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SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

Vážení příznivci časopisu KosmoNOSák, 

 

co může být lepším pozdním přivítáním do nového školního roku 

nežli nové číslo našeho studentského časopisu? V tomto výtisku si 

můžete přečíst Svět kluků a holek, Autorské psaní, Versus, ale i čer-

stvé aktuality, které naši pilní redaktoři zpracovali. Poté můžete zjis-

tit, kdo se v tomto čísle ″posadil″ do mého Křesla pro hosta, nebo 

něco málo o letošním Běhu zámeckým parkem.  

 

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. 

Náklad: 5 tisků, online forma 
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Mezinárodní reprezentace školy 

v E-twinningu
 měsíci září 5.A reprezento-

vala školu Kosmonosy a také 

Českou republiku v mezinárodním 

projektu. E-twinning je celosvě-

tový program, ve kterém je zapo-

jeno 223 926 evropských škol. Na-

učili jsme se pracovat v aplikaci 

Canva. Na Canvě jsme vytvářeli po-

hlednice a loga projektu, který se 

jmenoval Europan languages: 

Bridge for cultural diversity. Vše 

vyvrcholilo videohovorem, vede-

ným v angličtině, kterého se zú-

častnili Španělé a polská paní uči-

telka bez třídy. Měli se zúčastnit i 

Italové, ale ti se bohužel nepřipo-

jili. Kvůli dodržení GDPR jsme si pro 

videohovor vytvořili masky. 

 

Našich dvou spolužáků 

jsem se zeptal na tři 

otázky: 

 

Čím tě projekt oboha-

til?  

Daniel: Naučil jsem se 

nová anglická slova. 

Maxmilián: Naučil 

jsem se lépe anglicky. 

 

Co se ti na projektu 

nejvíc líbilo?  

Daniel: Nejvíce se mi lí-

bil videohovor.  

Maxmilián: Nejvíce se mi líbilo, že 

mohu mluvit anglicky. 

 

 

 

Co je tvůj nejlepší zážitek? 

Daniel: Poznal jsem nové lidi. 

Maxmilián: Nejlepší zážitek byl vi-

deohovor. 

Přemysl Dvořák 

Co je to Edu.Lab? 
ne 29. září se obě třídy devá-

tých ročníků zúčastnily pro-

jektu od Škoda auto s názvem 

Edu.Lab. Poznali jsme moderní zá-

zemí jedné z největších automobi-

lek ve střední Evropě. Lektoři nám 

představili interaktivní projekt 

v podobě pojízdné laboratoře plný 

technologie současnosti a budouc-

nosti. Mohli jsme si prohlédnout 

umělou inteligenci, termovizi, vir-

tuální realitu, robotiku nebo 3D 

tisk. Když jsme si uvnitř vše pro-

hlédli, před pojízdnou laboratoří 

na nás čekalo ještě pár dalších za-

stávek. První z nich byl kamion 

Scania, do kterého 

jsme si mohli vy-

lézt a zblízka pro-

hlédnout jeho in-

teriér. Následo-

valo elektroauto 

škoda ENYAQ,  

o kterém nám řekli 

spoustu zajíma-

vých informací, 

jako třeba jak 

velká je jeho bate-

rie nebo jak dlouho se nabíjí. Jako 

poslední jsme si mohli zkusit ovlá-

dat robota po překážkové dráze. 

Exkurzi jsme si moc užili  

a dozvěděli jsme se spoustu zají-

mavých věcí. 

Adéla Langerová

V 

D 

AKTUALITY 
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Velké úspěchy  

v Přírodovědném klokanovi 
 

áci 8. a 9. ročníků se 13. 10. 

2021 zapojili do Přírodověd-

ného klokana. V Klokanovi se obje-

vily úlohy hned z několika před-

mětů, třeba z matematiky, příro-

dopisu a chemie. Časový limit  

na splnění byl cca 40 minut. Stih-

nout jsme měli 24 úloh za 3, 4 a 5 

bodů (od každého osm úloh).  

Ze začátku měl každý už nějaké 

body, aby se nedostal do mínusu. 

Za správnou odpověď se body při-

čítaly, za špatnou odečítaly a po-

kud pole zůstalo prázdné, nic se 

nedělo. Na prvním místě se  

ve školním kole umístil David Da-

níček z 8.B. V rámci celého okresu 

ho jeho výsledek vynesl na krásné 

2. místo. Druhé místo školního 

kola obsadil Adam Folprecht z 9.A 

– v okrese mu patří 3. místo.  

 

Samozřejmě gratulujeme všem, co 

se zúčastnili! 

Adéla Palaštuková

 

Sestav si svou Loretu 
 hodinách prvouky jsme se 

učili o našem městě. Povídali 

jsme si třeba o Loretě a také jsme 

ji navštívili. Chodili jsme na vy-

cházky a říkali si o důležitých budo-

vách. Na jedné vycházce jsme hráli 

i podzimní hru. A také jsme soutě-

žili ve hře, která se jmenovala Se-

stav si svou Loretu. V ní jsme plnili 

různé badatelské úkoly. Když jsme 

ji vyhodnocovali, přišel mezi nás 

pan ředitel a předal nám diplomy. 

Rozárka Mocová 3.A 

 

 

Ž 

V 

AKTUALITY 
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ne 16. září se v Mladé Bole-

slavi na Výstavišti konal již  

3. ročník Festivalu kultur, na jehož 

pořádání se podílí naše paní uči-

telka Hatice Güngör. Festival na-

vštívili také žáci 7. a 9. ročníku kos-

monoské základní školy. Odcházeli 

jsme ze školy cca v 7:50 hod. a při-

šli jsme na místo cca v 8:50 hod., 

akorát na zahájení celého festi-

valu. Program pro žáky škol pokra-

čoval až do 12:00 hod. Odpolední 

část pro širokou veřejnost začínala 

ve 14:00 hod. a skončila v 18:00 

hod. závěrečnou řečí. V patnácti-

minutových blocích probíhalo 

představení jednotlivých menšin, 

které žijí na Mladoboleslavsku.  

Na začátku hrála státní hymna 

země, odkud menšina pochází  

a potom účinkující předvedli např. 

nějaký tanec nebo zpěv a další 

prvky typické pro danou kulturu. 

Návštěvníci měli možnost se kou-

kat na představení, nebo si prohlí-

žet stánky, ve kterých se dané 

země prezentovaly. Vidět jsme 

mohli třeba Ukrajinu, Slovensko, 

Mongolsko, Vietnam, Moldavsko, 

Bulharsko, ale i Nepál a spoustu 

dalších zemí. 

Jednou z nich bylo Turecko, ze kte-

rého pochází paní učitelka Güngör, 

která nemluví jen turecky a an-

glicky, ale dokáže říct pár slov také 

česky. Přímo na pódiu měla krátký 

proslov v češtině. Z Turecka po-

chází také zpěvačka Roksan Man-

del, která hraje na kytaru a skládá 

svoje vlastní písně jak turecky, tak 

anglicky. Zpívá a hraje nádherně.  

Ve stáncích měly jednotlivé kultury 

připraveny kromě tradičních jídel 

různé předměty. U stánku 

z Pákistánu jste se dokonce mohli 

nechat odzdobit tradiční hennou. 

Již po tisíciletí se pěstuje pro své 

hladké podlouhlé listy, z nichž se 

po usušení a nadrcení získává prá-

šek zelené či hnědočervené barvy. 

V něm je obsaženo velké množství 

zejména červených pigmentů, 

které se dobře váží s pro-

teiny. Proto se henna používá 

zejména na barvení vlasů, nehtů, 

kůže, hedvábí a vlny.  

Dana Gajdová

 

Turecko očima p. uč. Hatice Güngör 

Redaktor Václav Petříček poprosil 

paní učitelku Hatice Güngör, aby 

nám představila její zemi – Tu-

recko. 

 

Turkey is a vast country of diffe-

rent ethnic groups but we call 

ourselves "Turkish" as one nation. 

There is a lot of variety in the cui-

sine, traditions, folklore and life 

style in seven different regions.  

A lot of people know Turkey as a 

touristic country because of Anta-

lya which is the most popular city 

for the Czech people. However 

there is more about it.  

Turkey is also one of the top provi-

ders or nuts, tea, fig, grapes, olives 

and natural stones around  

the world.  

Turkish arts of Ebru, carpet, calli-

graphy, copper and jewelllery are 

also outstanding.  

We are the country bridging Eu-

rope to Asia so we have a deep cul-

ture from the civilizations of an-

cient times. "Göbeklitepe" is a his-

torical site discovered in 2008 

which is 7,000 years older than 

Stonehenge and gives a lot of hints 

about the civilizations of that time 

and changed the written history of 

human being.   

Turkish is spoken by at least 250 

million people all around the 

world.  

The word Turkish is first recorded 

by Roman historians in A.D. 1st 

century (After Christ 1st century). 

The symbol of Turkish people is  

the wolf.  

As for the popular agenda, Bion-

tech-Pfizer vaccination was cre-

ated by a Turkish couple Özlem 

Türeci and Uğur Şahin. 

Hatice Güngör  

Václav Petříček

D 

REPORTÁŽ 
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S Fabim 

do BARCELONY 

„Barcelonu je třeba si 

vychutnat.“ 
 

Jelikož jsme minulý rok nikam ne-

mohli, tento rok jsme chtěli zkusit 

něco nového, a pořádně si to užít. 

Proto jsme zavítali do Barcelony,  

a to na 5 dní. Čím dál tím víc zjišťuji, 

jak mě ležení u moře vlastně ne-

baví. Samozřejmě, teďka při škole 

by se to náramně hodilo, ale v tu 

dobu, když jsme jeli do Barcelony, 

byla ani ne půlka prázdnin. 

Do Barcelony jsme přijeli v neděli 

odpoledne, ubytovali jsme se, a za-

čali hledat stanici metra. Byli jsme 

hladoví a chtěli jsme najít nějakou 

dobrou restauraci. Povedlo se – 

našli jsme restauraci se zahrádkou, 

najedli se a dále pokračovali v ob-

jevování města. Potřebovali jsme 

se rozkoukat, abychom měli  

na další den plány. Věděl jsem o 

jednom místu, asi nejdůležitější 

památce v Barceloně: Sagrada Fa-

mília. Gigantický kostel, jehož 

stavba započala v 80. letech  

19. století, přičemž dodnes nebyl 

dokončen. Když jsme se vraceli 

zpátky, všimli jsme si, 

že cestou k hotelu 

uprostřed silnice byl 

opravdu široký chod-

ník. Barcelona je při-

způsobena obecně 

spíše na kola a hlavně 

na elektrické ko-

loběžky. Tím to město 

působilo tak rozsáhle. 

Následující tři dny 

jsme prakticky pouze 

chodili a chodili, obje-

vovali památky, a do-

konce ten třetí den 

našli vlakový spoj, 

který vedl až  

do Montserratu, což 

je benediktinský kláš-

ter vzdálený asi cca 

40 km od Barcelony. Jeli jsme tam 

hodinu a půl, pak ještě lanovkou  

ke klášteru – Montserrat se na-

chází  

ve skále. Dá se sem vyjet i autem, 

vede nahoru cesta. Také se dá jet 

na kole, ale to je tedy pořádná 

štreka. A nebo můžete použít, jako 

my, lanovku. Nahoře bylo hezky. 

Jemně foukalo. Navíc celkem 

teplo, ale to bylo jedině dobře. 

Lepší, než někde mrznout na hoře. 

Jen co jsme vyjeli na Montserrat, 

všimli jsme si restaurace, několika 

obchůdků se suvenýry a trhy, kde 

všichni z nějakého důvodu prodá-

vali pouze med. Vcelku to byl 

krásný zážitek. Fotky tu máte taky, 

nebojte, myslel jsem na vás. 

Čtvrtý den nás napadlo, že bychom 

se mohli podívat k moři. No, nic 

úžasného to nebylo, jelikož Barce-

lona je otevřená pouze z jedné 

strany k moři. Všechny pláže byly 

veřejné, to tedy znamenalo, že 

každý po své práci šel, vzal si deku, 

lehnul si k moři. A ve výsledku to 

vypadalo jako na Mácháči. Pokud 

se chcete vydat do Barcelony, 

s dobrou pláží nepočítejte. Jenom 

mě tak napadá – zašli jsme  

na maso do jedné steakárny v cen-

tru.  

LETEM SVĚTEM 
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Byla vyhlášená, 4.8 hvězd podle 

Google recenzí. Opravdu výborný 

zážitek. Proč to ale zmiňuji? Tady 

jsem se trochu zakecal s majitel-

kou podniku. Říkala, že asi dvě ho-

diny autem je poblíž Barcelony 

jedna soukromá pláž, ale už si ne-

vzpomenu na jméno. Třeba ji ně-

kdy najdete, jestli sem pojedete. 

Ještě jsme se zašli podívat do 

místního přístavu. Řeknu vám, to 

se mi líbilo asi nejvíce. Krásné lodě  

a jachty – já tohle vždy miloval, 

takže jsem si to náramně užíval. 

Narazili jsme na půjčovnu lodí  

a skútrů, tak nám to nedalo a půj-

čili jsme si na dvě hodiny menší 

loďku. Byl to krásný pohled, vidět  

z moře celou Barcelonu a jenom si 

užívat ten lehký vánek a plout si. 

Jojo… 

Poslední den jsme si řekli, že si to 

ještě na chvíli pořádně užijeme. 

Vrátili jsme se k půjčovně a vzali si 

na půl hodiny vodní skútry. Jako 

malý jsem na skútrech 

jezdil na dovolených 

často. Dokonce i u nás 

v Praze. Ale teď  

po delší době to ne-

mělo chybu! Tentokrát 

nás teda vedl instruk-

tor na lodi, my si měli 

udržovat určitý odstup 

(asi 200 m). Velká 

sranda to byla. Jestli 

jste nikdy nebyli, určitě si to 

zkuste, nebudete litovat.  

Po tomhle zážitku jsme se vrátili 

zpátky na hotel, vzali kufry, zavolali 

taxi, přijeli na letiště, najedli se 

v Burger Kingu, odletěli a byli rádi, 

že jsme objevili jedno z dalších 

krásných míst u nás v Evropě. 

Fabian Volf

LETEM SVĚTEM 
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Paní učitelka Fejfušová 

versus 

pan učitel Fejfuša 
 

     PANÍ UČITELKA FEJFUŠOVÁ                    PAN UČITEL FEJFUŠA 

 Otázka: 

Který hudební žánr nejraději posloucháte a proč? 
Tak to je hodně těžká otázka. Hudbu totiž miluju celým 

svým srdcem a poslouchám ji velmi ráda. Jako mladá 

jsem měla ráda rockovou muziku (Metallica, Naza-

reth…). Líbila se mi ale i ABBA a Beatles… Vlastně se asi 

nedá napsat, jakou hudbu mám nejraději. Asi každou, 

která se mi dobře poslouchá. 

Nejraději poslouchám americké country, dříve to byla 

rocková hudba. 

 

Jelikož jsme na zámku, máte nějakou oblíbenou postavičku z pohádky? 
Mám moc ráda pohádku S čerty nejsou žerty a moc se 

mi v ní líbila postava Petra. Možná i proto se můj syn 

jmenuje Petr. A jako malé se mi líbila pohádka Šíleně 

smutná princezna… asi i kvůli krásným písničkám. 

Asi Pepa Smolík, co smůly má tolik, a stojí na něm celá 

rodina. 

Jaké je vaše životní motto, kterým se řídíte? 
Maminka mi každý den před odchodem z domova ří-

kala: „Koukej, abys viděla!“ Nikdy jsem tomu moc ne-

rozuměla, ale cítila jsem, že to znamená, že se mám 

chovat slušně, aby se za mě nemusela stydět. A tak 

jsem „viděla“. Celý život se ale řídím tím, že se chovám 

k druhým tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.  

Žij tak, aby ses jednou za to 

nemusel stydět a mohl se 

všem podívat do očí. 

 

 

Na jaké místo se ráda vracíte?
Každý se určitě nejraději vrací domů. Do míst, kde se 

narodil. Já mám moc ráda Jizerní Vtelno, kde jsem se 

narodila, ale je mi smutno, když tam jsem, protože mi 

tam moc chybí rodiče, kteří už nežijí. Tak se ráda vra-

cím tam, kde na mě někdo čeká. Domů za dětmi, vnou-

čaty. Jinak je to Český Ráj, Krkonoše a Florida. 

Rád se vracím především  domů. V létě na Floridu,  

v zimě na  chalupu v Krkonoších, ale také do školy  

na zámek. Mám to tady rád. Žáky, kolegy… 

 

 

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole a proč?
Bavila mě čeština, ráda jsem psala povídky, pohádky  

a skládala básničky. Pak jsem měla moc ráda výtvarku, 

hlavně kvůli paní učitelce, která milovala vše rozma-

zané, a to se mi vždy povedlo. Uměla v nás vzbudit ra-

dost z tvoření a za to jsme jí dodnes vděčná. Bez mu-

čení se přiznám, že jsem neměla ráda matematiku. 

Měl jsem rád tělocvik, protože mě sport dodnes baví. 

Taky jsem měl rád chemii, protože mě učitel hodně 

moc naučil. Dobře mě připravil na střední školu. Byl ná-

ročný, ale spravedlivý.  

 

 

Adéla Langerová a Ema Ponocná 

VERSUS 
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ovidová situace zasáhla kaž-

dého z nás. Všichni najednou 

museli změnit svůj životní styl, 

omezit své zájmy a přizpůsobit se 

spoustě restrikcí, které nám byly 

nařízeny. Většina z nás byla v té 

době zavřena doma a všichni jsme 

se ve volném čase snažili alespoň 

trochu hýbat, chodit na vycházky, 

zkrátka si udržet alespoň nějakou 

fyzičku. Vždyť nás na to upozorňo-

vala i všechna média, osvěta minis-

terstva zdravotnictví, všichni ape-

lovali na to, abychom jako společ-

nost nezapomínali na fyzické 

zdraví. Na druhou stranu se však 

nenašlo moc lidí, kteří by zdůraz-

ňovali i zdraví psychické neboli du-

ševní.  

Dle mého názoru je zdraví duševní 

o trochu důležitější než zdraví fy-

zické a očividně se na tom mohu 

shodnout i s odborníky. Naše vní-

mání, chování a postavení ve spo-

lečnosti se odvíjí zásadně od naší 

psychické zdatnosti. Lidé duševně 

nevyrovnaní to mají v našem uspě-

chaném světě opravdu těžké. Když 

nevidí řešení z jejich neutichajícího 

trápení, páchají nemístné činy, 

chovají se zle k ostatním, vybíjí si 

zlost, nebo si v nejhorších přípa-

dech sahají na život.  

Tomuhle všemu se dá předejít. 

Nejlepší je, když si člověk své du-

ševní zdraví buduje už od raného 

věku. Zdravá a vydatná strava, do-

statek spánku, cvičení, sportování, 

dostatečné návštěvy přírody, to 

vše jsou jedny ze základních fak-

torů zdravé duše člověka. Pokud 

jeden faktor vynecháme a nahra-

díme ho něčím jiným, může to mít 

za následek postupné zhroucení 

těchto základních pilířů duševního 

zdraví. Neříkám, že Vás časté hraní 

videoher dožene ke zločinným či-

nům, ale řekněme si narovinu.  

Ve společnosti snadno poznáte 

člověka, který stále jen sedí za po-

čítačem a nemá jiné zájmy. Je 

proto důležité dělat vše s mírou 

tak, aby byl člověk spokojený, ne-

byl přetěžovaný, a hlavně nebyl  

ve stresu.  

Stres většina z nás zná. Je to řek-

něme psychický tlak vyvíjený  

na člověka, který se úměrně zvy-

šuje s počtem jeho povinností, 

úkolů, nebo třeba koníčků. Je důle-

žité, aby člověk svůj stres dokázal 

zkrotit a aktivně ovládat.  

Nakonec bych rád podotknul, že  

i když situace vypadají ztraceně,  

i když si nevíte rady, nevíte, co sám 

se sebou – neztrácejte hlavu. Ur-

čitě jste obklopeni lidmi, kteří Vám 

rádi pomůžou. 

Adam Folprecht

C 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK  
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„Tanec je nedílnou součástí mého 

každodenního života.“ 
ým hostem dnes bude rodák z Mladé Boleslavi, 

můj kamarád a nově i držitel titulu Mistr České 

republiky v latinsko-amerických tancích, Ondřej 

Vokurka. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jak se 

k tak neobyčejnému sportu, jako je tanec, dostal, jak  

na něj působilo jeho první mistrovství světa a co ho 

motivuje k tomu se stále zlepšovat.  
 

  

ZE ZAČÁTKU BY MĚ, ONDRO, ZAJÍMALO, JAK JSI SE 

K TANCI VŮBEC DOSTAL. VĚŘIL JSI ZPOČÁTKU, ŽE V BU-

DOUCNU DOSÁHNEŠ TAK VELKÝCH ÚSPĚCHŮ? 

Dalo by se říct, že mě to k tanci táhlo už od mala. Rozhodli 

za mě však rodiče. A byla to pouhá shoda náhod, že mě 

zapsali do latinsko-amerického tanečního klubu. 

Co se týče úspěchů, tak jsem takhle zpočátku vůbec 

nepřemýšlel. Dělal jsem to pouze jako hobby, a protože 

mě to bavilo. Trvalo několik let, než jsem vůbec potkal 

moji taneční partnerku Elišku a dostal se do mého klubu 

COOLDANCE. Zde jsem se setkal s úplně jinou stránkou 

tance.  

To bylo v roce 2017 a od té doby už můžu říct, že dělám 

sportovní tanec. Jinak tancuju už od roku 2010, takže od svých 6 let. 

ČAS V TÉ DOBĚ URČITĚ PLYNUL, TY JSI NABÍRAL ZKUŠENOSTI, MUSEL TEDY NASTAT OKAMŽIK NĚJAKÉHO VEL-

KÉHO ÚSPĚCHU. KDY JSI SE NAPŘÍKLAD POPRVÉ DOSTAL NA MISTROVSTVÍ ČR A JAK TO TAM PROBÍHALO? BYL 

TO PRO TEBE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŠOK? JAK JSI DOPADL? 

Mého vůbec prvního mistrovství jsem se zúčastnil v únoru 2017. V té době jsme s Eliškou měli čerstvě získanou 

výkonnostní třídu C, což je ta nejnižší potřebná na účast na MČR. Jeli jsme tam pouze získat zkušenosti a naši 

trenéři nás připravovali na zklamání, které nás mohlo potkat. Jednalo se o úplně jinou úroveň soutěží, než  

na kterou jsme byli zvyklí. 

Bylo to tedy obrovské překvapení, snad úplně pro všechny, když jsme se dostali až do finále na 5. místo. Jednalo 

se o přelomový moment v naší taneční kariéře, protože v tu chvíli přišlo rozhodnutí, zda se tomu budeme věnovat 

naplno. Rozhodli jsme se, že ano, a určitě toho nelitujeme. 

ČESKÉ SOUTĚŽE JSI V TÉ DOBĚ MĚL UŽ URČITĚ SJEŽDĚNÉ. ZAJÍMALO BY MĚ TEDY, JAKÁ BYLA TVÁ PRVNÍ ZAHRA-

NIČNÍ SOUTĚŽ? BYL MEZI NÍ A ČESKÝMI SOUTĚŽEMI NĚJAKÝ ROZDÍL? 

Přesně kde se konala naše první zahraniční soutěž si už nevzpomenu. Ale určitě nás to muselo hodně překvapit. 

Především v podobě výsledku, protože jsme skončili daleko hůře, něž jsme byli zvyklí. 

M 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 
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S každým zklamáním ale přichází poučení, a tak to pro nás bylo takové 

probuzení. Hlavně v tom, že taneční svět zdaleka nekončí na hranicích 

České republiky, a že jsou země, kde se tančí úplně na jiné úrovni než 

u nás. A právě tam jsou páry, se kterými se chceme srovnávat. 

ZJISTIL JSEM, ŽE JSI V ROCE 2019 BYL NA SVÉM PRVNÍM MISTROV-

STVÍ SVĚTA, KTERÉ SE KONALO V ISTANBULU. NAVALOVALY SE  

NA TEBE NĚJAKÉ ZVLÁŠTNÍ POCITY? JAKÉ MÍSTO JSI OBSADIL? 

Ano. A byl to rok 2019, kdy se nám podařilo získat náš vůbec první mis-

trovský titul. Právě díky tomu jsme na MS vůbec jeli.  

Zvláštních pocitů bylo určitě mnoho. Byl to stresující rok. Pro nás do té 

doby zdaleka nejnáročnější a celý jsme ho věnovali právě přípravě  

na Istanbul. Pocity únavy až vyčerpání se střídaly s pocity nadšení  

a motivace. Nakonec to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a umís-

tili jsme se na 14. místě, se kterým jsme v takové konkurenci byli spo-

kojeni. 

V ZÁVISLOSTI NA TAKOVÝCH KRÁSNÝCH VÝSLEDCÍCH NA SOBĚ MU-

SÍŠ URČITĚ TVRDĚ PRACOVAT. JE ASI POCHOPITELNÉ, ŽE NA SOBĚ 

(VZHLEDEM K TVÉ SPORTOVNÍ ÚROVNI) PRACUJEŠ V RÁMCI FYZICKÉ 

PŘÍPRAVY. VĚNUJEŠ SE VŠAK I PSYCHICKÉ PŘÍPRAVĚ? 

Samozřejmě. Fyzická příprava je jedna věc. Když se člověk naučí tvrdě pracovat, je to už v podstatě jednoduché. 

Mnohem větší překážky je ale potřeba překonávat právě v hlavě. Dnes už se tomu věnuji mnohem více. O finálním 

výkonu na soutěži totiž rozhodne právě to, jak to člověk psychicky ustojí. 

ABYCH NEPŘIPISOVAL ÚSPĚCH JEN TOBĚ, MUSÍM ZMÍNIT, ŽE PATŘÍ BEZPOCHYBY TAKÉ TVÉ TANEČNÍ 

PARTNERCE ELIŠCE HŘEBÍČKOVÉ. NA TANEČNÍM PARKETU SPOLU TRÁVÍTE URČITĚ SPOUSTU ČASU, ALE 

NAJDETE SI NA SEBE ČAS I MIMO TANEČNÍ PARKET?  

Jsem rád, že tu můžu něco říct i o Elišce, protože právě jí připisuju všechno, co jsme dokázali. Začali jsme spolu 

tancovat v době, kdy jsem sám už s tancem chtěl skončit. S ní to ale bylo něco jiného. Je pro mě neuvěřitelný zdroj 

motivace. Taneční sport je párový, a proto jsem rád, že jsme se s Eliškou našli právě my dva. Díky tomu jsme tam, 

kde jsme. 

Čas na parketě a mimo už jsem upřímně přestal odlišovat. Díky tomu, jak dobrý s Eliškou máme vztah, si můžeme 

na parketě povídat o všem. Když je nějaký problém, je to vidět i na našem tancování, proto na tréninku neřešíme 

jenom sestavy. A když už na parketě nejsme, koukáme se na taneční videa, komunikujeme s trenéry a řešíme, kam 

se zrovna můžeme posunout. Tanec už se tedy stal nedílnou součástí mého každodenního života. 

KAŽDÝ SPORT VRCHOLOVÉ ÚROVNĚ JE VELMI ČASOVĚ NÁROČNÝ. TY V TUTO CHVÍLI STUDUJEŠ NA GYMNÁZIU. 

JAK TO MÁŠ S UČENÍM? POKUD MÁŠ NAPŘÍKLAD SOUTĚŽ VE VŠEDNÍ DEN, JSI ZE ŠKOLY UVOLNĚN? 

Ano, studuji na gymnáziu v Mladé Boleslavi. Mám štěstí v tom, že mě rodiče v tanci velmi podporují. Proto, když 

je potřeba, nemají problém mě ze školy uvolnit. Ať už jde o soutěž nebo trénink. Jde to ale ruku v ruce s tím, že 

vědí, že se ve škole budu snažit stejně jako na parketě. Kdybych studium zanedbával, byla by to jiná situace. 

MOU POSLEDNÍ OTÁZKOU JE, CO TĚ MOTIVUJE K TOMU SE VE SVÉM SPORTU STÁLE ZLEPŠOVAT? 

Jak už jsem říkal, motivují mě především lidé, které mám kolem sebe. Proto je potřeba se pohybovat  

ve společnosti, která na mě takto působí. Je ale potřeba nalézt nějakou motivaci i sám v sobě. Je důležité, aby 

člověk dokázal sám sebe kontrolovat v tom, co dělá nebo co by dělat měl. A když už to dělá, tak aby to dělal 

pořádně. Tohle všechno jsou ovšem vlastnosti, které jsem získal až díky tanci a lidem, se kterými jsem se potkal.  

Na závěr musím říct, že mám hlavně veliké štěstí. Štěstí na rodinu, přátele, taneční partnerku a na trenéry. Jen 

díky všem těmto lidem jsem teď tam, kde jsem. 
 

Ondro, moc ti děkuji za tento upřímný rozhovor a přeji tobě a tvé partnerce ještě větší a krásnější úspěchy. 

Adam Folprecht  

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 
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Jako každý rok se na naší škole během měsíce září odehrál bleskový sběr papíru. Nejenom že to škole přinese 

nějakou korunu navíc, ale taky to prospěje životnímu prostředí. A ptáte se – jak? No jednoduše. Sebraný papír jde 

do recyklace, kdy se znova začlení do výroby a může se z něho udělat mnoho nových produktů, jako je například 

karton nebo také toaletní papír a další. Díky tomu se šetří nejenom papírem samotným, ale i lesy, protože nedo-

chází k dalšímu kácení stromů. 

U nás na škole se sbírá také použitý olej, který se dál pak dá využít jako například přísada do bionafty nebo jako 

přísada do recyklované nafty. V říjnu se vybíral i elektroodpad, který lze dále využít například na komponenty  

do strojů. 

Naše škola se aktivně zúčastňuje třídění odpadu, tyto akce hodně šetří naši planetu a je dobře že se jich zúčastňu-

jeme. Za všechny tyto ekologické aktivity vděčíme panu učiteli Turkovi a jsme moc rádi, že můžeme šetřit naše 

životní prostředí. 

Lukáš Havel 

 

  

OČISTA KONIKLECOVÉ LOUKY
ne 23. září jsme měli sraz na 

nádvoří školy se 6. a 7. 

ročníkem. Pan učitel Turek se rozhodl 

jít se podívat na nedalekou louku 

zvanou Koniklecová, která byla 

čerstvě posekaná, a tak jsme měli 

možnost ji shrabat a uklidit. Vyzvedli 

jsme hrábě, nůžky a pracovní 

rukavice a vypravili jsme se na louku, 

která se nachází kousek od Debře. 

Po příchodu na místo nám pan učitel 

dal instrukce. Nůžkaři budou úplně 

nahoře a ti, kteří měli hrábě, tak 

kousek od nůžkařů začali shrabávat posekanou trávu. Když jsme takto dobře pracovali, tak jedna žačka 

našla pavouka, konkrétně křižáka pruhovaného a někteří žáci dokonce našli 

i jeho vajíčka. Hromádky trávy jsme nakupili na jednu velkou hromadu  

a práce byla hotova.  

Dále nám pan učitel poskytl informace ohledně rostlin, které na loučce 

rostou. Cestou zpět do školy jsme ještě posbírali odpadky. 

 

 

Křižák pruhovaný:  

Původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří, který však vlivem 

globálního oteplování zdomácněl také v České republice. 

Dana Gajdová 

D 

EKOKOUTEK 
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HISTORY OF COMICS! 
he history of American comics started in 1842.The first comic to be published was: The Adventures  

of Mr. Obadiah Oldbuck by Rodolph Töpffer. 

 

HISTORY OF MARVEL COMICS 

Marvel comics was founded in 1939, by Martin Goodman. First comic book cre-

ated by Marvel was Marvel Comics no. 1, which featured several superhero 

characters, for example well known Human Torch. In the 1940s, It was golden-

age for Marvel’s Comics. In those years, well known Captain America appeared, 

and because the whole world was in a war, it was a great tool for the American 

Government to recruit young and new soldiers. 

 

HISTORY OF DC COMICS 

Malcolm Wheeler-Nicholson founded National Allied Publications in 1934, the fol-

lowing year the company released New Fun – the first DC comic book. One of the 

first comics was also about well-known veteran Superman. In the golden-era DC also 

created heroes as Batman and Wonder Woman. 

 

 

 

 

 GESCHICHTE DER COMICS 
ie Geschichte der amerikanischen Comics begann 1842. Der erste Co-

mic heißt: Die Abenteuer des Herrn Obadiah Oldbuck von Rodolph 

Töpffer.                        

 

GESCHICHTE DER MARVEL COMICS 

Marvel Comics sind 82 Jahre alt. Das erste Comic Buch von Marvel war 

Marvel Comics Nr. 1.  

In den 1940er Jahren war ein goldenes Zeitalter für Marvel's Comics. In diesen Jahren erschien auch populäre 

Captain America.  

 

GESCHICHTE DER DC COMICS 

Malcolm Wheeler-Nicholson gründete 1934 National Allied Publications. Im Jahr 1935 veröffentlichte New Fun – 

das erste DC-Comicbuch. Der erste Comic war über Superman. Weitere Comics waren über Superman und Won-

der Woman. 

 

Rubriku připravili Lukáš Havel a Barbora Linhartová

T 

D 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

appeared – objevil se 

following – následující 

several – několik 

tool – nástroj 

was founded – byl založen 

appeared – objevil se 

 

 

 

 

 

 

 

 

erschien – objevil se 

gründete - založil 

veröffentlichte - vydal 

Weitere - další 

entscheiden - rozhodnout se 

erinnern - pamatovat si 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/popul%C3%A4r?strict=true
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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 nejraději? 

5. Vrátil/-a by ses na základku nebo bys zůstal/-a na střední…? 
 

 

 

 

JANA PALAŠTUKOVÁ (absolventka 1999)  

EVA PAČINKOVÁ (absolventka 2004) 

TEREZA ČIBEROVÁ (absolventka 2021) 

BARBORA ŠVESTKOVÁ (absolventka 2021)  

1.Byly to krásné časy, celá třída jsme byli dobrá parta – super kolektiv. 

2. Určitě jich bylo mnoho, ale na žádnou si asi nevzpomínám.  

3. Na paní učitelku Strnádkovou a na paní učitelku Rudolfovou, kterou jsme 

měli za třídní v 9. třídě, a také na paní učitelku Zinkovou. 

4. Na angličtinu, dějepis a hodiny vaření. 

5. 😊 Raději zůstanu v práci… 

 

1. Na základní školu vzpomínám jenom dobře. 

2. Někdo z naší třídy se schoval do skříně a vybafl na učitele. 

3. Nejraději vzpomínám na paní učitelky Černou, Strnádkovou a Linhartovou. 

4. Mé oblíbené předměty byly matematika, zeměpis a dějepis. 

5. Na základku bych se vrátila. 

ABSOLVENTI 

Adéla Palaštuková, Ester Borokovicsová 

1. Na základní školu vzpomínám v dobrém. 

2. Vtipných historek je víc. 

3. Vzpomínám na paní učitelku Peregrinovou, Steklou, Urbánkovou a pány uči-

telé Turka a Mašína. 

4. Výtvarku a angličtinu jsem měla nejraději. 

5. Asi bych se vrátila na základku. 

1. SUPER! 

2. Celý můj život na ZŠ byl super. 

3. Vzpomínám na všechny. 

4. Nejlepší byla chemie s panem učitelem Turkem.  

5. Vrátila bych se na základku. 
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POMOC HLEDEJ U NĚMÝCH TVÁŘÍ 
si se ptáte, proč takový název. Tento text bude o zvířatech a jejich pomoci. A co vše můžete říct němému 

zvířeti, na rozdíl od člověka. Zásadní rozdíly mezi těmito existencemi. 

Začala bych tím, že ti, co mě znají osobně, ví, 

že nemám sourozence, a právě toho mi nahra-

zuje spousty zvířat, mezi kterými žiji. Někteří 

mě za to i odsuzují, že ze mě prý moji rodiče 

dělají chudáka, a proto mi kupují zvířata. Aniž 

by věděli nebo si zjistili podrobnější infor-

mace, které jsou dost důležité... Např. to,  

že znají nejvíc můj vztah ke zvířatům a lidem. 

Spoustu lidí odsuzují za to, jak se různí lidé vy-

jadřují a žijí. Ale někdy si neuvědomují, jak da-

nému člověku můžou ublížit. 

Můj den je z 90 % pouze se zvířaty (když nepo-

čítám školu). Nejsem typ člověka, co lehce na-

vazuje konverzace. Celé dny si vykládám se 

zvířaty a říkám jim úplně vše bez obav, že se 

mi to další den vrátí od někoho jiného jako 

drb. Někdy mi přijde, že mi i rozumí. Nepřed-

stavujte si, že mluvím nahlas se zvířetem. Vů-

bec ne. Všechno se to odehrává v myšlenkách. 

„Povídám si“ hlavně s mojí fenkou Sheylou  

a klisnou Indy. To jsou takové 2 moje ká-

mošky, co ví úplně všechno. Kdo má domácí 

zvíře, určitě mi rozumí. Občas mám problém 

porozumět dnešní generaci mých vrstevníků. 

Někdo něco řekne a pak to ví celá třída. Je to 

smutné, jak už nikdo neudrží tajemství. Člo-

věku nemůžu říct moje nejhlubší myšlenky, protože by mi ani nerozuměl. Mám pocit, že myslím trošku jinak než 

ostatní. Nechci říct, že jsem chytřejší, ale nějaké věci mi docházejí více než ostatním. Ta zvířata mi rozumí. Nebo 

aspoň mě v tom nechte, že je to tak. Jim opravdu můžu říct vše a nikdo se to 

nikdy nedozví. Buďte rádi i za domácí zvířátko. Jakékoliv. Protože vám vždy ně-

jakým způsobem pomůže. Když jdete ráno s pejskem a vrátíte se, hned máte 

lepší náladu, no ne? Každý nepotřebuje společnost lidí. Někomu je lépe samot-

nému než ve velké skupině lidí, kterým se nedá ani věřit. 

Tímto bych chtěla říct, že zvířata vám někdy pomůžou mnohem více než lidé. 

Samozřejmě když máte pravé přátele, tak se nikomu nevyrovnají. Ale stejně je 

lepší, když máte nějaké záložní milované zvířátko, které vás miluje víc než samo 

sebe. A dává vám to najevo. To je to nejhezčí – láska zvířete. Zvíře vám nikdy 

neublíží a nezalže. Můžete mu věřit víc než komukoliv jinému. Přátelé jsou fajn, 

ale já je nevyhledávám tolik jako ostatní. 

Klára Sobotková

A 

AUTORSKÉ PSANÍ 
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ZDOBENÁ SKLENICE NA PASTELKY 

BUDEME POTŘEBOVAT: 
 zavařovací sklenici (bez uzávěru)  

 provázek nebo stuhu, krajku (jakáko-

liv šíře či barva)  

 drobný dekorační materiál (korálky, 

papírové výseky…) 

 tavnou pistoli s náplní  

 nůžky  

 

POSTUP: 
Vezmeme si tavnou pistoli a kabel dáme do zásuvky (menší z nás 

mohou poprosit o pomoc někoho dospělého). Připravíme si 

k ruce provázek. Jen co náplň v pistoli bude roztavená, tak si 

vezmeme sklenici a můžeme začít. Začneme od spodního okraje 

sklenice. Po celém obvodu naneseme roztavenou náplň  

a připevníme první řadu provázku. Provázkem postupně 

obtočíme celou sklenici, ale ne úplně k uzávěru. Konec provázku 

opět přilepíme tavnou pistolí.  

Na závěr můžeme obmotanou sklenici dozdobit podle fantazie. 

Výroba je jednoduchá, ale jde o preciznost. Je zapotřebí hodně 

trpělivosti. 

Dana Gajdová 

 

PAPÍROVÉ HVĚZDY 
BUDEME POTŘEBOVAT:  

 7 papírových sáčků 

 lepidlo 

 nůžky 

 

POSTUP: 
Slepíme 7 papírových sáčků dle prvního 

obrázku dnem k sobě. Všechny sáčky 

roztřihneme dle vzoru na druhém 

obrázku. Opatrně rozbalíme a slepíme 

poslední dva sáčky k sobě. 

Sára Holcová

DIY 
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Fotonávod připravila paní Kabátová 

DIY SPECIÁL 

1. 2. 3. 

4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 
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BUDEME POTŘEBOVAT: 
 1,5 hrnku polohrubé mouky 

 1 hrnek krupicového cukru 

 2 vejce 

 ½ hrnku mléka 

 ¼ hrnku oleje 

 1 hrnek nastrouhané cukety 

 ½ sáčku do pečiva 

 1 vanilkový cukr 

 citrónová kůra 

 3 lžíce kakaa 

 špetka soli 

 

POSTUP: 
Nejdříve si nastrouháme cuketu. Přebytečnou vodu, kterou cuketa pustila, vylijeme. Dáme si předehřát troubu  

na 160°. Vymažeme si bábovkovou formu olejem a vysypeme polohrubou moukou, pokud vlastníte silikonovou 

pečící formu, není třeba ji vymazávat.. Všechny ingredience kromě kakaa smícháme v hladké těsto. Třetinu těsta 

si oddělíme stranou a vmícháme do něj kakao. Do formy lijeme střídavě světlé a tmavé těsto, přičemž začínáme  

a končíme světlým těstem. Dáme péct do vyhřáté trouby a pečeme cca 80 minut, dle zkušeností s troubou. Dopo-

ručuji nechat bábovku vychladnout a až následně vyklopit z formy a rozkrojit, aby se nesrazila. Bon appétit, tedy 

dobrou chuť! 

František a Magda Michalovi 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 

e začátkem nového školního roku nepřichází jenom 

spousta učení a domácích úkolů, ale i schůzky našeho 

školního parlamentu. A o co vlastně jde, ptáte se? Parlament 

vede paní učitelka Jiřina Fejfušová a tvoří ho skupina lidí – 

žáků naší školy, která se může podílet na rozhodování o škol-

ních akcích, popřípadě upozornit na problémy žáků nebo 

školy jako takové. Parlament má zástupce ze všech tříd  

od třetí do deváté. Schází se pravidelně každý první pátek 

v měsíci a diskutuje různé návrhy či problémy. Schůzek se 

často účastní i členové vedení školy. S výsledky schůze parla-

mentu pak jednotliví zástupci seznámí své třídní kolektivy. 

Lukáš Havel

S 

BON APPÉTIT A PARLAMENT 
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Okénko mladého sportovce 
Týna Hlošková vám dnes, milí čtenáři, představí v naší pravidelné rubrice sport, 

který jsme tu ještě neměli. JUDO! 

 

Týnko, prozraď nám, jak dlouho už děláš judo?  

Judu se věnuju přibližně 3 roky. 

Co potřebuješ na tréninky? 

K judu potřebujeme tatami (plocha/podložka na cvičení), pevné kimono a hodně 

pití. 

Jak vypadá váš trénink? 

Trénink začíná rozcvičkou (běh, gymnastika, pády) a pokračuje posilováním, procvi-

čením některých technik a posledních třicet minut děláme randori (cvičné zápasy). 

Jak ses připravovala v karanténě? 

Posilovala jsem, běhala a učila jsem se teorii, které je v judu také důležitá. Snažila jsem se dělat všechno pro to, 

abych po karanténě byla schopná zvládnout tréninky. 

Jaká jsou pravidla juda? 

V judu je cílem dostat soupeře na zem povolenými technikami. Začíná slovem hajime a přerušuje se slovem mate. 

V průběhu se dávají za provedení technik body – ippon za 1 bod, wazari za 0,5 bodu. Při boji můžeme slyšet slova 

jako soremade (konec boje) a sanomama (znehybnění). Za provinění dostaneme šido (napomenutí). V případě 

remízy se zápas prodlouží (golden score). 

Jaký je Tvůj největší úspěch? 

Každý trénink, o kterém si myslím, že jsem ho zvládla, beru jako svůj úspěch. 

Máš nějaký vzor? 

Ano. Adama Kopeckého, mistra Evropy a světa. 

Čeho bys chtěl ve svém sportu dosáhnout?  

Zatím nemám nějaký cíl. 

Co Tě na judu nejvíc baví?  

Možná to bude znít zvláštně, ale nejvíce mě na něm baví jeho náročnost. 

Michal Veselý a Lukáš Orolín  
 

Tradiční běh zámeckým parkem 
ne 20. 9. 2021 se odehrál před kosmonoskou základní školou běh zámeckým parkem. Byl to už 11. ročník. 

Třídy byly rozděleny na chlapce a dívky.  

 

Zde jsou výsledky za jednotlivé kategorie:  

1. třídy: Běh chlapci i dívky 400m: 

chlapci 1. Čuban                              dívky 1. Kumberová  

             2. Folprecht                                   2. Bernotová  

             3. Trojan                                        3. Hladíková  

2. a 3. třídy: Běh chlapci i dívky 600m: 

chlapci 1. Pour                                 dívky 1. Ulmanová 

             2. Velechovský                              2. Pospíšil  

             3. Hlava                                          3. Piskačová  

4. a 5. třídy: Běh chlapci 1000m a dívky 800m: 

chlapci 1. Ulman                      dívky 1. Maršounová 

             2. Šrajer                                  2. Mladá  

             3. Švadlenka                           3. Knotová  

 

 

Filip Hladík a Přemysl Dvořák 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 



22 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMIKS 

Ema Kopecká 
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 čem se na podzim blýskly naše milé paní učitelky z prvního stupně? Jaké trendy byly k vidění na naší škole? 

Myslíte, že se jim podařilo vyladit své outfity do posledního detailu? My jsme si vzali pod lupu paní učitelku 

Hornychovou a Fejfušovou. 

 

Paní učitelka 

Hornychová 
Vybraly jsme si paní učitelku Hornychovou, protože jsme byly 

naprosto ohromeny tím, jak se paní učitelce povedlo zkombinovat 

krásné podzimní barvy. Šátek s kalhotami perfektně ladí  

do oranžové a vínový svetřík, který zahřeje ve studených 

podzimních dnech tomu dodává šmrnc. Nesmíme zapomenout ani 

na pohodlné kalhoty, které se do školy opravdu hodí. Krásně 

vyladěný outfit. Nemáme co vytknout. 

 

 

 

Paní učitelka 

Fejfušová 
Opět jsme zvolily podzimní outfit, tentokrát paní učitelky Fejfušové. 

Hnědé bavlněné šaty, jaké pro dnešek zvolila paní učitelka, potře-

buje ve svém šatníku prostě každý! Lehký žlutý šátek jí zahřeje krk 

po náročném dni, kožené kozačky outfit skvěle doplňují. Outfit je 

jednoduchý, na podzim jako dělaný. Klidně se jím můžete inspirovat 

i pro zimní období. Šaty doplníte hřejivým kabátem, na nohy oblék-

nete kvalitní teplé punčocháče a slušivý outfit je na světě. 

Připravily Antonie Šolcová, Klára Kvačková a Adéla Tomášková 

V 

MÓDNÍ POLICIE 
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Malované čtení 

 
Dana Gajdová 

 

 

Galerie 

KOSMONOSÁČEK 

David Volf 4.B Šimon Pospíšil 4.B 
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Křížovky 
   1.       

   2.   K    

 3.  V       

4.          

  5.     D   

   6.       

  7.    O    

   8.    R   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily Tereza Kabátová a Adéla Horáková   

 1.        

2.         

 3.        

 4.        

5.         

 6.        

KOSMONOSÁČEK 

1. Opak slova mokrý. 

2. Kdo má svátek 20. 11.? 

3. Co září v noci? 

4. Hlavní město ČR. 

5. Co vymysleli bratranci Veverkovi? 

6. Zmrzlá voda. 

7. Peče se na Vánoce. 

8. Druh ryby. 

 

1. Italské jídlo. 

2. Noční pták. 

3. Listnatý strom. 

4. Kdo má svátek 2. 5.?  

5. Plod jehličnatého stromu. 

6. Anglicky „ústa“. 

 

 
8. 
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