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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení žáci, učitelé, rodiče a všichni příznivci našeho časopisu,

je mi obrovskou ctí,  že Vás mohu přivítat skrze toto číslo do no-
vého roku 2022. Čeká nás toho letos spousta, například Zimní
olympijské hry v Pekingu, jejíž odvrácené straně se budu věnovat
ve své stálé rubrice Svět Kluků a Holek. Kolegové si pro Vás připra-
vili zprávy o návštěvě čokoládovny, o prozkoumání únikové hry
Golem, ale také o spaní ve škole. Můžete si samozřejmě přečíst
naše stálé rubriky jako je Versus, Letem světem, Zámecké křeslo
pro hosta, Ekokoutek a mnoho dalšího.

Tak hezké čtení.

Váš Adam Folprecht

Veškeré neoznačené fotografie a obrázky v tomto čísle pocházejí z archivu
ZŠ Kosmonosy nebo od žáků ZŠ Kosmonosy.
Vydává: ZŠ Kosmonosy, příspěvková organizace, Podzámecká 1
Časopis KosmoNOSák vychází za podpory ředitelství ZŠ Kosmonosy, SRPŠ
a vedení města Kosmonosy.
Náklad: 5 tisků, online forma
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Advent ve 2.C
aše těšení na Vánoce začalo
tradicí sv. Martina. To jsme

celá třída pekla svatomartinské
rohlíčky ve školní kuchyňce.  Uvařili
jsme si k tomu ovocný čaj, ale kluci
si posteskli, že by neuškodila ani
svatomartinská husa, která se při
této příležitosti také peče. Jakmile
skončilo naše svatomartinské po-
svícení, začali jsme myslet na Vá-
noce a na ty, kteří to potřebují.
Proto jsme se velmi rádi zúčastnili
sbírky pro pejsky a kočičky z útulku
v Lysé nad Labem, kterou vyhlásila
7. C.
Poté nás paní učitelka Mgr. Kate-
řina Göldner zapojila do meziná-
rodního projektu se španělskou zá-
kladní školou. Psali jsme dětem vá-
noční pohlednici v angličtině a
těsně před Štědrým dnem nám při-
šla krásná odpověď. Milým zpes-
třením výuky bylo naše vánoční pě-
vecké vystoupení na městském jar-
marku v Kosmonosích. Další

oblíbenou adventní tradicí v naší
třídě je věštění na sv. Ondřeje.
Proto jsme 30. listopadu zasedli
k čarování s hrnečky.  Ty jsme za-
míchali a někdo pod ním našel
prstýnek, někdo penízek, jiný zas
hřebínek. Ti, kteří chtěli znát svůj
osud, si tajně na papírky napsali

jména svých milých a na
noc je uložili pod pol-
štář, na němž spali. Ráno
jeden náhodně vytáhli a
jméno jim prozradilo,
kdo se stane jejich vyvo-
leným. Každý rok je ne-
joblíbenější aktivitou há-
zení bačkory do dveří,
komu ukazuje špička ze
dveří, ten si brzy najde
milého. Paní učitelka se
vždy v tento okamžik
nejvíce bojí, že zrovna
vejde do dveří pan ředi-
tel.
Na svatou Barborku
jsme si do třídy přinesli
větvičky zlatice, která

nám krásně ještě před odchodem
na prázdniny pro štěstí rozkvetla.
Na Mikuláše jsme si připravili pře-
hlídku čertů a andělů. Čekali jsme
na opravdové čerty i u nás ve třídě,
ale nakonec jsme se spokojili i s pa-
nem školníkem, který je prý potkal
na chodbě a dárky nám od nich
udatně donesl. I my jsme se po
vzoru sv. Mikuláše rozhodli udělat
dobrý skutek a zorganizovali jsme
sbírku pro děti z dětského domova
v Krnsku. Přinesli jsme jim knížky,
oblečení i naše oblíbené plyšáčky,
protože víme, že u nich teď najdou
svůj nový domov. Celý advent jsme
zakončili tradicí sv. Lucie, která
v překladu znamená světlo. A i my
jsme  chtěli  být  světlem  a  vzorem
pro druhé, proto jsme vánočně vy-
zdobili jídelnu našimi ručně vyrá-
běnými dřevěnými sněhuláčky. A
co  si  přát  do  nového  roku  2022?
Snad jen díky za vše v roce minu-
lém, že jsme mohli prožít školní
dny společně a bez karantén.

Děti z 2.C a Mgr. Pavla Šímová
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8.B se vydala po stopách GOLEMA
dravíme do časopisu. Předsta-
víme vám únikovou hru Le-

genda o Golemovi, kterou jsme na
vlastní pěst zažily 5. 11. 2021. Hráli
jsme na Praze 1 ve starobylém Ži-
dovském městě. Rozdělili jsme se
na tři skupiny. Každá skupina se
přes aplikaci připojila na stránky
hry, kde postupně dostávala

instrukce.  A  mohlo  se  začít!  Na
stránkách nám radili, kam máme
jít, a postupně nám zasílali úkoly.
Každou odpověď jsme psali do
chatu na telefonu. Pokud jsme si
ale  nevěděli  rady,  měli  jsme mož-
nost nápovědy. A jelikož se nám
stopoval čas, za každou nápovědu
bylo 5 minut navíc. Hra skončila po

vyplnění všech úkolů. My a náš tým
jsme hru nedokončili a ztratili jsme
se, ale i tak byla hra velmi zajímavá
a odnesli jsme si spoustu informací
a zážitků, i když musíme uznat, že
ke konci to bylo už trochu zdlou-
havé. Děkujeme za váš čas!

Klára Kvačková
Antonie Šolcová

Jak se vyrábí

čokoláda?
ne 4.1. 2022 se třídy 9. roč-
níku zúčastnily exkurze v to-

várně na čokoládu. Výlet začal sra-
zem na nádvoří, odkud jsme šli k
autobusu, který nás odvezl přímo k
továrně Chocotopia v Průhonicích.
Nejdříve nás čekala prohlídka a in-
formace o výrobě čokolády. Mohli
jsme si prohlédnout stroje, ve kte-
rých se čokoláda vyrábí a ochutnat
pravou čokoládu z kakaových
bobů. Na prohlídce nás zaujal vý-
tah,  ve  kterém  nám  pustili  krátké
video o sběru kakaových bobů. Ná-
sledně jsme se přemístili do míst-
nosti na workshop, kde jsme si

mohli vyrobit
vlastní čoko-
ládu. Měli
jsme na výběr
z bílé, mléčné
a hořké čoko-
lády. K dispo-
zici jsme měli
různé druhy
ozdob, napří-
klad sušené
ovoce, kokos
nebo barevné
kuličky. Než nám čokolády ztuhly,
měli jsme chvíli čas, který jsme
strávili v dětské herně. Když naše

exkurze v čokolá-
dovně skončila, roz-
dělili  jsme  se  do
týmů a  vyrazili  do
centra za památ-
kami. Každý tým do-
stal na papírku různá
místa  v  Praze  a  měli
jsme z toho sestavit
co nejkratší trasu,
která pro všehny

týmy končila na Staroměstském
náměstí. Když to každý měl, na-
sedli jsme do autobusu a vyrazili
do centra hlavního města. Každá
skupina se musela u daných míst
vyfotit a cílem naší cesty byl vá-
noční stromeček na Staroměst-
ském náměstí. Když všichni bez-
pečně dorazili do cíle, nasedli jsme
do autobusu a hurá domů. Výlet
byl zajímavý a těšíme se na další.

Adéla Langerová
Ema Ponocná
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e školním roce 2021/2022 se
třída 5.A ZŠ Kosmonosy zapo-

jila do mezinárodního projektu
„Deti tvoria a čitajú detem“. Díky
projektu se seznámili s jednou tří-
dou z Řečan nad Labem z České re-
publiky a dvěma třídami ze Sloven-
ské republiky: ZŠ a MŠ Krušetnica,
ZŠ Mariánska z Prievidzi. Společ-
ným cílem je navázání kontaktu,
sdílení informací a zážitků a vytvo-
ření společné knihy pohádek a pří-
běhů.
V první fázi projektu probíhalo se-
znamování. Děti vytvářely video
medailonky o svém městě a před-
stavily svou školu a třídu. Dále se
vrhly do tvorby příběhů a pohádek.
Před Vánoci jsme vytvořili vánoční
pozdrav, který jsme si vzájemně
poslali poštou. 16. 12. se uskuteč-
nilo první online setkání škol. Se-
tkání zahájila třída z Řečan svým
pozdravem a přáním. Dále násle-
dovala přehlídka nacvičených písní

a básní. Kosmonoští páťáci udělali
krátkou anketu. Jelikož nebylo moc
času, stihli  jen dvě otázky " Na co
se  nejvíce  těšíte  o  Vánocích?  a
"Jaké jsou Vaše vánoční zvyky a
tradice". Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací, na-
učili jsme se i nová slovenská slo-
víčka (například kapustnica = zelí) a
kamarádi z Řečan vysvětlili, v čem
spočívá zvyk házení pantoflí. Se-
tkání mělo předvánoční nádech a
bylo velmi příjemné si společně za-
zpívat. Myslím, že ukázalo, že naše
spolupráce bude určitě pro
všechny přínosná. Po ukončení

přenosu páťáci z Kosmonos popro-
sili všechny účastníky o napsání
zpětné vazby k online setkání.
Všechny ohlasy byly velmi pozi-
tivní.  Myslím si, že se všichni moc
těší na další setkání.
V lednu jsme si vzájemně nasdíleli
hotové příběhy a v únoru proběhl
výběr nejlepších šesti slovenských
a českých příběhů. Dvanáct vítěz-
ných příběhů bude tvořit základ
společné knihy, kterou následně
ozdobí i ilustrace žáků. Držte nám
palce, ať se nám naše mezinárodní
spolupráce podaří.

Mgr. Zuzana Horáková

První online setkání škol v rámci eTwinningu
Dne 16. prosince 2021 proběhlo
online setkání 5.A v rámci
eTwinningového projektu se
dvěma slovenskými školami a jed-
nou českou. Žáci si navzájem zazpí-
vali vánoční písničku. Využili jsme
příležitosti a položili jsme svým
partnerům dvě otázky.

Na videohovoru jsme se spolupra-
cujících škol zeptali:
Na co se nejvíc těšíte o Vánocích?
Základní škola s mateřskou školou
Krušetnica : Na stromeček.
Základní škola Mariánska ulica,
Prievidza : Na štědrovečerní večeři.
Základní škola Řečany nad Labem:
Na  setkání  s  rodinou,  cukroví  a
dárky.

Jaké tradice dodržujete?
Základní škola s mateřskou školou
Krušetnica: Na Štědrý večer máme
kapustnicu (zelňačka).
Základní škola Mariánska, Prie-
vidza: Na Štědrý večer máme mlé-
kovou polévku, kapra nebo rybí
prsty.
Základní škola Řečany nad Labem:
Lijeme olovo, házíme pantoflí a
pouštíme lodičky.
(Odpovědi jsme přeložili do českého jazyka :-) )

Přemysl Dvořák
Filip Hladík
Jirka Šrajer

V
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Pomáháme Ukrajině
a popud města Kosmonosy,
které vyhlásilo sbírku na po-

moc Ukrajině a jejím obyvatelům,
jsme se ve třídě zúčastnili hmotné
sbírky. Moc děkuji všem rodičům,
kteří přinesli neuvěřitelné množ-
ství školních i hygienických potřeb.
V pátek 4. března jsme všechny
věci předali zástupcům města.
Ještě v ten den doputovala tato

materiální podpora přímo k ukra-
jinským obyvatelům v našem
městě a v Mladé Boleslavi. Nako-
nec jsme dětem vyrobili přáníčka s
českým i ukrajinským pozdravem v
azbuce. Doufejme, že válka na
Ukrajině brzy skončí, a budeme se
zase plně moci věnovat příjemněj-
ším aktivitám.

Mgr. Pavla Šímová

N
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S Fabim

do BENÁTEK:

„Benátky jsou městem

nejen pro zamilované.“
 srpnu jsme se vydali do Itálie,
přesněji do Benátek. Jeli jsme

autem, jelikož takhle jezdíme už od
doby, když jsem ještě ani neuměl
plynule mluvit. Vyjeli jsme v pon-
dělí, nicméně přijeli v úterý ráno.
Ano, zvládli jsme to přes noc. Je to
o hodně efektivnější z pohledu

času, přijet na dovolenou hned
ráno je vždycky to nejlepší.
Před Benátky jsme dorazili okolo
osmé, hledali jsme náš hotel, který
se nacházel před mostem k Benát-
kám, je to z hlediska auta mnohem
pohodlnější. Za denní parking v Be-
nátkách zaplatíte přes 100 euro,
takže jsme si řekli, že radši

využijeme autobus. Hned jsme se
do Benátek vydali, procházeli jsme
všechny možné uličky. Zrovna tady
využijete náramně Google mapy,
jsou naprosto přesné, proto se ni-
kde neztratíte.
Potřeboval jsem jako první místo
vidět ten velice známý most, který
můžete vidět například ve

V

LETEM SVĚTEM
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Spidermanovi – Far From Home,
nebo taky v Counter-Striku :D. Jak
jsem později zjistil, tento slavný
most se nazývá Ponte Rialto.  Kaž-
dopádně, výhled ze středu mostu
je opravdu kouzelný, hlavně při zá-
padu slunce. Obecně je tohle ta-
kové město zamilovaných, o tom
není pochyb. Na každém koutě na
vás čeká nádherný výhled, výborné
místo pro nádhernou fotku, jako
můžete vidět na fotkách, které
jsem nafotil já. Jde vám to přímo
na ruku.
Další  dny  jsme  měli  velice  horké
počasí, proto jsme se rozhodli, že
třetí den, hned po dlouhém dni,
kde jsme prakticky pouze objevo-
vali a ochutnali tradičně jako v Bar-
celoně steak, se vydáme na pláž na
ostrově, který byl hned za Benát-
kami. Jedná se o podlouhlý ostrov
Lido, na který se vše dováží z Bená-
tek. Každou půl hodinu sem jezdí
dalo by se říct „vodní metro“, které
jezdí po dvanácti stanicích v Benát-
kách a následně určitou linkou do
Lida. Výhodou je cena, přeprava je
opravdu levná, nicméně trvá dost
dlouho, než se tam dostanete –
kvůli velkému počtu lidí pluje loď

cca 5km/h. Nevadilo
nám  to,  třetí  den  u
moře jsme si chtěli
užít... Směrem
k Lidu naleznete i
taxíky, které vás do-
stanou do Lida za
pár minutek, ale
tady je nevýhodou
právě cena.
Nicméně takhle si to
svištět po moři v Be-
nátkách je opravdu
jiná káva. Máte na-
jednou pocit svo-
body, pocit bez
stresu a zkrátka pas-
tvu pro oči  před se-
bou. V Lidu jsme si
půjčili kola a došla-
pali k moři (kde se mimochodem
nacházejí výborné restaurace a ka-
várny.) To jsme samozřejmě mu-
seli využít, nikam jsme nemuseli
chodit na oběd, když jídlo bylo od
nás deset metrů.
Řeknu vám, vyprávět to takhle
zpětně, už se celkem těším zase na
prázdniny a tuhle pohodu.
Nicméně. Chtěl jsem vám říct,
abyste si užívali pohodu, kterou

prožíváte. Čas plyne šíleně rychle,
proto  si  važte  všeho,  co  děláte,
všeho, co jste prožili a prožijete!
Hlavně ty dovolené a cestování. No
zpátky na náš poslední den. Po
tom, co jsme se váleli u moře, jsme
vyjeli zpět domů už ráno, na-
obědvali  se  cestou  v  motorestu  a
já si zbylých 8 hodin poslouchal
svůj playlist.
Jak bych tedy zhodnotil Benátky?
Pokud máte rádi italskou kulturu,
krásné západy slunce a plavbu na
gondole, pak vám určitě Benátky
doporučím. Za tu cestu se to zcela
jistě vyplatí. Když sem pojedete,
určitě doporučuji zmiňované Lido,
jeden den si rádi u tichých zvuků
vln odpočinete.

Fabian Volf

LETEM SVĚTEM
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Paní učitelka Hornychová
versus

paní učitelka Šímová

PANÍ UČITELKA HORNYCHOVÁ     PANÍ UČITELKA ŠÍMOVÁ

Otázka:

Který hudební žánr nejraději posloucháte a proč?
Jsem odchovaná rockem. Velmi ráda poslouchám U2,
Pink Floyd a z českých kapel bych uvedla například sku-
pinu Kabát. Při klidné práci si ráda poslechnu Norah
Jones. Velmi ráda tančím, takže při rytmické hudbě si
dobře protáhnu tělo.

Poslouchám nejčastěji hudbu při řízení auta, když jez-
dím z Bělé pod Bezdězem k nám do krásné zámecké
školy. Poslouchám téměř vše dle momentální nálady.
Asi nejvíce Evropu 2. Nicméně časem dozrávám do
hudby ticha, což je také hodně zajímavé, podnětné a
inspirativní. Ráda jezdím na koncerty Pražského filmo-
vého orchestru.

Jelikož jsme na zámku, máte nějakou oblíbenou postavičku z pohádky?
Pohádky mám velmi ráda, hlavně ty starší. Ráda sleduji
Večerníčky. Pohádkové postavy, které od dětství ma-
luji, hraji si na ně a sleduji, jsou víly, elfové a draci.

V posledních dnech mě nejvíce zaujala postava Ježíška
v pohádce Zahrádka pod hvězdami. Knížka vypráví o
malých zázracích, které dokáže udělat každý z nás.

Jaké je vaše životní motto, kterým se řídíte?
Snažím se ke všemu přistupovat poctivě, se zápalem a
nadšením. Celý život se ráda vzdělávám a čtu. Stále si
říkám, že s úsměvem jde všechno líp.

První: Věřím, že vše, co se v životě děje, dává dřív nebo
později smysl.
Druhé: Jak chci, aby lidé jednali se mnou, tak jednám
já s nimi.

Na jaké místo se ráda vracíte?
Čím jsem toho více zažila a viděla, tím více vím, že platí
pořekadlo: Všude dobře, doma nejlépe. Vracím se ráda
domů,  do rodné vesničky Malé  Svatoňovice,  která  je
také rodištěm Karla Čapka.

Ráda chodím na procházky nebo jezdím na kole okolo
hradu Bezděz a Máchova jezera. Každý rok s oblibou
kempujeme v Poděbradech. Nejraději trávím čas v pří-
rodě s naším pejskem a dětmi.

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole a proč?
Na základní škole jsem byla uličník, ale také pilný stu-
dent. Vždy jsem přemýšlela, jak bych daný předmět
učila já a jakou pomůcku bych použila pro lepší pocho-
pení látky. Měla jsem ráda hudební, výtvarnou a těles-
nou výchovu, biologii, český jazyk a literaturu.

Asi nikoho nepřekvapí, že můj nejoblíbenější předmět
byla vždy hudební výchova, protože jsme hrála na ně-
kolik hudebních nástrojů a zpívala ve sboru. Ale měla
jsem také ráda cizí jazyky a matematiku. Vždy jsem se
na školu a své učitele těšila i o prázdninách.

Adéla Langerová a Ema Ponocná

VERSUS
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pousta z nás vnímá olympijské
hry jako velkolepou událost

překypovanou nejlepšími sportov-
ními výkony světa. A ono tomu tak
opravdu je. Sjedou se vždy ti nej-
lepší sportovci do jednoho státu,
kde se olympijské hry pořádají. Co
však předchází pořádání této spor-
tovní slavnosti v zemi s cenzurou a
proč je Čína státem, ve kterém by
se OH neměly konat?
Čínu všichni známe jako velmi vy-
spělou ekonomiku světa, zastu-
puje markantní procento levné
pracovní síly a exportu na celosvě-
tovém trhu.  Je  však dobré si  uvě-
domit, za jakou cenu. Spousta lidí
pracuje v otřesných podmínkách,
spousta z nich je utlačována, dis-
kriminována. Ideálním příkladem
je populace Ujgurů, etnická men-
šina obývající čínskou provincii Sin-
ťiang. Tato oblast byla historicky
velmi hojně obývána například Ka-
zachy. Obě populační skupiny jsou
čínskou vládou považovány za mé-
něcenné a v této oblasti pro ně
byly vybudovány ²převýchovné²
tábory, jak je čínští vůdci pojmeno-
vali po jejich objevení britskými

investigativními novináři za po-
moci satelitních snímků. Tyto tá-
bory bohužel nemají s převýcho-
vou nic společného. Zvěrstva,
která se v nich dějí, byla vynesena
na povrch až nedávno, z důvodu
cenzury. Mučení, znásilňování, po-
traty, to vše je zde na denním po-
řádku. Obrovským problémem je
také využívání ²převychováva-
ných² k nuceným pracím, které se
však provádějí v otřesných pod-
mínkách. Mezi tyto práce patří zá-
sadně výroba zdravotnického ma-
teriálu, ze kterého Čína dlouho-
době velmi profituje.
Druhým problémem je žurnalis-
tika, se kterou to dlouhodobě
v Číně není úplně jednoduché.
Ukazovat špatné věci je pro komu-
nistický režim Číny nepřístojné, a
proto jsou novináři, kteří se toho
dopustí, často sledováni, zatýkáni,
někteří i unášeni. Vnikají obrovské
Black listy, pro Čínu nepohodlných
novinářů, které mají za cíl jim jejich
práci ztížit. V poslední době se tyto
Black listy netýkají jen čínských no-
vinářů, ale i těch zahraničních.
Tento obrovský problém popisuje i

zpravodajka Barbara Šá-
malova z České televize,
která se při natáčení pří-
prav ZOH v lyžařském stře-
disku Čongli, asi 250 km se-
verně od Pekingu, setkala
se sledováním a špionáží.
Nebyla prvním ani posled-
ním zpravodajem, který se
s tímto setkal.

Kontaktovala Mezinárodní olym-
pijský  výbor  a  ten  jí  odvětil,  že
nemá mandát na to měnit medi-
ální pokrytí suverénní země mimo
olympijské hry, což samozřejmě
dává smysl, ale zrovna v době, kdy
se koná tak mediálně obrovská
událost, je nutnost cenzury ze
strany ČLR naprosto hloupá.
Z těchto dvou důvodů mi přijde
post Číny jakožto organizátora her,
které mají být plné Fair play, pocti-
vosti, slušnosti, a objektivního
hodnocení, nezaloženém na rase,
víře, etnické skupině, zkrátka
přesně tak, jak hlásá Olympijská
charta. Ale jak jste se mohli dočíst,
Čína je přesným opakem. Porušuje
lidská práva tak nehumánním způ-
sobem a chvástá se ²převýcho-
vou²? Bojkot většiny západních a
politicky vyspělých států mi proto
přijde zcela adekvátní.
Vím, že v této rubrice, byste ode
mě téma zejména politologické
nečekali, ale chtěl jsem ve Vás
vzbudit jednu myšlenku. Myšlenku
o tom, jak se máme dobře a ani si
to neuvědomujeme. A když si toho
nebudeme vážit, tak si až ve chvíli,
kdy se u nás jako lusknutím prstu
změní režim, začneme uvědomo-
vat, jak je svoboda důležitá a
cenná.

,,Svoboda neznamená nic pro
ptáka, který se ještě nenaučil lé-
tat. ² Valeriu Butulescu

Adam Folprecht

S

SVĚT KLUKŮ A HOLEK
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„Už si nedovedu představit

život bez kola.“
yklokros na naší škole není zcela neznámý sport. Právě
do kosmonoských lavic usedalo mnoho úspěšných

cyklokrosových závodnic a vůbec ta nejúspěšnější z nich,
mistryně České republiky v elitní ženské kategorii
a 7. nejlepší na světě, Kristýna Zemanová (18 let), se
s vámi podělí nejen o své úspěchy, ale odhalí vám i dřinu,
která se pojí se životem vrcholového sportovce.

KRISTÝNKO, NEDÁVNO SES VRÁTILA ZE SVÉHO PRVNÍHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA, KDE SES UMÍSTILA V TOP 10. JAK JSI
SPOKOJENÁ  SE  SVÝM  VÝSLEDKEM  A  VŮBEC  SE  SVOJÍ
JÍZDOU?
Jsem ohromně spokojená. Cílem byla desítka, a to se
povedlo. Než jsem odjela, mamka mi řekla: „Sedmička je
takové pěkné číslo. To by byl hezký výsledek.“ A ono to tak
opravdu dopadlo. Závod jsem si užívala, byla krásná trať,
nádherné počasí a úžasná atmosféra.
MAMINKA TI TO KRÁSNĚ VYVĚŠTILA. MNĚ OSOBNĚ SA-
MOTNÁ TRAŤ I POČASÍ PŘEKVAPILO. U CYKLOKROSU JSEM
ZVYKLÁ NA BLÁTO A CELKEM CHLADNÉ PODMÍNKY. JAKÉ
POČASÍ A TRAŤ TOBĚ VYHOVUJE NEJVÍCE?
Já byla také překvapená. U nás v ČR bylo pěkné počasí do konce října, pak se rychle ochladilo a při závodech jsme
mrzli. V Belgii i v Holandsku jsou to vždy bahenní lázně. Přiletěli jsme do Ameriky a tam azuro a 15 °C. Na závod
jsme si dokonce museli ustřihnout rukávy u kombinézy, protože jsme vyfasovali jen dlouhé. Já mám nejraději, když
je trať přimrzlá. Co se týče profilu, tak v uplynulé sezóně se mi nejvíce osvědčily rovinaté a rychlé tratě.
TAK TO JSI MĚ POBAVILA. JSI MISTRYNĚ ČR V ELITNÍ ŽENSKÉ KATEGORII, OVLÁDLAS LETOŠNÍ BODOVÁNÍ TOI
TOI CUPU, ÚSPĚŠNĚ JSI REPREZENTOVALA NAŠI ZEMI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A NAKONEC JSI BYLA ZVOLENA
NEJLEPŠÍ CYKLOKROSAŘKOU SEZONY. TO VŠE V 18 LETECH! JAKÉ MÁŠ CÍLE DO BUDOUCNA? KDE BUDEŠ HLEDAT
MOTIVACI?
Tahle sezóna pro mě byla úplně neskutečná. Jsem v elitní ženské kategorii prvním rokem. Před sezonou se mě
hodně lidí ptalo, jaké jsou moje cíle. Nevěděla jsem, co odpovídat. Netušila jsem, jak na tom budu v porovnání s
elitou. Už na prvním závodě jsem brala 4. místo. Bylo to pro mě velké překvapení. Když pak přišla šnůra čtyř
vítězství po sobě, úspěchy v zahraniční a konečně národní titul, bylo to něco úžasného a neuvěřitelného. Mám za
sebou doposud nejlepší sezónu. Cíle do příští sezóny jsou jasné. V první řadě obhájit titul mistryně ČR, ovládnout
celkově pohár, na světových pohárech bych se chtěla přiblížit top15. Největší motivací jsou soupeřky z Holandska.
Jsou jen o rok starší a o tolik lepší. Od zbytku startovního pole jsou o dost odskočené, ale doufám, že se mi povede
přiblížit se jim.

C

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA
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ČÍM TO, ŽE JSOU HOLANĎANKY TAK DOBRÉ? ZÁZEMÍM? NEBO SE VĚNUJI SPORTU NA 100 % NA ÚKOR VZDĚ-
LÁNÍ?
Mají to tam nastavené trochu jinak než my. Určitě hraje roli i zázemí a podmínky, které pro trénink mají. Každá
má svého vlastního trenéra, maséra, fyzioterpeuta. My v tomto směru trochu pokulháváme. Další věc je, že sku-
tečně nestudují. Celý den mohou stoprocentně věnovat tréninku. To je u nás trochu nemyslitelné. Pro většinu
českých závodníků je prioritou škola. U mě tomu není jinak. Až budu mít po maturitě a budu mít více času, třeba
se mi povede je dohnat.
TO JSI MĚ ROVNOU PŘIVEDLA K DALŠÍ OTÁZCE. JSI NEJEN VÝBORNÁ ZÁVODNICE, ALE I STUDENTKA. STUDUJEŠ
3. ROKEM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE. JAK SE TI DAŘÍ SKLOUBIT NÁROČNOU ŠKOLU A ŽIVOT VRCHO-
LOVÉHO SPORTOVCE?
Je to hodně těžké. Naštěstí se povedlo zřídit individuální vzdělávací plán, takže mám možnost se domlouvat s

učiteli na zkoušení a testech. Absence mi není počítána. Bez indivi-
duálu bych to rozhodně nezvládla. V uplynulé sezóně jsem měla
spoustu reprezentačních povinností, soustředění a závodů v ČR i
zahraničí. Takže, musím se přiznat, absence v prvním pololetí byla
opravdu vysoká. Naštěstí jsme to ale s učiteli společnými silami ně-
jak uválčili. Hodně mi vycházejí vstříc, za což jim patří velké díky.
TO JE DOBŘE, ŽE TĚ TAKTO PODPORUJÍ. JSI VELKÝ TALENT. A JAK
TVÉ ÚSPĚCHY A SPORTOVNÍ ŽIVOT VNÍMAJÍ SPOLUŽÁCI?
Spolužáci jsou v tomhle skvělí. Když chybím, snaží se mi pomáhat.
Před závody nebo po nich mi píšou a vyptávají se. Dokonce se za
mnou přijeli  podívat na Toi toi cup do Jičína a největší  radost mi
udělalo, když jsem je viděla stát na MČR v Kolíně u trati. Bylo pro
mě potěšením je tam vidět a mít tak hlasitý fanklub. Samozřejmě,
že když třeba odcházím se školy dřív, abych stihla trénink, tak mají
nějaké poznámky v tom smyslu, že se mám, že už končím, jaká je
to pohoda a že chtějí jít taky domů. Moc dobře ale vědí, kam jdu a
co  mě čeká.  Tyhle  připomínky  beru  s  nadhledem.  Holt  to  ke
sportovnímu životu patří.
PAMATUJEŠ  SI  NA  SVÉ  ZAČÁTKY  V  CYKLOKROSU?  KDO  TĚ K
TOMUTO SPORTU PŘIVEDL?

Pamatuji. Přivedl mě k tomu vicemistr světa v cyklokrosu z roku 2001- Petr Dlask. Hodně jsem se kamarádila a
stále kamarádím s jeho dcerou Vandou. Sehnal mi tenkrát moje první cyklokrosové kolo. Naučil mě mnoho věcí,
předal mnoho zkušeností a odvedl se mnou velký kus práce. Za první dva národní tituly z kadetské kategorie
vděčím jemu.
RODIČE JSOU TAKY SPORTOVCI? NEBO KDE SE V TOBĚ VZAL TAK OBROVSKÝ TALENT? NAPADÁ MĚ I MYŠLENKA,
CO JE V CYKLOKROSU DŮLEŽITĚJŠÍ TALENT NEBO PÍLE?
Taťka dříve dělal atletiku, takže jisté vlohy pro sport tam jsou, ale mamka nikdy nesportovala. Až když potkala
tátu, začali jezdit na kole, chodit po horách a běhat. Mě ke sportu vedli odmala. Máme toho projetého nebo
prochozeného spousty. Celkově je ve sportu ohromně důležitá píle. Bez té to nejde. I špetku talentu člověk
potřebuje. Za sebe mohu ale určitě říci, jelikož nepocházím z cyklistické rodiny, že to mám vydřené.
NEMRZÍ TĚ, ŽE SE VRCHOLOVĚ VĚNUJEŠ NEOLYMPIJSKÉMU SPORTU?
Mrzí mě to, je to strašná škoda. Všechny ostatní cyklistické disciplíny na olympiádě zastoupeny jsou. Minulý rok v
prosinci se ale v italském Val di Sole konal světový pohár. Jelo se v úchvatné krajině a trať byla celá na sněhu.
Všichni zúčastnění si to velmi chválili. Itálie ukázala, že i na takových podmínkách se dá závodit, a dokonce se
povídá, že se o zařazení cyklokrosu na zimní olympijské hry jedná. Tak snad to dobře dopadne.

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA
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TO JE ÚŽASNÁ ZPRÁVA. BYLO BY NÁDHERNÉ VIDĚT TĚ POD PĚTI KRUHY.
ŘEKLA BYCH, ŽE JE TO SEN KAŽDÉHO SPORTOVCE. JAKÝ JE TŮJ NEJVĚTŠÍ
SEN?
Doufám, že cyklokros skutečně zařadí. Byla by pro nás všechny obrovská
čest pod pěti kruhy závodit. Vždycky byla a bude mým snem medaile z
MS, ME a Světového poháru. Mým největším snem v této sezóně byl titul
z MČR a účast v Americe. Obojí se povedlo. Nesportovní sen... to je těžké.
Respektive těžko splnitelné. Ve volných chvílích si strašně ráda pouštím
starší české filmy s našimi hereckými legendami, jakými byli Miloš
Kopecký, Rudolf Hrušínský, Jiří Sovák, Stella Zázvorková atd... Škoda, že
jsem je na světě nezastihla. Potkat je nebo je vidět naživo zářit v nějaké
divadelní hře, to bych si přála.
BRZY TĚ ČEKÁ MATURITA, JAK VIDÍŠ SVOJI NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST?
PLÁNUJEŠ JÍT NA VŠ NEBO SE BUDEŠ 100% VĚNOVAT SPORTU?
Určitě plánuji vysokou školu. Chtěla bych studovat buď fyzioterapii nebo
psychologii. Vzhledem k tomu, že se vysoké školy dají studovat dálkově,
tak by se to dalo skloubit i s profesionálním sportem. Momentálně si
nedokážu představit, že bych měla s kolem skončit. Dává mi to strašně moc možností, přátel, zážitků a hlavně klidu
na duši.
TO  JSME  RÁDI.  BUDEME  TI  CELÁ  ŠKOLA  DRŽET  PALCE,  AŤ SE  TI  TVÉ  SNY  SPLNÍ.  NA  SVÉ  MLÁDÍ  JSI  TOHO
DOKÁZALA OPRAVDU HODNĚ, MÁŠ NĚJAKÝ SPORTOVNÍ VZOR?
Mám vzory. Z žen jsou to cyklistky Marianne Vos a Puck Pieterse. Z mužů Wout Van Aert a Mathieu Van der Poel.
Jsou to všichni opravdu mistři ve svém oboru.

Děkujeme Ti mockrát za rozhovor a přejeme spoustu nejen sportovních úspěchů.
Mgr. Barbora Marková

Lukáš Havel

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA
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ro environmentální výchovu dětí na naší škole celoročně vy-
užíváme školní zahradu v ulici Lípy vedle kostela. S naší tří-

dou jsme se rozhodli přispět na založený kompost tím, že shra-
beme spadaná podzimní jablíčka. Někteří z Vás se mohou totiž
mylně domnívat, že v zimě nemá smysl vynášet bioodpad do
kompostéru. To ale není zdaleka pravda, protože kompostovací
proces probíhá v každém ročním období. Žáci se tak při této ak-
tivitě naučili,  že  zbytky  se  časem  rozloží  a  vytvoří  se  z  nich
úrodný humus. Ten využijeme na jaře při sázení do záhonků. Při
další návštěvě nás čeká pomoc ptáčkům. Budeme sypat mák,
vločky či kukuřici do ručně vyrobených dřevěných krmítek, která
vznikla ve spolupráci se spolkem Kutil Junior – Šikovné děti pod
vedením Ing. Tomáše Pytlíka (kroužek probíhá každé úterý po
16. hodině). A těšíme se také na výrobu hmyzích domečků. S ra-
dostí pak budeme pozorovat, kdo se na zahrádce zabydlel. Nej-
větší akce nás čeká v dubnu, kdy s ekologickým seminářem pana učitele Mgr. Zdeňka Turka připravíme novou
dendrologickou stezku v zámeckém parku pro všechny občany.

Za nadšené ekology z 2.C Mgr. Pavla Šímová

Třídím, třídíš, třídíme
a základní škole v Kosmonosích se již několik let
třídí odpad. V každé třídě jsou kontejnerky na

třídění papíru a plastů. O kontejnerky se starají žáci
sami, těm nejmenším pomáhají starší spolužáci.
Začátkem února proběhla namátková kontrola třídění
odpadu. Žáci ekologického semináře sebrali z každé
třídy odpadkový koš a opticky zjišťovali, kolik je
nevytříděného odpadu v koši. Výsledky byly velmi
různé. V průměru lépe třídili žáci 1. stupně. Je zde
vidět působení paní učitelek. Třída 3.B paní učitelky
Železné měla pouze 5% nevytříděného odpadu, třída
2.A paní učitelky Hornychové měla pouze 10%
nevytříděno. V průměru za celou školu vyšlo 35%
nevytříděného odpadu, což není špatný výsledek, ale i
tento stav se dá zlepšit.
Dnes již není pochyb o tom, že třídění odpadu pomáhá
zlepšovat životní prostředí a snižovat ekologickou
stopu. A žáci to dobře vědí.

Mgr. Zdeněk Turek
Dana Gajdová

P

N

EKOKOUTEK



16 |

QUEEN
THE QUEEN IS BRITISH ROCK BAND.

Members: Freddie Mercury (piano), Brian May (guitare), John Deacon
(bass guitar, keyboard) and Roger Taylor (drums)

Hits: “We are the champions” and “We will rock you” are from sixth al-
bum - “News of the World”  (1977)

Queen owns Guinness record for the longest - running funclub .
According the song “Bohemian Rhapsody” is named the film, which is about Queen
and Life of Freddie Mercury.
Song “We are the champions” became an anthem of the Czech national ice hockey
team.

QUEEN
THE QUEEN IST EINE BRITISCHE ROCKMUSIKGRUPPE.

die Mitglieger: Freddie Mercury (Klavierspieler und Sologesang), Brian
May (Gitarrenspieler), John Deacon (Bassgitarre und Keyboardspieler) und
Roger Taylor (Schlagzeugspieler)

Hits: “We are the champions” und “We will rock you” sind aus dem
sechsten Album - “News of the World” (1977)

Queen sind Besitzer von Guinness Rekord auf Grund am längsten beste-
henden Fanklubs.
Nach dem Song “Bohemian Rhapsody” wurde der Film mit dem identischen Name “Bohemian Rhapsody” gedreht
Tschechische Eishockey Nationalmannschaft hat sich den Song “We are the champions” für seine Hymne gewählt

Rubriku připravila Barbora Linhartová

SPRECHEN SIE ENGLISH?

according - podle
anthem - hymna
became - se stal
longest - running – nejdéle fungující
owns - vlastní

auf Grund - na základě/díky
Besitzer - vlastníci
drehen - natočit
hat gewählt sich - zvolil si
längsten bestehende - nejdéle
fungující
nach dem - podle
sechste - šestý
Schlagzeug - bicí
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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…?

TEREZA VANÍČKOVÁ (absolventka 2015)

NIKOLA HAVLOVÁ (absolventka 2018)

1. Na základní školu vzpomínám ráda, i když jsme takřka po celou dobu neměli
zrovna nejlepší kolektiv. Rozhodně si myslím, že právě díky této škole, která se
snažila vést děti ke sportu a mít k němu kladný vztah, se dodnes věnuju sportu
a mám ho ráda.
2. Třeba moje třídní důtka, kdy jsem nešla na sportovky, protože tam byli samí
kluci. Paradox je, že nyní studuji vysokou školu se zaměřením na sport.
3. To je trochu těžká otázka, protože si už moc nepamatuji, kdo nás učil. Roz-
hodně ale můžu říci, že můj nejoblíbenější učitel byl pan ředitel Šilhán, který
nejen mě vždy podporoval ve sportu a snažil se žáky někam dostat. Ráda vzpo-
mínám i na paní učitelku Horákovou (nyní Markovou), jelikož učila Tomáše
Maroula. K němu jsem měla vždycky trochu jiný vztah, a on byl s paní učitelkou
Horákovou vždycky moc rád.
4. Není to až tak předmět, ale nejvíce mě bavila olympiáda a všechny sportovní
akce, kde jsme mohla reprezentovat školu.
5. Asi určitě bych se vrátila na základní školu, jen by mohla trvat kratší dobu.

1. Na základní školu vzpomínám převážně v tom dobrém. Měli jsme fajn třídu
a mám ze základky hezké zážitky.
2. Ty jo, jednu vtipnou historku je opravdu těžké vybrat. Dalo by se říct, že
vlastně o každé přestávce se vždycky stalo něco, u čeho jsem měla kvůli smí-
chu slzy v očích. Dokonce se to stávalo i v některých hodinách, kdy učitelé na
chvilku zapomněli na to být přísnými a přispěli do konverzace, a nakonec se
smáli s námi. Nicméně jednu konkrétní historku mám. Panu učitel Turek mě
celou dobu oslovoval „Míšo“:D.
3. Nejraději samozřejmě vzpomínám na naši třídní Barču Markovou. Té jsem
dodnes vděčná za to, co pro nás dělala, a hlavně za to, jak zvládala naše prů-
švihy. Dále pak na paní učitelku Fejfušovou, která to s námi taky neměla jed-
noduché, nebo na paní učitelku Peregrinovou, pana ředitele Šilhána a tak
dále… mohla bych klidně pokračovat ještě v dlouhém seznamu.
4. Nejraději jsem měla asi angličtinu, zeměpis, dějepis, chemii a přírodopis.
5. Měla jsem ráda léta na základce. Byly to léta pohody, skoro bez starostí a
s fajn kolektivem. Na střední máme také dobrý kolektiv, ale oproti základce je
tu mnohem víc věcí, které musíme řešit, a už to taková pohodička není.

ABSOLVENTI

Redakce KosmoNOSáku
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NECHCI JENOM MLČET…
nes si popovídáme o dnešní situaci a problémech naší populace. Dozvíme
se, že vlastně i kdybychom chtěli, tak jsou lidé nastaveni tím způsobem,

aby nemuseli nic měnit a zůstalo vše „tak jak má být“.
Kluk, dejme tomu v 6. třídě, je šikanovaný od ostatních. Už si zvykl na otázky
typu: „Copak, něco tě dere? Co máš ke svačině, my máme hlad? Ty jsi zase bre-
čel, chudáčku?“ A co myslíte, odpovídá na to? Ne, naučil se mlčet a nevyjadřo-
vat se, protože by to bylo ještě horší. Už ani doma nemluví a nemůže říct, co se
děje... A teď – kdo si myslíte, že to dotáhne dál? Z kluka, co byl šikanovaný, se
stal bohatý a šťastný muž, který píše knihy o problémech, kterými trpěl on. Měl
těžkou cestu dostat se právě sem, než se rozmluvil a postavil se šikanátorům,
než vše řekl rodičům a až pak mu došlo, že to mohl říct už mnohem dřív... Nyní
je šťastný a jak se říká: Čím těžší cesta, tím sladší odměna. No a co naši šikaná-
toři? Je možné, že se dostanou stejně vysoko jako člověk, kterého šikanovali?
Ano? Proč? Protože člověk může udělat chybu, ale z té chyby se musí poučit. Musí na ní pracovat, a i když ho budou
lidé odsuzovat za jeho minulost, nesmí se vzdát. Musí ukázat ostatním, že i špatný člověk v minulosti může být
dnes dobrým člověkem...A právě tito šikanátoři můžou psát knihy stejně jako člověk, co byl šikanován...
Pár slov závěrem. Tímto článkem jsem chtěla vyjádřit to, že špatní lidé nejsou špatní lidé, když jsou si vědomi své
vlastní chyby a pracují s ní. Dokážou uznat, že tu chybu udělali a ponaučit se, že už to nikdy v životě neudělají.
Souhlasíte se mnou?

Klára Sobotková

DIY: PAPÍROVÝ ZAJÍČEK
BUDEME POTŘEBOVAT:

· nůžky
· lepidlo
· pravítko
· barevné papíry

POSTUP:
Z barevného papíru si nastříháme proužky široké 1 cm a dlouhé 12 cm (5x) + 1 cm
široké 8 cm dlouhé (5x). Proužky v polovině slepíme viz. ob. 1, kratší zvlášť a delší
zvlášť. Konce slepíme také k sobě. Měly by nám vzniknout dvě kuličky – jedna menší
a jedna větší viz. ob. 2. Obě kuličky slepíme k sobě a následně i ozdobíme, nalepíme
oči, uši, pusu, nos viz. ob. 3 a máme hotovo.

Pokud se vám nápad líbil, na Vánoce můžete obdobně koule z papírových proužků
použít jako vánoční ozdoby na stromeček.

Sára Holcová

D

AUTORSKÉ PSANÍ / DIY
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DOPLŇ VĚTU, KULÍŠKU!
o Doplň větu se přihlásil kamarád z mé třídy 6.A. Jmenuje se Štěpán Kulich. Štěpána možná nebudete znát
pod jeho jménem, ale pod přezdívkami Kulíšek, Kulda nebo Sopťa. Kulíšek je velice hodný, kamarádský a

chytrý...
V těchto superlativech bychom mohli pokračovat dál a dál. Štěpa je prostě bezvadný kluk a byl jsem moc zvědavý
na jeho odpovědi. Tak teď se uvelebte a můžete si číst Kulíškovy zajímavé odpovědi.

1. MŮJ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK BYL, když jsem před
třemi roky vylezl ferratu na hoře Mangart ve
Slovinsku.

2. NA SOBĚ MÁM NEJRADĚJI, že jsem kama-
rádský a vytrvalý.

3. RÁD CHODÍM VEN s kamarády nebo do pří-
rody na výlety a rád jezdím na kole v terénu.

4. MÁM RÁD sport a nejvíce mi jde vytrvalý
běh.

5. OBDIVUJI hasiče, protože v každé situaci
jsou připraveni zachránit několik životů. Já sám
také navštěvuji oddíl mladých hasičů v Kosmo-
nosích.

6. MŮJ OBLÍBENÝ PŘEDMĚT VE ŠKOLE je ma-
tematika – hlavně řešení logických úloh. Moc mě nebaví klasické počítání.

7. MŮJ OBLÍBENÝ SPORT JE rugby. Rugby mám rád i díky výbornému trenérovi Víťovi. Bohužel
nehrajeme zápasy, protože je nás málo.

8. KDYŽ RÁNO VSTANU, tak jsem naštvaný, protože se mi chce ještě spát.

9. MOJE OBLÍBENÉ JÍDLO jsou špagety carbonara, které nejlépe umí udělat moje mamka.

10. JÍDLO, CO JSEM JEDL NAPOSLEDY, byly výborné sladké knedlíky, které pro mě udělala
babička.

Kryštof Evan Mertl
Jiří Lukeš

D

DOPLŇ VĚTU…
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BUDEME POTŘEBOVAT:
TĚSTO:

· 30 dkg hladké mouky
· 10 dkg moučkového cukru
· 20 dkg másla
· 1 vejce
· Vanilkový cukr
· Citronová kůra

KRÉM:
· 1 máslo
· 0,5 l mléka
· 3 vrchovaté lžíce hladké mouky
· 3 lžíce cukru
· Vanilkový cukr

POSTUP:
Vypracujeme těsto, zabalíme do potravinové fólie a necháme dvě hodiny odležet v ledničce. Pak naplníme v tenké
vrstvě kovové formičky na košíčky. Pečeme asi 15 minut v troubě vyhřáté na 160 °C. Z mléka, mouky, cukru a
vanilkového cukru uvaříme hustou kaši kterou necháme vychladnout. Změklé máslo pokojové teploty vyšleháme
a postupně po lžících do něj zašleháváme vychladlou kaši. Krémem naplníme košíčky a dle libosti dozdobíme ovo-
cem. Dáme do lednice ztuhnout.

František a Magda Michalovi

PLAVECKÝ VÝCVIK

DRUHÝCH A TŘETÍCH

TŘÍD

a konci ledna letošního roku zahájili naši školáci plavecký
výcvik.

První lekce se konaly ve velkém bazénu u Štěpánky, ale nyní
děti plavou v nově otevřeném bazénu v Palackého ulici.
Naši žáci jsou velmi šikovní a vodu si umí krásně užívat.

Mgr. Romana Karásková

N

BON APPÉTIT / SPORTOVNÍ NOVINKY
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KOMIKS

Ema Kopecká

KOMIKS
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Luštěnky

Adéla Horáková

KOSMONOSÁČEK
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Galerie

Připravily Tereza Kabátová a Adéla Horáková

KOSMONOSÁČEK

ANNA BEČVÁŘOVÁ 4.B

ANTONÍN HRUŠKA 4.A JARUŠKA CYRANY 2.B

LAURA LANGEROVÁ 2.B
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