hráli hry, např. pře-

tahovanou, volejbal a fotbal. 

Po večeři, v půl sedmé, jsme se 

my - 6.A, sešli dole v jídelně a 

naším úkolem bylo na papír 

velikosti A3 nakreslit a napsat, 

co bychom si přáli v letošním 

roce zažít nebo navštívit. Spát 

jsme šli cca v 21:30. Snídaně 

byly v podobě švédského stolu, 

takže dobré. Cca v 9:30 jsme 

vyráželi na Humprecht, kde 

jsme měli objednanou prohlíd-

ku. Navštívili jsme skoro všech-

ny místnosti a byli jsme i na 

vyhlídce, z které bylo vidět až 

na hotel Ort, ve kterém jsme 

byli ubytovaní. Cestou zpátky 

jsme se zastavili na náměstí v 

Sobotce, kde 

jsme si mohli 

dát zmrzlinu. 

Cestu zpět jsme 

zvládli a po pří-

chodu na nás 

čekal oběd – 

sekaná s bram-

borem. Násle-

doval polední 

klid, který přišel 

vhod. Po poledním klidu jsme 

se byli projít a nasbírat klacky 

na táborák. Poté jsme šli na 

večeři, k večeři jsme měli plně-

né jahodové knedlíky s polevou 

a kakaem. Následoval odpoči-

nek a volný čas na pokojích. 

Cca po hodině klidu jsme šli 

připravovat oheň. Když se roz-

hořel, paní učitelka hrála na 

kytaru a začalo se zpívat. Zpíva-

li jsme celý večer. Poslední den 

ráno jsme si museli začít balit a 

po snídani dobalit, vynést kufry 

i batohy před hotel a nechat si 

zkontrolovat pokoj od učitelky, 

že tam je čisto. Poté nás čekalo 

už jen vyhlášení a cesta domů. 

Už to celé netrvalo moc dlouho 

a byli jsme všichni doma. Mys-

lím si, že jsme si to všichni moc 

užili.  

Sára Holcová

 

N 
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 I když netradičně, tak i online slaví 

KosmoNOSák úspěch.  
kolní časopis roku, to je každoroční soutěž 

školních časopisů a novin, které vydávají žáci 

na svých školách. V letošním roce se koná již 

14. ročník této skvělé soutěže a my samozřej-

mě u toho nechybíme. Vždy na jaře se koná 

krajské kolo, které však v letošním roce bylo 

přeloženo na září. Bohužel se od září postupně 

epidemiologická situace opět zhoršovala a byla 

nastavena nová opatření, a tudíž bylo rozhod-

nuto o provedení vyhlášení krajského kola onli-

ne. Když dorazily výsledky, celá redakce byla 

nervózní, jak to vlastně celé dopadlo. Kosmo-

NOSák obsazuje i v letošním roce postupové 

druhé místo do celorepublikového kola. K tomu 

získává ocenění za nejlepší obsah v této kate-

gorii. Vítězným časopisem roku středočeského 

kraje v naší kategorii byl časopis s názvem  

220 V z Mělníka. Společně s tímto časopisem 

tedy postupujeme do národního kola, které se 

však letos díky současné situaci také uskuteční 

online a o výsledku budeme informovat 

v dalším čísle.  

 

Jako bývalý šéfredaktor a žák školy, který s časopisem absolvoval mnoho výletů, dvakrát velké vyhlášení 

v Brně, které bylo vždy plné zážitků, jsem zažil také mnoho dřiny, která mi teď je obrovským pomocní-

kem při další, nejen novinářské činnosti. A právě díky těm zážitkům a zkušenostem, které jsem za půso-

bení v KosmoNOSáku načerpal, se mohu posouvat dál a třeba i spolupracovat na tvorbě Kosmonoského 

zpravodaje. Věřím, že se i mezi vámi objeví další skvělí redaktoři. Ale zpět k výsledkům Časopisu roku. 

Jsem na tento výsledek patřičně hrdý a jsem rád, že se podařilo navázat na předchozí roky a povedlo se 

i v letošním školním roce, i když opět distančně, vydat další číslo a zahájit již sedmý ročník vydávání 

tohoto časopisu. Doba není jednoduchá a o to je bezvadnější, že se nalezne stále mnoho témat, o kte-

rých se dá psát i v této době. Věřím, že zapálení všech žáků i učitelů bude pokračovat, a tak jak je naším 

zvykem, se podaří vydat další číslo v průběhu února nebo března roku 2021. Všem hodně zdraví 

v následujících dnech i týdnech. 

Martin Veselý 

Bývalý šéfredaktor  

 

Š 

REPORTÁŽ ZE ŽIVOTA REDAKCE 

REPORTÁŽ 
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DO MIKULOVA  

 s redaktorem Fabim:  

„U nás je taky krásně.“ 
 

rvní letošní příspěvek do 

rubriky Letem světem snad 

poprvé nebude věnován 

poznávání cizí země. A proč taky 

ano, když u nás je stejně tak 

krásně.  

Tento rok, jsme s rodiči a mým 

bratrem zavítali po dvou letech do 

Mikulova na Moravě. Měli jsme 

hodně velké štěstí, touhle dobou 

byl totiž na Moravě i Lukáš. 

Nepotkali jsme se, ale přesto byli 

ve stejném městě. Navštívili jsme 

dost zajímavých míst. Na mém 

instagramu @volffabian jsem 

vydal video, kde jsem natáčel 

Mikulov z pohledu drona. Hodně 

míst je v Mikulově úchvatných. 

Vinice, Pálava, to je 

nenahraditelné. Určitě krásné 

místo, kam se jet podívat, až 

skončí covid. Viděli jsme také 

hodně nových památek. Takovou 

je například Jeskyně Na Turoldu, 

kde se byl podívat také 

Lukáš a který vám teď o 

ní a o dalších zajímavých 

místech v Mikulově, 

něco poví. 

V Jeskyni Na Turoldu 

byli velice milí průvodci, 

kteří i přesto, že to byli 

jen brigádníci, všechno vysvětlili 

srozumitelně, a bylo vidět, že je 

práce baví. Bohužel skoro všechny 

krápníky, které tvořily krasovou 

výzdobu jeskyně, byly ukradeny 

nebo rozbity. Ale stejně měla 

jeskyně svoje kouzlo. 

Jeskyně není jediným zajímavým 

bodem Mikulova. Za zmínku stojí 

třeba Dietrichsteinská hrobka. 

Když naše skupina přišla na řadu, 

přešli jsme do nádvoří dané 

hrobky, z tohoto místa jsme se 

pak přesunuli na střechu, kde bylo 

vidět celé město Mikulov. Bylo tu 

krásně. Do toho foukal příjemný 

vítr, takže jsme měli osvěžující 

vyhlídku. Pak jsme se přesunuli do 

hlavní místnosti hrobky. Připadal 

jsem si jako ve velikém kostele. 

Mělo to tam i stejnou atmosféru. 

Poblíž byly ukryty i rakve rodiny 

Dietrichsteinů, které byly jako u 

správného rodu vznešeně 

postaveny. Prohlídka byla 

příjemným zpestřením dne. 

Památek i míst k navštívení je 

v Mikulově mnoho, ale o dalších 

třeba až někdy příště. 

Fabian Volf 

 

P 

LETEM SVĚTEM 
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Paní učitelka Suchá 

versus 

pan učitel Turek 
 

          PANÍ UČITELKA SUCHÁ                        PAN UČITEL TUREK 

 Otázka: 

Jak byste popsal/a sám sebe? Jaký jste typ člověka? 
Jsem živá a energická, spokojená jsem mezi lidmi a ve 

společnosti. Jsem podnikavá a zajímám se o svět ko-

lem, stále mě nepřestává fascinovat příroda a vesmír. 

Snažím se nejít po povrchu a nedat na haló-efekt, ale 

promýšlet věci do hloubky, jít po souvislostech a 

smyslu života. Snažím se v každém člověku, včetně 

dětí, které učím, najít něco dobrého, vnímat jeho 

krásu a výjimečnost. 

Jako nádobu, do které rodiče, přátelé, žáci, kolegyně 

a kolegové, nalili smysl pro spravedlnost, cit pro dob-

ro, pochopení druhých, optimismus, smysl pro hu-

mor. Jsem typ člověka, který se nikam nežene, ale 

snaží se dělat to, co dělá, co nejlépe. 

 

S jakými známkami jste odmaturoval/a? 
Měla jsem tři jedničky - z češtiny, ekonomiky a účet-

nictví. A jednu dvojku z němčiny. 

 

 

Žádná sláva, s rodiči jsem stavěl dům a na učení ne-

zbývalo moc času. Český jazyk 3, matematika 3, ruský 

jazyk 3, chemie 2. Na výšce jsem už ale měl prospě-

chové stipendium.  

Co děláte ve volném čase? Jaké jsou Vaše koníčky? 
Většinu své energie dělím mezi rodinu, práci a hudbu. 

Tyto tři záležitosti stavím na první místo a mám z nich 

radost. A k nim přidávám plavání, saunování, vycház-

ky s naším nezvedeným pejskem, akce s přáteli, péči o 

náš dům a zahradu, dobré filmy a knihy a ještě lepší 

víno. 

Mými koníčky jsou kolo, turistika, v zimě lyže, 

v létě na vodu v lodi. Relaxuji u svých včeliček, 

které mám moc rád. 

Máte nějaký zlozvyk, kterého byste se se chtěl/a zbavit?
Někdy bojuji s vlastní leností, jako asi každý.  

 

Jako učitel poučuji a vysvětluji i tehdy, když o to jiní 

nestojí. Profesionální deformace.  

Čím jste chtěl/a být v dětství? 
Samozřejmě kosmonautem. Vyrůstala jsem v době 

dobývání vesmíru, takže mě celá tato tematika fasci-

novala - a vlastně fascinuje dodnes. Pak se to posunu-

lo na práci krmiče zvířat v ZOO. Včas mi však došlo, že 

bych kromě roztomilých slonů, žiraf a opiček musela 

krmit třeba i hady a tarantule, což mou profesní drá-

hu poněkud odklonilo. :) 

 

 

Prodavačem v knihkupectví, protože jsem rád četl. 

 

 

 

 

 

 

Adéla Langerová a Ema Ponocná 

VERSUS 
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„PRAVDIVÉ“ INFORMACE 
ři vymýšlení tématu, se kterým bych se s Vámi mohl podělit, jsem sledo-

val zprávy. Zprávy jsou v tento čas všude kolem nás a většina z nich zní 

možná až moc tragicky, či moc pozitivně. Bůh ví, čemu máme věřit. Z jedné 

strany se valí, že je Covid-19 hoax, z druhé strany zase, že všichni skončíme 

velmi zle. Pojďme tedy pod tuto mediální pokličku trochu nahlédnout a říci si, 

jak se ve světě zpráv a mediální manipulace vyznat. 

Základem k porozumění zprávám, je na ně pohlédnout ze strany novinářů. 

Žurnalisté (tedy novináři) se dělí na veřejnoprávní (státní, které platíme my) a 

na soukromé, kteří žijí z reklam. Možná si říkáte, že na Čt 1 jsou také reklamy. 

Příjmy z nich se však odvádí do Státního fondu kultury, ale o tom možná až 

příště, zpět k tématu. V tomto světě se točí velké peníze, ale také velká odpo-

vědnost. Většina soukromých mediálních korporací se ohlíží jen po penězích a 

ne po tom, že na jejich informacích závisí například politická orientace, po-

hled na sociální problémy a všechny ostatní podněty související s tak zvaným 

personálním názorem, neboli názorem osoby, která si daný článek, či reportáž přečte. Majitelé takových firem se 

nazývají mediální magnáti a patří k jedněm z nejvlivnějších lidí ve společnosti. Jejich hlas dokáže ovlivnit (jak v 

tom dobrém či špatném slova smyslu) statisíce lidí. Pokud je však tato moc využita špatně a bez odpovědnosti, 

vzniknou zprávy, které nejsou objektivní a v některých případech vzniknou i zprávy falešné. Nazývají je hoaxy. 

Jsou to ve zkratce velmi dobře, či extrémně špatně strukturované dezinformace s jediným účelem: Změnit pově-

domí veřejnosti. Ať už o tom, jestli se mají nebo nemají nosit roušky na zastávkách, nebo třeba velmi známý až 

tragikomický řetězový hoax ohledně infikovaných jehel injekčních stříkaček v sedačkách MHD. Pokud už se chys-

táte před každým usazením na sedačku autobusu prohlížet si místo k sezení, uklidním Vás. Konstruktéři autobusů 

potvrdili, že je to z technického hlediska nemožné pod sedadlo jehlu umístit. Většinou jsou takové hoaxy na zdro-

jích, které si neověřují informace, nebo si je dokonce vymýšlí, například bulvární časopisy či účty na sociálních 

sítích (v obou případech samozřejmě ne všechny). Takže kde hledat informace? Hlavně na více důvěryhodných 

zdrojích. Například na webu České televize, či České tiskové kanceláře. 

Doufám, že jste si z tohoto článku něco odnesli a nebudete věřit politicky zmanipulovaným zprávám typu Žlutý 

vykřičník. Nejlepším zdrojem informací a vzdělání stále je a bude četba. Bez četby naše generace poznamenaná 

distančním vzděláváním zhloupne. Ale o tom, jak to změnit, možná až příště. Témat, o která bych se s Vámi chtěl 

podělit, mám mnoho. 

Tak čtěte, přátelé! Zkušenosti se mačkáním skleněného displeje nenabydou. 

Adam Folprecht  

 

    

DISTANČNÍ VÝUKA 
ezi distanční výuku můžeme zařadit online hodiny i samostudium, což někomu může vyhovovat, někomu 

ne. Někdo má rád řád, plní své povinnosti svědomitě a chodí rád do školy. Někdo má radši volnost a to, že 

si může dělat věci podle sebe - pro takové jedince distanční výuka víc než vhodná. 

A proč vlastně nemůžeme chodit do školy? Vše tohle je důsledkem různých opatření na zastavení šíření koro-

naviru, který nese název COVID-19. Tento nově objevený virus je tu od začátku roku 2019. Distanční výuka je 

nově povinná pro všechny. Na jaře to takhle nebylo. Jenže se stávalo, že některé děti neplnily a neposílaly úkoly, 

nebo nechodily na online hodiny. Vzdělávání ve škole je asi lepší pro všechny. Když něco nechápeme, učitelé 

nám to mohou snadněji vysvětlit. Spousta žáků se do školy jistě těší, už dlouho se neviděli se svými kamarády. A 

jak všichni víme, vídat se s kamarády je pro nás všechny moc důležité. 

Adéla a Nela Palaštukovi

P 

M 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK  
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TONDA ŠIMEK:  

„V Indii na mě koukali jak 

na mimozemšťana.“ 
onda Šimek je žákem naší školy, který měl tu 

možnost strávit rok v Indii. V rozhovoru pro 

KosmoNOSák se rozpovídal o životě v Indii, o škol-

ském systému, který navštěvoval, o cestování i o 

koronavirové situaci.  

  

JAK SES VŮBEC OCITL V INDII? 

Moje máma dostala nové místo ve Škodovoce, 

konkrétně dostala na starost výrobu aut v Indii, 

proto jsme se tam nakonec všichni přestěhovali. 

Původně jsme nevěděli, kolik času zde strávíme, ale 

kvůli koronaviru jsme nakonec náš indický pobyt 

ukončili po cca roce.  

JAK VLASTNĚ PROBÍHÁ VYUČOVÁNÍ V INDII? JE TO 

STEJNÉ JAKO U NÁS? 

V Indii probíhá vyučování úplně jinak. Veškeré stu-

dijní záležitosti a práce děláme na počítačích. I tělo-

cvik je vlastně pouze na počítačích. Hodně se využí-

vají prezentace. Měli jsme taky pár jiných předmětů, 

než jsou v České republice. Ty se mne ale moc netý-

kaly, např. hodiny hindštiny. 

JAKÉ TAM VŮBEC MĚLI OBĚDY? 

Dvěma slovy - velice dobré. Každý pátek byla zmrzlina, nějaké sušenky, pizza, burgery a jiná jídla, která u nás 

nejsou rozšířená a svými chutěmi jsou typická pro indickou kuchyni. Rozhodně ale můžu říct, že se obědy v Indii 

nedají srovnat se školními jídelnami v naší zemi. 

KDYŽ JSME U TOHO JÍDLA, MŮŽEŠ NÁM TROCHU PŘIBLÍŽIT, JAK VYPADÁ INDICKÁ KUCHYNĚ? 

Indové hodně používají hodně druhů koření. Typická chuť je pro ně pálivá, ale indická jídla nejsou jen pálivá, to je 

špatný dojem. Mezi ta známější koření patří třeba masala. Kdybych měl vyzdvihnout jedno jídlo, které mi nejvíce 

chutnalo, tak to bylo butter chicken. Dobrou zprávou je, že 

indických restaurací přibývá i v Česku, ale samozřejmě to není 

to samé jako v Indii. 

ŠKOLSKÉ PROSTŘEDÍ JEŠTĚ NEOPUSTÍME, JACÍ BYLI TVOJI 

SPOLUŽÁCI? 

Hodně spolužáků bylo např. z Ameriky nebo Indonésie a dalších zemí. Když jsem přišel jako nový, tak jsem 

neuměl moc anglicky a oni to chápali, byli přátelští. Také jsem si rychle našel nějaké kamarády i z jiných tříd. 

Celkem náhoda byla, když jsem si našel kamaráda, který byl 7 let v Česku, ale je původně z Indie. Mluvil taky 

docela dobře česky.  

T 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„SPOLUŽÁCI BYLI VELMI 

PŘATELŠTÍ.“ 
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CO BYS NÁM MOHL ŘÍCT O MÍSTNÍ KULTUŘE? 

Jejich kultura je úzce spjata s hinduismem. Tedy nejí hovězí maso a krávy jsou pro ně posvátná zvířata. Indové 

jsou podle mě zcela odlišní. Liší se ve všem: v oblékání, způsobu života, stravování i v chování. My jsme ale žili 

mimo místní komunitu. 

JAK BYS TEDY MOHL POPSAT MÍSTNÍ LIDI? JAK SE INDOVÉ CHOVAJÍ? A JACÍ BYLI UČITELÉ? 

Indové jsou celkově jiní. Mají jinou kulturu a lidi ve městě na mě 

koukali, jak kdyby viděli mimozemšťana, protože nikdy neviděli 

bílého blonďatého kluka. Učitelé byli ale moc milí a hodní. Já 

jsem ze začátku moc nerozuměl anglicky. Nerozuměl jsem ani 

systému školy. Takže to učitelé respektovali, a pomáhali mi. 

NAVŠTÍVILI JSTE I JINÉ ZEMĚ ASIJSKÉHO REGIONU? KDE SE TI 

NEJVÍC LÍBILO? 

Ano, navštívili jsme poměrně hodně okolních zemí, např. Spojené Arabské Emiráty, Thajsko, Malajsii a také jsme 

byli na indických plážích a u moře v Goa. Hodně se mi líbilo třeba v Dubaji.  

JAKÝ BYL PRO TEBE NÁVRAT DOMŮ? 

Návrat domů byl šokující. Mysleli jsme si, že se tam ještě vrátíme, protože to bylo fajn a chtěli jsme procestovat 

více míst, ale koronavirová krize rozhodla za nás. 

NA ZÁVĚR NÁM ŘEKNI, CO TI POBYT V INDII DAL, PŘÍPADNĚ VZAL? 

Začneme tedy nevýhodami pobytu v Indii. Přestal jsem hrát aktivně tenis a hlavně jsem musel opustit kamarády 

z Česka. Na druhou stranu výhody jsou k nezaplacení. Naučil jsem se mluvit anglicky, poznal jinou kulturu, nové 

kamarády a navštívil mnoho zajímavých míst.  

Fabian Volf a Lukáš Havel 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 

„DÍKY POBYTU V INDII 

JSEM SE NAUČIL  

MLUVIT ANGLICKY.“ 



14 |  
 

SBĚR KAŠTANŮ A EKOLOGIE NA 

NAŠÍ ŠKOLE
aši milí čtenáři, 

jmenuji se Lukáš Havel. Přebírám rubriku Ekokoutek po předchozí redaktorce Tereze Prskavcové, která 

odešla na střední školu. Chci se dále věnovat tématům spojeným s ekologií. 

 

 

Již třetím rokem se na naší škole konal sběr kaštanů, do něhož se znovu zapojilo mnoho žáků. V důsledku COVIDu 

jsme stihli jen tři sběry, ale i tak jsme lesní zvěři sebrali kaštanů a žaludů dost. Alespoň myslivci ze sdružení Suchá 

– Rokytovec byli spokojeni. Sebrali jsme celkem 2129 kg těchto lesních dobrot. Absolutními vítězi s 602,5 kilo-

gramy se stala třída 1. C. S odstupem 320 kilogramů na druhém místě skončila třída 1. B a o pouhé 2 kilogramy 

za ní na třetím místě třída 5. B. Všem sběračům z celého srdce já i naše škola děkujeme. Především lesní zvěř a 

myslivci mají z kaštanů velkou radost. První tři třídy se mohou těšit na zajímavou návštěvu myslivecké klubovny 

s poutavým vyprávěním o myslivosti. Jak to na exkurzi v myslivně probíhá, se můžete podívat na fotografii. 

Chtěli bychom také poděkovat žákyním a žákům z 9. A, kteří pomáhali s vážením a pytlováním. 

Za organizaci ekologických aktivit též chci poděko-

vat panu učiteli Turkovi, který je má na starost.  

 

Kompletní výsledky sběru kaštanů: 

1.  1.C  602,5 kg 

2.   1.B  280,5 kg 

3.  5.B  278,5 kg 

4.  1.A  226,5 kg 

5.  3.B  177,5 kg 

6.  2.A  67,5 kg 

7.  5.A  65 kg 

8.  4.C  62,5 kg 

9.   6.B  62 kg 

10.  3.A  54,5 kg 

11.  4.A  41,5 kg 

12.  4.B  37 kg 

13.   2.B  26 kg 

14.  6.C  6,5 kg 

Stakory  131 kg 

Družina  10 kg 

Celkem  2129 kg

Lukáš Havel 

Mgr. Zdeněk Turek

N 

EKOKOUTEK 
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA 
- Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich 

vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. 

- Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk a prvním předsedou vlády byl Karel Kramář. 

- Slovensko se připojilo Martinskou deklarací. 

- Československo tvořili: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. 

 

SITUACE V MLADÉ BOLESLAVI 

- Po celé období 1. světové války v Mladé Boleslavi lidé protestovali a stávkovali. Ke stávce došlo i v automobilce 

Laurina a Klementa. Když odpoledne 28. října 1918 z Prahy přicházely první zprávy o vzniku Československa, se 

zaplnilo celé Staroměstské náměstí davy nadšených lidí. 

- Revoluční organizační centrum vzniklo v hotelu U Zlatého věnce. Ústřední autoritou celého převratu se stal 

český vlastenec a majitel hotelu Josef Botka, jehož syn v té době bojoval v italských legiích nedaleko Lago di 

Garda. Dalším důležitým členem byl mimo jiné i 

Václav Klement. 

- Zasedání končí až 29. října v půl druhé ráno. 

Mladoboleslavští občané tuto událost slaví ještě 

několik dní a rádi si jí připomínali. Bohužel si ji 

připomínali jen krátce, protože tuto radost 

ukončují v roce 1938 němci a v roce 1948 rusové 

až do roku 1989.  

 

GRÜNDUNG DER TSCHECHOSLOWAKEI 
- Die Tschechoslowakei wurde am 28. Oktober 1918 proklamiert. Seine Grenzen wurden durch Friedensverträge 

und die daraus resultierenden Beschlüsse im Rahmen des Friedenssystems von Versailles festgelegt. 

- Der erste Präsident war Thomas Garrigue Masaryk und der erste Ministerpräsident war Karel Kramar. 

- Die Slowakei ist der Martin-Erklärung beigetreten. 

- Die Tschechoslowakei bestand aus: Böhmen, Mähren, Schlesien, Slowakei und Karpaten-Ruthenien. 

 

LAGE IN MLADA BOLESLAV 

- Während der Zeit des Ersten Weltkrieges in Mlada Boleslav protestierten die Menschen und streikten. Der Stre-

ik fand auch bei der Laurin und Klement Autohersteller statt. Am Nachmittag des 28. Oktober 1918, als die 

ersten Nachrichten über die Gründung der Tschechoslowakei aus Prag kamen, füllten Scharen begeisterter Men-

schen den gesamten Altstädter Ring. 

- Das Revolutionäre Organisationszentrum wurde im Hotel U Zlatého věnce eingerichtet. Der tschechische Patri-

ot und Hotelbesitzer Josef Botka, dessen Sohn damals in den italienischen Legionen in der Nähe Lago di Garda 

kämpfte, wurde zur zentralen Autorität des Putsches. Ein weiteres wichtiges Mitglied war Vaclav Klement. 

- Das Treffen endet erst am 29. Oktober . Das Volk von Mlada Boleslav feiert dieses Ereignis noch einige Tage 

und hat gerne daran erinnert. Leider erinnerten sie sich nur kurz daran, denn diese Freude wurde 1938 von den 

Deutschen und 1948 von den Russen bis 1989 beendet. 

Rubriku připravila Justýna Šafaříková

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

SPRECHEN SIE TSCHECHISCH? 

Zdroj: https://cs.maps-czech-republic.com/%C4%8Ceskoslovensko-1938-map%C4%9B 
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1. Jen v tom nejlepším. 

2. Asi ne. Ale hezkých zážitků je spousta a jsem za ně neskutečně vděčná. 

3. Všichni byli skvělí, ale nejraději vzpomínám na pana učitele Turka, Nováka, 

Mašína, paní učitelku Zelenkovou, Stinkovou a Hatice. 

4. Nejraději jsem měla matematiku. 

5. Upřímně jsem radši na střední. 

 

1. Na ZŠ vzpomínám hrozně ráda a mám s ní spojených spoustu krásných 

vzpomínek. 

2. Úplně jednu danou historku si nepamatuju, ale za to nemůžu zapomenout 

na hlášku paní uč. Červové “salám, chleba, salám”, kterou určitě aplikuje i 

nadále. 

3. Pan uč. Turek, Novák a paní uč. Červová. 

4. 100% tělocvik, ale bavila mě i chemie, i když jsem v ní zrovna třikrát nevy-

nikala. 

5. Na základku už bych se asi vrátit nechtěla, bylo to tam fajn, ale jsem spo-

kojená tam, kde teď jsem. 

 

1. Na základku mám jenom pozitivní a fakt krásný vzpomínky. 

2. Vtipný historky bych radši vynechal. 

3. Upřímně mi chybí fakt většina učitelů, nejvíc asi pan Turek a pan Mašín z 

učitelek to bude určitě paní Černá, Zelenková a stoprocentně paní Strnádko-

vá. 

4. Nejradši jsem měl chemii a matematiku. 

5. Na základku bych se klidně vrátil, ale na druhou stranu to beru tak, že život 

jde dál a člověk si prostě musí zvykat i na jiný prostředí. 

 

 

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? 

 

KAROLÍNA HERBLICHOVÁ (absolventka 2020)  

 

 

ANNA ŠULČÍKOVÁ (absolventka 2020) 

 

PETR MALÝ (absolvent 2020)

ABSOLVENTI 
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1. I přestože, že jsem byl v Kosmonosech pouhé 4 roky, tak jsem zde zažil 

opravdu skvělou část svého života. Vzpomínky na školu jsou různé. Některé 

hezké, jiné zase naopak ne úplně příjemné, ale naštěstí u mě z 95% převažují 

ty hezké, za což jsem rád. Děkuji za to své třídě, úžasné třídní a skvělému ředi-

teli, v mém případě převážně panu Šilhánovi. 

2. Jestli mám nějakou vtipnou historku? Samozřejmě, že mám. To má každý, 

ale ty nejlepší by se asi říkat neměly. Ale určitě většina takových zážitků je z 

různých akci jako jsou jarmarky, přespávání ve škole a samozřejmě lyžák. 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Horákovou/Markovou. Dále na paní 

učitelku Strnádkovou a její skvělé hlášky a přirovnání, pak na paní zástupkyni 

Černou, které chci poděkovat za to, co mě naučila. Těžím z toho dodnes. Taky 

rád vzpomínám na pana ředitele Šilhána a jeho přezdívky a přirovnání. A 

hlavně s ním byl skvělý lyžák. S p. uč. Peregrinovou se výborně povídalo o 

čemkoliv. Taky na p. uč Kuhnovou a na p. uč. Mašína rád vzpomínám, i když 

jeho ne zrovna úplně jednoduché testy jsem v lásce neměl. Určitě nesmím za-

pomenout na pana učitele Nováka, kterému jsme většina neřekli jinak než 

„Novis“. Při tělocviku hrát rugby union byl pro nás něco jako splněný sen, a 

také, když s námi jel na paint ball. Bral jsem ho spíše jako kamaráda. Rád 

vzpomínám i na p. uč. Fejfušovou a současného pana ředitele Petráše. 

4. Nejraději jsem měl tělocvik, ale to se za předmět nepočítá. Je to jenom zá-

bava na odreagování. Nejvíce mě bavila matika a fyzika. A pak to záleželo na 

učiteli, když jsem měl rád některého učitele, tak mě bavil i ten předmět.  

5. Spíš za jakým účelem bych se měl vracet. Jestli bych se měl vrátit do hodin, 

tak asi ne. Vše hezké, co jsem měl zažít, tak jsem zažil. Každý zkrátka musí 

opustit svoji komfortní bublinu a posunout se o krok dál ke svému nějakému 

cíli. Ale určitě se na školu budu vracet i kvůli vzpomínkám a učitelům. 

 

1. Na základku vzpomínám jen v dobrém, užili jsme si spolu hodně srandy a 
máme spolu spoustu nezapomenutelných zážitků. 
2. Historek by se našla určitě spousta, ale teď si žádnou konkrétní nevybavím. 
3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Strnádkovou, Peregrinovou, Zelen-
kovou a pana učitele Turka a Mašína. 
4. Nejraději jsem měla fyziku, dějepis a češtinu, i díky úžasným vyučujícím. 
5. To nevím. To nejde říct… Na základku vzpomínám ráda, ale na střední jsem 
našla jedny z mých nejlepších přátel. 

 

1. Na základní školu vzpomínám samozřejmě v tom nejlepším. 

2. Tak určitě. Těch bylo, ale konkrétně si nevzpomenu. 

3. Nejraději vzpomínám na naši třídní p. uč. Báru a pana ředitele Šilhána.  

4. Neměl jsem předmět, který jsem měl nejradši. 

5. Samozřejmě, kdybych měl tu možnost, tak neváhám ani minutu. 

 

ADÉLA ŠÁKROVÁ (absolventka 2020)   

 

 

TOBIÁŠ CIMBUREK (absolvent 2018) 

 

 

ONDŘEJ ŠTOLOVSKÝ (absolvent 2018)  

Denisa Prekslová a Lucie Šofrlová

ABSOLVENTI 
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STÍN V OBRAZE 

sal se rok 1996, kdy dvaatřicetiletá slečna, Elizabeth Bernerová, vyšla 

z nemocnice. Velice zničená ve své ruce pevně svírala papír, na kterém bylo 

psáno, že její přítel zemřel při autonehodě. Byl to poslední člověk, co pro ni 

něco znamenal. Šla pomalu domů, kapky deště jí stékaly po ubrečeném, za-

rmouceném obličeji.  

Po celých 14 dní byla zavřená doma a jen truchlila. Rozhodla se, že se půjde 

projít, aby si provětrala hlavu. Byla venku asi přes 3 hodiny. Když zrovna šla 

mezi temnými ulicemi, uviděla obyčejný obchod s nábytkem. Proč se tam nejít 

podívat? V obchodě měli nádherné věci, které ji hodně zaujaly. Také spoustu 

maličkostí, které nutně potřebovala. Neměla u sebe peníze a řekla si, že si sem 

zajde zítra a něco si koupí. Přišla domů a rozhodla se, že si přestaví celý byt, aby 

zapomněla.  

Ráno se probudila s nadějí, že dnešek bude lepší než včerejšek. Vzala si peníze a 

šla do obchodu. Nakoupila spoustu překrásných věcí. Už skoro předala peníze prodávajícímu, když vtom si všimla 

toho obrazu... Připadal jí hodně povědomý. Byl to obraz, na kterém byl les, každý strom měl své místo a byly 

sjednocené. Zeptala, se kolik stojí. Že by o něj měla zájem. Prodávající řekl, že není na prodej. Elizabeth se však 

nevzdala a slíbila, že za něj dá 500 000 dolarů. Prodávající málem omdlel, co uslyšel cenu. Ten obraz Elizabeth 

prodal. Předem ji však řekl: „S tímto obrazem se pojí legenda. V roce 1687 žila jedna dívka, která malovala obra-

zy tohoto tipu, milovala lesy a přírodu. Jednou ale přišel muž, který byl oblečený za chudáka, zeptal se jí, zda by 

tam mohl pár nocí přespat. Dívka však odmítla a vážně ho urazila. Muž ze sebe sundal hadry chudáka a dívka 

poznala, že se asi jedná o kouzelníka černé magie. Byl celý v černém. Proklel ji v neznámou stvůru a její obrazy 

prý také proklel. No a jednou našli ten dům, ve kterém se měla údajně nacházet. Našli tam pouze jeden obraz, 

který teď právě držíte v ruce, slečno.“ 

Elizabeth řekla, že si ho stejně koupí. Zaplatila a šla domů. Celý dům si vyzdobila a všechno pozměnila. Večer, 

když šla spát, tak si na obrazu úplně za posledním stromem všimla nějaké černé šmouhy připomínající postavu. 

Ráno se probudila a šmouha tam nebyla. Myslela si, že to mohl být třeba nějaký prach nebo nečistota. Udělala si 

snídani a šla do práce. Celý den jí připadal divný. Když šla domů, už byla tma. Každý den z práce chodila již kolem 

zmiňovaného obchodu s nábytkem. Ovšem dnes tam nebyl. Nevěděla, zda špatně nevidí, přece jenom je už tma. 

Tak se přišla podívat blíž a na dveřích bylo napsáno: Zkrachoval. Neřešila to a šla domů. Nevěděla však, co jí če-

ká... 

Přišla domů. Byla unavená, tak se rozhodla, že už půjde spát. Uviděla na obraze tu stejnou šmouhu, ale o jeden 

strom blíž. Vždy to vypadalo, že se ta šmouha chce za strom schovat. Elizabeth se už začala trochu bát, protože 

šmouha nešla setřít, ať se snažila sebevíc. Nechala si rozsvícenou lampu a šla spát. Ráno tam opět šmouha neby-

la. Dělo se tak každý večer. Postava se vždy objevila, když se setmělo.  

Když postavě zbývalo před sebou už pouze 12 stromů, Elizabeth se rozhodla, že obraz musí rychle prodat. Dala 

tedy inzerát a asi po půl hodině se ozval první zájemce. Ale řekl, že si může obraz vyzvednout až za 11 dní. Eliza-

beth souhlasila a napjatě čekala celých 11 dní. Ze šmouhy se stala zřetelná postava, která se pořád přibližovala a 

Elizabeth už jí viděla pomalu, ale jistě, do obličeje. Neměla vůbec dobrý pocit. Strašně se bála. Zbýval jen jeden 

den k vyzvednutí obrazu. Po celých 11 dní Elizabeth s budoucím majitelem obrazu stále komunikovala a stali se z 

nich blízcí přátelé. Když mu odevzdala obraz, tak vše bylo v pořádku. Následující den, kdy podle Elizabeth měla 

být postava u posledního stromu, poslala svému novému příteli dopis. Ale on už se nikdy neozval... 

Nikdy nebylo nalezeno jeho tělo. Nikdo neví, co se tehdy večer stalo...   

Klára Sobotková

P 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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KÁVOVÝ JEŽEK 
BUDEME POTŘEBOVAT: 

 Samotvrdnoucí hmotu 

 Čajovou svíčku 

 Zrníčka kávy 

 Propisku 

 Pinzetu 

 Tavící pistoli 

 Tempery a štětec 

 Nůžky 

 

POSTUP: 

Vyválíme si placičku ze samotvrdnoucí hmoty a obalíme svíčku. Ukoulíme větší kouli, která bude tvořit 

tělo ježka, a zatlačíme svíčku dovnitř. V dalším kroku vyrobíme ježkovi hlavičku. Vyválíme menší kuličku 

a vytvarujeme ji do tvaru mrkvičky. Hlavičku a tělíčko spojíme k sobě a na hlavičce vytvoříme očička. 

Z hmoty si vyválíme malilinkou kuličku, kterou přidáme na špici čumáčku. Pinzetou čumáček vytvaru-

jeme. Nezapomeneme udělat pusinku. Ježečkovi vytvoříme nožičky. Ze čtyř malých kuliček vyválíme 

placičky, které rozdělíme rýhou na tři části. A nožičky spojíme s tělíčkem. Necháme výrobek volně na 

vzduchu vytvrdnout. Ze samotvrdnoucí hmoty si vytvoříme také podzimní lístečky, které můžeme pro 

dekoraci přidat k ježečkovi. Po vytvrdnutí hmoty přilepíme zrníčka kávy na tělo ježečka, nabarvíme listy 

a hlavičku ježka barvou a máme hotovo. 

Klaudie Pašková 

DIY 
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ŠPALDOVÝ JABLEČNÝ KOLÁČ 

S ČOKOLÁDOU A MANDLEMI 

BUDEME POTŘEBOVAT: 
 300g špaldové mouky 

 200g třtinového cukru 

 200g strouhaných jablek 

 Prášek do pečiva 

 Lžička skořice 

 Lžička perníkového koření 

 2 lžíce holandského kakaa 

 2 vajíčka 

 140ml mléka 

 Máslo na vytření plechu 

 2 lžíce arašídového másla 

 Pro ozdobu čokoládovou polevu 

a mandle 

 

 

 

 

POSTUP: 
Nejprve si předehřejeme troubu na 180 stupňů. 

Poté si vytřeme plech máslem a vysypeme polohrubou moukou a můžeme se vrhnout na 

těsto. 

Do misky si nasypeme špaldovou mouku, třtinový cukr, prášek do pečiva, skořici, perní-

kové koření a kakao a promícháme. Když máme promícháno, přidáme vajíčka, mléko, 

arašídové máslo a nastrouhaná jablka a vše to pořádně promícháme. Hotové těsto mů-

žeme nalít na plech a dát do trouby na cca 40 minut. Po 40 minutách píchneme do kolá-

če, zda není uvnitř syrový. Pokud není, můžeme ho vyndat. Mezitím si dáme roztát čoko-

ládovou polevu. Když je poleva roztátá, můžeme jí začít polévat koláč. Jakmile máme 

polito, přidáme mandle na ozdobu a hotovo! Dobrou chuť! 

 
Denisa Prekslová a Lucie Šofrlová

RECEPT PRO KAŽDÉHO 
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Okénko mladého sportovce 
nes vám, milí čtenáři, představím nadějného florbalistu Mar-

ka Dlaska, bratra naší bývalé redaktorky a velice úspěšně 

cyklistky Vandy. 

 

Kolik let hraješ florbal?  

Je mi 12 let a florbal jsem začal hrát někdy před 5 lety, kdy mě 

k tomu přivedli kamarádi. 

Proč sis vybral zrovna florbal? 

Před florbalem jsem dlouho hrál fotbal, ale když jsem pak zkusil 

florbal, tak mě to začalo bavit více.  

Za jaký klub hraješ? 

Hraju za Předvýběr.cz Florbal Mladá Boleslav.  

Jak vypadají tvoje tréninky? 

Na začátku máme rozcvičku, potom nějaké cvičení, střelbu a na konci máme protažení.  

Jak se připravuješ během karantény? 

Během karantény většinou chodím běhat a posiluju. A občas jdu do garáže nebo na zahradu, kde si zkouším 

střelbu.  

Jaké jsou tvoje největší úspěchy? 

Moje největší úspěchy jsou ze Švédska, kde jsme vybojovali vítězství, nebo pak z Tatrancupu, kde jsme skončili 

druzí.  

Čeho bys chtěl ve florbalu dosáhnout? 

Nejvíc bych si přál dostat se do reprezentace nebo jet na nějaké větší turnaje.  

Co tě na tomto sportu baví nejvíc? 

Na florbale mě baví hlavně to, že tam je hodně dobrá parta a je tam sranda. Pak že tam máme hodně dobrý tré-

ninky a skvělého trenéra. 

Michal Veselý a Lukáš Orolín 

  

Tělocvik v kuželkárně 
a začátku školního roku jsme se v rámci tělocviku vy-

dali do Kosmonoské kuželkárny. Společně s 5.C se tam 

vydala naše spolužačka Natálie Dlouhá, která kuželky hraje 

závodně. Náš pan učitel tělesné výchovy, Tomáš Novák, nás 

rozdělil do pěti skupin. Cenné rady nám rozdala Natálka 

Dlouhá společně s jejím trenérem. 

Věděli byste, jaký je rozdíl mezi bowlingem a kuželkami ?  - 

Koule na bowling má v sobě díry na uchopení a koule na 

kuželky nemá, ale je také i menší. 

Celou hodinu tělocviku jsme si náramně užili a naučili jsme 

se další druh sportu. Pět nejlepších žáků 5.C mělo jet na turnaj do Mladé Boleslavi.  Bohužel kvůli situaci s covi-

dem 19 se zatím nekonal. Jsem ráda, že jsme dostali příležitost si zahrát kuželky, jelikož nám po pár týdnech za-

čala tato nepříjemná doba. 

Adéla Paříková

D 

N 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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KOMIKS 

Ema Kopecká 



| 23 
 

Listový muž 
 tátou jsem byl dneska na zahradě, kde jsem mu pomáhal. Blíží se zima, a tak je práce dost a dost. Byla krásná 

neděle, svítilo sluníčko a bylo teplo. Táta sekal trávu a kolem plotu stříhal šípek, co tam během roku vyrostl. 

Já jsem hrabal listí a sbíral hrušky, kterých se letos urodilo opravdu hodně. A jsou tak slaďounké! Sedl jsem si pod 

strom a do jedné hrušky se zakousl. Sladká šťáva mi vystříkla na bradu. Utřel jsem se do rukávu. Sluníčko svítilo a 

hřálo a já si užíval krásný podzimní den. Seděl jsem si pod hrušní, opřený o kmen stromu a pochutnával si na 

další šťavnaté hrušce. Na nedaleké skalce se vyhřívala krásná zelená ještěrka, kolem mě poletovali motýlci.  

Málem bych zapomněl, už je neděle a já stále nemám žádný námět pro svůj první příspěvek do školního časopi-

su. Dám si ještě jednu hrušku a třeba mě něco napadne. Ukusuju z hrušky jedno lahodné sousto za druhým, a 

v tom na mě ze stromu spadne list a ťukne mě přímo do čela. Vzal jsem ho do ruky a pozorně se na něj zadíval. 

List byl ještě zelený, jen okraje měl dožluta. Cítil jsem, jak se mi list v ruce pohnul.  

Ne nepohnul, to se mi zdálo. Byl to asi vítr. 

Už zase. Zase se pohnul! 

Teď jsem to cítil jasně a zřetelně. List se mi v ruce cukal jako 

chycená ryba. A dokonce se mi zdálo, že se mi snaží něco na-

značit, něco ukázat.  

Postavil jsem se a nechal se vést tím zvláštním listem. List mě 

přivedl k hromádce listí, kterou jsem před tím nahrabal. Stál 

jsem nad hromadou listí a čekal, co se bude dít. List mi znena-

dání vyklouzl z ruky a spadl na hromadu. V tu chvíli se zvedl vítr 

a listí se začalo točit ve větrném víru. Když se vše uklidnilo, 

zůstal jsem stát s pusou dokořán.  

Přede mnou stál panáček z listí.  

„Ahoj jsem Listový muž,” řekl, jako by se nechumelilo.  

„Jak se to, kde jsi se tady, co to…” koktal jsem a nemohl jsem 

ze sebe vypravit jednu smysluplnou větu. 

Listový muž byl panáček z listí, který byl velký jako já.  

Pokud se smíchá správný počet listů ze správných stromů a 

keřů a všechno se stane ve správný čas, listový muž může vzniknout. Život každého listového muže má ovšem jen 

omezenou dobu. Každý se rozpadne na prach o půlnoci na Dušičky. 

„A to je asi tak všechno, co bych Ti o sobě řekl, ” zasmál se. 

„Tak šup, šup, nemám moc času, jdeme si trochu užít,” zvolal Listový muž a rozeběhl se po zahradě. Listový muž 

mi vyprávěl o každé spadlé větývce, o ještěrkách a slepýších, o myších, které bydlí pod javorem, o včelách a 

vosách, které se navzájem zlobí a snad o všech mouchách, co tady za celý rok proletěly. Věděl zkrátka o všem, co 

se kde na zahradě šustne nebo stane. Všechny vědomosti získal od všech listů ze všech stromů a keřů, které za 

celý rok na zahradě vyrostly. 

Já jsem jen poslouchal a snažil se zapamatovat vše, co mi říká. Dny utíkaly a mě bylo víc a víc smutno, když jsem 

si uvědomil, že jeho čas se také krátí. Listový muž se na mě podíval a řekl: „Nebuď smutný, je to tak v pořádku. A 

za rok, když to vyjde, tak se zase uvidíme!” 

Podzim jsem měl z celého roku nejmíň rád. Ale od teď se už nemůžu dočkat, až za rok začne žloutnout a opadá-

vat listí ze stromu.  

Možná se zase setkám s Listovým mužem. 

A navíc si myslím, že se příběh o Listovém muži bude hodit do školních novin.  

Jdu ho napsat! 

Kryštof Mertl

S 

KOSMONOSÁČEK 
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PODZIMNÍ OTÁZKY 
1.Kdo rád žaludy? __________________ 

2.Kdo hledá v zemi kořínky? _________________ 

3.Kdo má malá prasátka a žije v lese? ______________ 

4.Kdo má štětinky a je hnědý? ___________ 

ZVÍŘÁTKO, KTERÉ VÁM VYŠLO: __________________ 

 

PODZIMNÍ KŘÍŽOVKA 

1. P 
   

I 
  

2. V 
  

K 
 

A 
 

3. 
  

R 
  

Ě 
 

4. P 
  

D Y 
 

5. 
 

U 
  

I C E 

L 
     

 

1. Co následuje po létu? 

2. Z čeho si pavouci dělají sítě? 

3. V čem žijí veverky? Ve… 

4. Co jí veverky? 

5. Co má buk? 

6. Co opadává na podzim? 

TAJENKA: Veverky si dělají zimní ______________ 

Nikola Končinská a Nela Palaštuková

KOSMONOSÁČEK 
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NAŠI PRVŇÁČCI 
ako každý rok na naši školu nastoupila spousta prvňáčků. Letos se otevřely tři třídy plné zvídavých žáků. Cel-

kem pěti z nich jsme položili pár otázek.  
 

Otázky: 

1) Jak se ti líbilo ve škole, když jsme tam ještě mohli chodit? 

2) Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

3) Našla sis ve škole nějaké kamarády? 

4) Co tě baví dělat ve volném čase? Máš nějaké koníčky?  

5) Co si budeš přát k Vánocům? 

 

Vojen Jakub Očenášek z 1. A: 

1) Hezky, ve škole se mi líbilo moc, protože mám rád paní učitelku a hezky se mi s ní učí. 

2) Živá abeceda, protože máme hodně písmenek a bez nich bychom neuměli číst. 

3) Ano, hlavně Vendu a Elinku. 

4) Baví mě hrát si s LEGEM, minivěda, cyklistika a lyžování.  

5) Přeji si autodráhu na ovládání a LEGO Polda garáž. 

 

Elin Vladyková z 1. A: 

1) Moc se mi tam líbilo, protože jsme se učili s naší paní učitelkou. 

2) Nejvíc mě baví prvouka. 

3) Našla jsem si hodně moc kamarádů - třeba Vojdu, Sofinku, Karolínku a Vendu. 

4) Nejradši si vezmu papíry, lepidlo a izolepu, potom z toho něco vytvořím. 

5) Přeji si miminko. 

 

Anna Prokešová z 1. C: 

1) Dobře se mi líbilo ve škole. 

2) Čtení.  

3) Jo, našla. 

4) Gymnastika, balet a hudebka.  

5) Hodinky, knížku a L.O.L.ku. 

 

Sofie Červoňáková z 1.B 

1) Ve škole se mi moc líbilo, hlavně noví kamarádi a paní učitelka. 

2) Matematika. 

3) Všichni jsme kamarádi. 

4) Ve volném čase si nejraději hraji s kamarády a bráchou. Chodím i na gymnastiku. 

5) Plyšového jednorožce, co vypráví pohádky. 

 

Johana Šandová z 1. B  

1) Líbilo se mi tam moc. Líbilo se mi sezení v lavici a že tam byla paní učitelka s námi. 

2) Matematika a angličtina. 

3) Našla jsem si tam hodně kamarádů. 

4) Jestli mám koníčky? Měla jsem... teď nemám. Ve volném čase si kreslím a hraju s panenkami.  

5) Tablet. 

Eva Červová a Mgr. Jarmila Jonášová

J 

KOSMONOSÁČEK 
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PANÍ UČITELKA HORNYCHOVÁ má na sobě 

kožíšek, který se skvěle hodí k bílému tričku s 

dlouhým rukávem. Na krku má náhrdelník, který 

celý outfit skvěle doplňuje. Je vidět, že paní uči-

telka si skvěle užívá online hodinu. 

PANA UČITELE NOVÁKA v jeho obvyklém outfitu 

určitě všichni poznáváme. To by nebyl pan učitel 

Novák, kdyby na sobě neměl šedé tepláky. Vy-

padá to, že má hodně práce, a tak mu zřejmě 

jeho manželka udělala výbornou večeři s pi-

večkem. 

PAN ŘEDITEL Zvolil vhodný outfit na doma. 

Výrazné žluté tričko se suprově hodí k šedým 

teplákům. Podle výrazu pana ředitele hádám, že 

se už nemůže dočkat online hodiny nebo porady 

s kolegy. 

Jelikož je období takzvaně “lockdownu”, tak má 

PANÍ UČITELKA ZELENKOVÁ ideální outfit pro 

tento čas. Klasické volné šedé tepláky jsou must 

have v roce 2020. K nim zvolila tričko s krátkým 

rukávem vínové barvy, které k šedým teplákům 

skvěle fituje. Trendy look doplnila svým krásným 

úsměvem, který vykouzlí člověku úsměv i na 

jeho tváři. 

VÝUKA V „DOMÁCÍM“ 

ennodenně se setkáváme s našimi vyučujícími na distanční výuce v oblečení tzv. „na doma“. Někdy si na 

oblečení dáme záležet a jindy se nám prostě nechce a jednoduše neřešíme, co máme před obrazovkou na 

sobě. Jak to ale mají naši učitelé? Jak si dají záležet na svém outfitu před kamerou svých počítačů, to se podívá-

me právě v dnešním speciálu módní policie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

MÓDNÍ POLICIE 
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PANÍ UČITELKA OČENÁŠKOVÁ má velice 

příjemný úsměv. Na sobě má černé tričko. Tím jí 

skvěle vynikají vlasy. Rozpuštěné vlasy paní 

učitelce moc sluší, měla by je nosit častěji. 

PANÍ UČITELKA MARKOVÁ vypadá opravdu 

šťastně. Ani se nedivím, když má vedle sebe 

Lilinku. S Lili jsou skvěle sladěné do růžové barvy 

a moc jim to sluší. Lili nejspíš pomáhá se vší 

prací s časopisem a určitě jí to moc jde.  

Jelikož se blíží Vánoce, tak PAN UČITEL KOZMA 

zvolil vhodný outfit pro toto období. Vánoční 

pyžamo je must have v roce 2020. Červená barva 

se k panu učiteli skvěle hodí. Aby panu učiteli 

nebyla zima na nohy, tak zvolil teplé šedé papuče. 

Celý outfit doplňuje roztomilý výraz pana učitele. 

Nejspíš se už těší na Vánoce. 

Nikdy snad nejde přehlédnout sympatický úsměv 

PANÍ UČITELKY HATICE GÜNGÖR. Musíme uznat, 

že paní učitelka má vkus. Zvolila tmavě modrý 

svetřík se zdobením véčkového tvaru. Tmavě 

modrá paní učitelce moc sluší. Samozřejmě by 

nebyl den bez dobrého teplého čaje, který v tom-

to období skvěle zahřeje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Připravily 

Denisa Prekslová, Lucie Šofrlová 

a Mgr. Barbora Marková

MÓDNÍ POLICIE 
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ZÁVĚREČNÁ ANKETA 
Tentokrát jsem si připravily pro naše spolužáky velice záludné slovíčko „složene“. Slovo složene pochází z oblasti 

Horácka v okolí Jihlavy a znamená ostružiny. Uhádli jste? 

 

 

Lukáš Rais 6.B 

„Je to něco, co se opakuje.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Šléglová 6.B 

„Ostrouhané jídlo.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Heroutová a Marie Petříčková 

 

 

Příští číslo KosmoNOSáku vyjde v březnu 2021 
 Akce prvňáčků 

 Návrat do lavic 

 Republikové kolo soutěže o nejlepší školní časopis 

 A mnoho dalšího

ZÁVĚREM 

Klára Heorutová 5.C 

„Stržené.“ 
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