
| 1
  c

… máme nos na informace
Občasník žáků
ZŠ Kosmonosy

červen 2022
VIII/3

Powerlifter Matěj Zedník:

Aktuality

Rozhovor

ZÁPIS
DO PRVNÍCHTŘÍD

Reportáž



2 |

4 AKTUALITY

8 REPORTÁŽ

Lyžařský výcvik v Krkonoších

     Exkurze do Terezína

12 LETEM SVĚTEM DO PRAHY

14 VERSUS

Paní učitelka Jonášová

     Pan učitel Novák

16 SPECIÁL LOUČENÍ DEVÍTEK

18 ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA

Matěj Zedník

20 EKOKOUTEK

Výroba eko tabulí

21 SPRECHEN SIE ENGLISH?

School in the castle

22 ABSOLVENTI

23 AUTORSKÉ PSANÍ

Spřízněná duše

23 DIY

     Kamínkový svícen

24 DOPLŇ VĚTU, MÍŠO!

24 BON APPÉTIT

     Pudinkový ementál

25 SPORTOVNÍ NOVINKY

Turnaj v malé kopané

McDonald‘s Cup

Liga učitelé vs. žáci

OBSAH

4

10

5



| 3

KOMIKS 26

Bětka a Naty

KOSMONOSÁČEK 27

Luštěnky

Myší pohádka

MÓDNÍ POLICIE 29

ZÁVĚREM 30

      Redakce

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení žáci, učitelé, rodiče a příznivci našeho časopisu,
Během posledních tří let jsem na postu šéfredaktora s redakcí zažil
spoustu krásných i těch méně hezkých věcí. Spolu jsme toho
mnoho dokázali, hlavně díky tomu, co bylo vybudováno už před
lety. Byli jsme dokonce schopni překonat covidové trápení, ve kte-
rém jsme tvořili  možná ještě více  než  obvykle.  Ale  nastal  čas  se
posunout zase o krok dál. V mém případě a případě všech ostat-
ních  deváťáků je  tím  krokem  střední  škola.  Přijde  mi  trochu
smutné, jak najednou člověk opouští ten ²dětský² svět plný
úsměvů, ale je na čase předat štafetu jiným.
Díky o mnoho lepší situaci ohledně covidu se začíná svět probou-
zet, a proto Vám v tomto čísle opět nabídneme kvanta zpráv o pro-
běhlých událostech, jako například o lyžařském výcviku 7. a 8. roč-
níků, o velikonočním jarmarku, ale i o zápisů budoucích prvňáčku.
Můžete se samozřejmě těšit i na stálé rubriky, jako například Le-
tem světem, Autorské psaní, Ekokoutek, Zámecké křeslo pro hosta a mnoho dalších.
No a mně nezbývá už nic jiného, než Vám všem poděkovat za podporu redakce a popřát Vám 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 ve-
dení města Kosmonosy.
Náklad: 5 tisků, online forma
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ne  8.  a  9.  4.  2022  se  konal
na našem krásném zámku zá-

pis do budoucích prvních tříd.
Předškoláky přátelsky přivítali zá-
stupci 8. a 9. ročníků a provedli je
naší školou. V krásně vyzdobených
třídách plných didaktických her
a zábavných aktivit naši učitelé

prověřili znalosti a dovednosti bu-
doucích prvňáčků. O kvalitě naší
školy svědčí to, že i tento rok přišlo
k zápisu spoustu dětí. Věříme, že se
všem budoucím žáčkům bude
na naší škole líbit.

Adéla Langerová
Ema Ponocná

Velikonoční jarmark rozzářil zámek
ne 12. 4. proběhl od 15:00
na základní škole Velikonoční

jarmark. Zúčastnily se ho téměř
všechny třídy. Jarmark navštívilo
spoustu lidí. Přišli si nejen zakoupit
výrobky našich žáků, ale také podí-
vat  se  na  pěvecký  sbor,  který
krásně zazpíval a měl pro návštěv-
níky připravené menší vystoupení,
ve kterém připomněl tradice

spojené se svátky jara.
Na jarmarku bylo možné
vybírat ze spousty jarních
a velikonočních výrobků,
které byly krásně zpraco-
vané a lákavé. Jarmark byl
i díky povedenému počasí
velice okouzlující.

Kryštof Mertl
Michal Sekera

Exkurze do iQlandie v Liberci
e středu 16. 3.  třídy 8.B a 8.A
navštívily iQLANDII. Výlet

jsme započali exkurzí, kdy jsme se
rozdělili do menších skupinek
a střídali jsme se u různých stano-
višť, která byla zaměřená na lidské
oko a jeho funkce. Například jsme
si vyzkoušeli rozpoznávání iluzí,

míchání barev atd. Exkurze nás ba-
vila a v hodině přírodopisu jsme
mohli zazářit našimi znalostmi.
Druhou část výletu jsme strávili sa-
mostatně a každý si procházel
iQLANDII podle sebe. I když iQLAN-
DII známe jak své boty, stále nás
nepřestává udivovat, co všechno
v ní ještě najdeme. Nejraději si roz-
hodně zajdeme POŘÁDNĚ zakřičet
do hlukoměru, anebo na chvíli zmi-
zíme za zelený plášť při hlášení po-
časí. iQLANDII bychom doporučili
všem milovníkům vědy,  ale  i  oby-
čejným lidem, kteří mají zájem se
v zábavné formě něco přiučit.

Antonie Šolcová
Klára Kvačková
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ne 3. května se naše
třídy (8.A, 8.B, 9.A a 9.B) spo-

lečně vydaly do TEPfaktoru, zábav-
ného areálu. Radost z výletu začala
mnohem dřív než se samotný vý-
let. A to v momentě, kdy nám bylo
oznámeno, že první dvě vyučovací
hodiny odpadají a máme ke škole
dorazit až před odjezdem, to je
před desátou hodinou ranní.
Po dlouhé cestě dvěma autobusy
jsme dorazili na místo a začalo vy-
světlování pravidel celé hry. Třídy
se rozdělily do skupin po 4 až 5 žá-
cích a vymyslely si svá jména. Ná-
pady byly velmi originální. Přes
Buchtičky a Kosmosus až po Mok-
rou vodu.
Každá skupina měla svého kapi-
tána s čipem, který zajišťoval vstup
do místností  s  úkoly  a  dále  svého
sekretáře, který u sebe nosil nepo-
stradatelnou kartu, na kterou se
zaznamenávaly splněné úkoly a in-
dicie.  Základních úkolů bylo 20.
Byly  rozděleny  do  čtyř kategorií
(fyzička, logika, zručnost a trpěli-
vost). Jestliže jsme v místnosti
uspěli, otevřela se truhlička

s razítkem, které jsme otiskli
do karty na určená políčka. Jakmile
byl celý sloupec dané kategorie
plný, razítka představující písmena
jsme museli přeměnit na číselný
kód. Na zdech visely tabulky s klíči,
např. žluté K byla číslice 8. Po roz-
luštění indicií a získání kódu už zbý-
valo jen splnit závěrečný úkol a po-
kořit tak celou skupinu úkolů. Cí-
lem hry bylo dokončit tímto způso-
bem všechny disciplíny a utkat se

s posledním a nejtěžším úkolem.
To se bohužel žádné naší skupině
nepodařilo kvůli časovému presu
a počtu skupin, které se musely
v místnostech střídat.
  To ale vůbec nevadilo, protože
pokořit  celý  TEPfaktor  bylo  jen
třešničkou na dortu. Nám šlo
hlavně o zábavu, dobrodružství, tý-
movou spolupráci a překonání na-
šich vlastních hranic.

Barbora Linhartová

Vítání jara v Kosmonosích
ne 26.  3.  se  na náměstí  Kos-
monos a nádvoří základní

školy odehrálo Vítání jara. Průběh
dne moderoval redaktor Pavel
Petr. Viděli jsme několik dětských
vystoupení. Ve stáncích se objevily
výrobky  s  jarní  tématikou,  občer-
stvením, ale i sbírkou na podporu
Ukrajině, který měla na starost
paní učitelka Mgr. Jiřina Fejfušová
ze Základní školy Kosmonosy. Dále

tu byly například biatlo-
nisté s laserovými puš-
kami, nebo Karel Kozma
s Fotbalovou akademií.
Jarní náladu podpořily
tvořivé dílničky, kde si
děti mohly vyrobit napří-
klad dřevěnou kytičku.
Program byl nabitý, do-
konce i počasí vyšlo.

Michal Sekera
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Brick by Brick aneb programujeme z lega
dravíme do časopisu! Ve dnech
12. 4. a 24. 4. ve třídě 5.A a 5.B

proběhlo programování s legem.
Přijeli k nám do školy zástupci
společnosti Brick by Brick. Rozdělili
jsme se do dvojic a pustili jsme se

do práce. Stavěli jsme z Lega
modely helikoptéry a tanku
Leonarda Da Vinciho, které se daly
uvést do pohybu. Potom jsme tyto
projekty mohli vylepšit podle své
vlastní fantazie a na konci jsme je

prezentovali ostatním. Všem se to
moc povedlo a náramně jsme si to
užili. Rozhodně to stálo za to
a doufáme, že si to někdy budeme
moct zopakovat.

Magda a Fanda Michalovi

ne 25. března proběhla na ZŠ
Kosmonosy akce s názvem

Retro den, kterou pořádá nám
všem známá Hrdá škola. A co že
bylo úkolem? Vzít si na sebe oble-
čení po svých rodičích či dokonce
babičkách a dědečcích a ukázat
ostatním, jaká byla móda nám už
vzdálené doby. Avšak to není

jediná akce, která se od Hrdé školy
udála. 11. května proběhl Den
bláznivých ponožek. Zde bylo úko-
lem si vzít co nejšílenější ponožko-
vou kombinaci. Mohli jste si vzít
úplně jiné ponožky, s jinou barvou,
jiným motivem a třeba i jinou veli-
kostí. Fantazii se meze nekladou.

Lukáš Havel

V 5.A to žije
eTwinning
Dne 1. 4. 2022 se 5.A zúčastnila on-
line  spojení  čtyř škol.  Všem  se  to
moc líbilo. Zpívali jsme písničky
a vyprávěli si pohádky. Také jsme si
povídali o Velikonocích a veliko-
nočních tradicích.
Velikonoční dílna
Před Velikonoci jsme společně
s rodiči připravili dílničku, ve které
jsme  vyráběli  výrobky  na  veliko-
noční jarmark. Například ptáčky

z keramiky, utopence nebo vý-
borné linecké a rohlíčky v těstíčku.
Vyzkoušeli jsme si také ubrousko-
vou techniku, kdy jsme lepili ob-
rázky na polystyrenové vajíčko.
Programovatelná stavebnice Vex
go
Jak se programuje, jsme si vyzkou-
šeli díky stavebnici Vex go, kterou
měla škola zapůjčenou. Stavěli
jsme malé auto podle plánku, který
byl prezentován na tabuli. Auto

jsme pak zkoušeli naprogramovat
tak, aby projelo dráhu, kterou paní
učitelka připravila. Všem se to moc
líbilo.

Přemysl Dvořák
Filip Hladík
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9. ročník
e středu 4. května jsme měli
besedu s panem Babkou

o extremismu. Nejprve se nás ptal,
kam jsme se dostali na školu,
a  těm,  kterým  se  to  tolik
nepovedlo, pomohl, aby se cítili
lépe. Opravdu nám naslouchal
a bylo vidět, že miluje svou práci.
V další části besedy nám rozdal
karty s různými obrázky a motivy.
Chtěl po nás, abychom se
zamysleli, co vidíme, a zkusili to
spojit s extremismem. Já si vytáhla
kartu, kde běžela nějaká mladá
slečna po silnici za nehezky
znázorněným nákladním vozem.

Hned mi vnukl myšlenku, že
nákladní vůz jsou názory a určité
pohledy na věc, které rodiče učí
své děti. Ty potom slepě následují
ve stejných názorech své rodiče.
Byly tam velice zajímavé obrázky,
které nutily spolužáky se zamyslet.
Když jsme dokončili tuto aktivitu,
jako poslední věc po nás pan Babka
chtěl rozdělit se do skupin,
ve kterých bychom si chtěli na pár
dní vyzkoušet žít a proč. Vozíčkáři,
Ukrajinci, Vietnamci, důchodci,
Romové a Židé, tak vypadaly
skupiny. Já si vybrala Vietnamce,
protože je v našem státě vůbec

nerespektujeme a bereme je jen
jako prodávající ve večerkách.
Nelíbí se mi náš přístup, protože
každý je stejný a Vietnam má
krásnou historii a tradice a myslím,
že my se máme co učit.  Zakončila
bych to tím, že jeho pohled
na extremismus mě hodně
inspiroval  a  otevřel  oči  v  mnoha
věcech. Pana Babku mám hrozně
ráda, kvůli jeho názorům, a můžu
říct, že je to můj velký vzor.

Klára Sobotková

8. ročník
oslední dubnový pátek se
u nás na dvě vyučovací hodiny

zastavil pan Babka, kterého možná
většina z nás zná pod heslem
,,Všechno s Mírou.“ Tentokrát byly
tématem programu drogy. Ne, že
bychom  o  tom  pár  věcí  nevěděli,
ale pan Babka nám trochu rozšířil
obzory. Bavili jsem se jak
o nelegálních, ale i legálních
drogách. Zjistili jsme, že většina lidí
je závislá na legálních drogách (na
cigaretách a alkoholu) a závislosti
se zbavují velmi těžce, kolikrát

neúspěšně. Děti se právě
seznamují s legálními drogami
už  kolem  4.  a  5.  třídy,  často
od svých rodičů. Seznámili jsme
se se základními informacemi
o drogách, ale i osobních
zkušenostech pana Babky.
Doufám, že jsme se všichni
naučili něco nového
a s drogami se v budoucím
životě budeme setkávat co
nejméně.

Adéla Palaštuková

6. ročník
ne 19. 10. 2022 se třída 6.A
zúčastnila besedy Slánka,

kterou nás provázel Jaromír Babka.
Hráli jsme hry, při kterých jsme
nové žačky začlenili do kolektivu.

Poznali  jsme,  jaké je  to  být  mimo
kolektiv, a taky jsme více poznali
naší novou třídní učitelku. Slánka
byla zábavná a naučná, odnesli

jsme si nová přátelství. Všem se
Slánka moc líbila.

Nela Palaštuková
Nikola Končinská
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Jak se chovat při požáru?
ne 4. 4. 2022 se třída 6.A
zúčastnila programu Hasík.

Při něm jsme si povídali
o nebezpečí  při požáru a jiných
nebezpečných situacích. Učili jsme

se, jak rozpoznat podle dlaně
rozsah popáleniny. Koukali jsme
na zajímavý dokument Když se
hraje o čas. Všem se program moc
líbil

a naučili jsme se užitečné věci.
Třeba se nám budou hodit.

Nela Palaštuková
Nikola Končinská

Biologická olympiáda „Jak přežít zimu?“
etos se uskutečnil 56. ročník
biologické olympiády. Téma

pro kategorii C (8. a 9. ročník) a D
(6. a 7. ročník) je ,,Jak přežít zimu.“
Všechna kola se jako vždy skládají
z písemného testu, poznávání
živočichů a rostlin a laboratorní
práce. Před vstupem do okresního
kola je potřeba udělat vstupní úkol
na dané téma (je možno vybírat asi

z  pěti  témat).  Školní  kolo  se
tradičně konalo na naší škole,
okresní kolo na gymnáziu
Dr.  Pekaře  a  krajské  kolo  v  DDM
v Mělníku. V krajském kole jsem se
umístila na 24. místě. Každým
rokem ubývá soutěžících, kteří
mají o účast zájem.

Adéla Palaštuková

ro školní kolo účastníci museli
sami vypracovat 6 úloh

týkajících se počítání, geometrie
a hlavně logického přemýšlení.
Možná to všechny překvapí, ale

nejde  jen  o  správný  výsledek,  ale
hodnotí se i postup řešení.
V okresním kole se pak nadále řeší
další tři úlohy, jen jsou těžší než ty
předchozí. Časový limit byl

2 hodiny, což se může zdát jako
dlouhá doba, ale jen tak tak jsme
to stíhali. Zájemců bylo určitě více
než na biologické olympiádě.

Adéla Palaštuková
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o uvolnění všech covidových
opatření bylo konečně možné

uspořádat lyžařský výcvik.
13. 3. 2022 třídy 7.A a 7.B vyrazily
do Rokytnice nad Jizerou. Sněhové
podmínky již sice nebyly nejlepší,
ale to nás od lyžování neodradilo.
První den jsme se setkali u školy,
rozloučili se s rodiči a odevzdali
jsme potřebné doklady. Nasedli
jsme do autobusu, který nás odvezl
do Krkonoš. Když jsme dorazili,
vyndali jsme zavazadla z autobusu
a vyšli jsme na horskou chatu Svět-
lanka. Poté, co jsme došli, počkali
jsme na rolbu, než nám dovezla za-
vazadla, a potom jsme se ubyto-
vali. Ubytování bylo dobré, ale ne-
bylo moc času se rozhlédnout, pro-
tože hned po ubytování nás svolali
na svah, že se jdeme rozdělovat
do skupin. Párkrát jsme si sjeli ko-
pec,  šli  jsme  na  večeři  a  po  dlou-
hém dni spát. Druhý den jsme si
řekli skupiny a šli jsme lyžovat se
svými instruktory. Třetí den byl ví-
ceméně stejný, ale čtvrtý den jsme
místo odpoledního lyžování měli
výlet  na  Dvoračky.  Šli  jsme  celou

cestu  do  kopce,  ale  nakonec  to
stálo za to. Všichni si dali svoje ob-
líbené jídlo a utratili peníze. Sjeli
jsme si sněhovou klouzačku
a  mohli  jsme  jít  zpátky.  Pátý  den
jsme si užívali poslední lyžování.
Od horské služby jsme se dozvě-
děli,  co  máme  dělat  v  případě la-
viny nebo úrazu na svahu a jakou
bychom měli mít základní výbavu.
Zjistili jsme také, jak funguje hor-
ská  služba  v  zimě i  v  létě.  Večer
jsme si užili poslední společný

program  v  rámci  diskotéky.  Šestý
den, poslední, jsme si ráno šli
rychle naposledy zalyžovat, dali
jsme si poslední snídani, sbalili
jsme si kufry, naložili je do rolby,
sešli kopec, nasedli do autobusu a
najednou jsme byli doma. Lyžařský
výcvik uběhl strašně rychle. Všichni
jsme si to užili a snad se někdy zase
na nějakou společnou akci vy-
dáme.

Václav Petříček

P
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Exkurze do Terezína
 úterý 7. 6. se vydaly deváté třídy
na vzdělávací exkurzi do Tere-

zína, bývalého židovského ghetta, ne-
daleko Litoměřic. Vzhledem k ne-
přízni počasí jsme započali prohlídku
Památníku Muzeem ghetta, kde jsme
se v podkresu pochmurné a deštivé
atmosféry dozvěděli spoustu zajíma-
vých a odstrašujících informací
o zvěrstvech vykonávaných na židov-
ské komunitě za druhé světové války.
Shlédli jsme i část filmu, který byl na-
točen na podporu nacistické propa-
gandy a měl podpořit zdánlivý fakt,
že se v Terezíně a celkově všech kon-
centračních táborech měli Židé dobře
a žili úctyhodný život. Smutným protikladem tohoto, byť propagandis-
tického filmu, byla již samotná návštěva Malé pevnosti. Tam se nás
ujal znalý průvodce, který nám nastínil, jak to v daných místech vypa-
dalo během druhé světové války. Naši smutnou, však velmi poučnou
návštěvu, jsme zakončili projitím Národního hřbitova v Terezíně.

EXPOZICE MU-
ZEA GHETTA

- zaměřena na tzv. konečné řešení židovské otázky

EXPOZICE MUZEA MAGDEBURSKÁ KASÁRNA

- zaměřena na kulturu – hudbu, výtvarné umění, divadlo, li-
teraturu i užité umění
- pro ukázku tvorba časopisu VEDEM, který redigoval Petr
Ginz

MALÁ PEVNOST

- hlavní sídlo památníku
- za 1. sv. války sloužila jako žalář pro odpůrce monarchie
- na fotografii také cela asi nejznámějšího terezínského
vězně – Gavrila Principa
- za 2. sv. války byla v Pevnosti věznice pražského gestapa

Adam Folprecht

V

REPORTÁŽ
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EXPOZICE MUZEA GHETTA

EXPOZICE MUZEA MAGDEBURSKÁ KASÁRNA

FOTOREPORTÁŽ

MALÁ PEVNOST
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„Stačí se jen koukat

okolo sebe.“
e pro mě těžké psát poslední
číslo jak letošního Kosmonosáku

a mé rubriky, tak vlastně i poslední
číslo pro mě vůbec v našem časo-
pise. Jelikož v září všichni z devítky
jdeme dál na střední školy, chceme
vám naposledy předat naše zá-
žitky, ať už je to z jakékoliv rubriky.

Ve všech dílech rubriky Letem svě-
tem jsem pracoval hlavně s výlety,
které jsem prožil buď v blízké mi-
nulosti, nebo zkrátka jsem si je
dobře  pamatoval  a  měl  k  tomu
i hezkou dokumentaci. Tentokrát
jsem ale poprvé zažil opravdové
okno. O čem psát? Vše jsem vám
už ukázal, kde jsem byl, co jsem

zažil. Nakonec jsem ale přišel na
jednu věc. Vždycky jsme se bavili o
místech  ve  světě,  tak  proč bych
vám nemohl představit třeba
Prahu? Ne každý tam často jezdí,
proto zde uvidíte zajímavá místa,
která přes prázdniny můžete také
navštívit, s kamarády, či rodinou.

J

LETEM SVĚTEM
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Nejdříve Národní
muzeum. Vím, že je
to takové klasické
místo na výlet,
nicméně ani já za
celé roky jsem si
vlastně neuvědo-
mil, jak skvělé naše
muzeum je. Pojí se
k němu velký kus
historie. A exem-
pláře, které se zde
nachází z velké
škály odvětví,
od botaniky přes
umění, ukazují, že
toho tady nemáme
málo. Zajít si mů-
žete  i  o  pár  metrů
vedle, kde se na-
chází novodobá stavba, která dopl-
ňuje muzeum právě o historické
sbírky a také velkou knihovnu.
Vyšehrad už není tak opomíjená
„památka“ jako Národní muzeum,
nicméně je to taky krásné místo,
kde moc lidí nepotkáte. Na zdejším
hřbitově najdete hroby velice zná-
mých osobností. Z Vyšehradu je
krásný rozhled, takže až budete
hledat svého oblíbeného výtvar-
níka, pokocháte se krásným výhle-
dem. Nezapomeňte také zavítat
do Baziliky svatého Petra a Pavla,
kostely mají užasnou atmosféru,
tak proč se nesvěřit právě tam.
Cestou zpět najdete pár hezkých
míst. Pokud sem jedete s nějakou
kamarádkou, určitě se jí to bude lí-
bit.
Teď bych se rád zaměřil na nějaké
restaurace, které vám můžu směle
doporučit. Jednou z nich je SIA Re-
staurant, která se nachází V Cel-
nici, respektive v levé ulici u Palá-
dia. Najdete zde odborníky
na kachnu, tak i nejlepší kung-pao

v celé Praze. Restaurace je spíš
směřována asijským stylem, tak
pokud přesně to máte rádi, není co
řešit. Pokud ale ne, pak se hned ve-
dle Pražského hradu nachází Ku-
chyň. Kuchyň doslovně, protože
tak se přesně tato restaurace jme-
nuje. Najdete zde hlavně tradiční
českou kuchyň se skvělou chutí, vý-
hledem na Prahu a rovnou to
vlastně můžete spojit s klasikou,
a to právě zmiňovaným Hradem.
Jídlo bychom měli... Kam na kafe?
Navštívit můžete známý Bake-
shop, který se nachází nedaleko
Václavského náměstí (jste šikovní,
proto určitě použijte pro vaše
cesty Google mapy). I na náměstí
Jiřího z Poděbrad najdete výborné
kavárny, které jsou všude po ob-
vodu celého náměstí.
Pokud vás nebaví zrovna památky,
máte jiné možnosti. Jednou z nich
je si  v létě prostě vzít deku, vydat
se do Riegrových sadů, načerpat
zde energii a popřípadě uspořádat
menší piknik. Skvělý zážitek

můžete zažít v CMK na Zličíně.
Jedná se o velice silné elektro mo-
tokáry, které v Praze nemají žád-
nou konkurenci. Zrovna sem
osobně jezdíme přes tři roky a ne-
můžu si ježdění vynachválit. Zají-
mavé zakončení dne je určitě také
kino Cinestar Gold Class, které
se nachází na Andělu. Kino nabízí
9 sedaček, které zároveň fungují
jako „postele“edačku si složíte tla-
čítkem dozadu, užíváte si film
se skvělým zvukem a jednoduše
se ponoříte do jeho příběhu.
Všechny aktivity a doporučení,
které jsem zde uvedl, považuji je-
nom za ty nejlepší. Praha je krásné
město, a proto někdy ji i stačí projít
skrz na skrz, koukat okolo a kochat
se krásami tohoto města.
Všem přeji krásné prožití prázdnin,
úžasné zážitky a pevnou sílu do no-
vého školního roku.

Fabian Volf

LETEM SVĚTEM
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Paní učitelka Jonášová
  versus

   pan učitel Novák

   PANÍ UČITELKA JONÁŠOVÁ            PAN UČITEL NOVÁK
Otázka:

Jaké máte pocity, když víte, že už se blíží konec školního roku a vaši
deváťáci tu končí?

Běžně se na konec školního roku opravdu, ale upřímně
opravdu těším. Letos je to takové jiné. Pomalu mi totiž
dochází, že devítka brzy skončí a žáci vykročí do nové
životní etapy. Strašně nám ten společný čas utekl.

Pocity  mám smíšené.  Jsem trochu nervózní.  Přeci  je-
nom je to má první třída, kterou jsem učil hned od ná-
stupu do školy a půl roku na to se stal jejich třídním
učitelem. Takže k ní mám silné pouto. Zároveň se ale
těším, že si ten závěr roku užijeme, jak se sluší a patří.

Máte nějakou oblíbenou vzpomínku, na kterou budete ještě dlouho vzpo-
mínat?

Když jsem třídu v půlce šestky přebírala, tak jsem ještě
nevěděla, co nás čeká. Měla jsem hlavu plnou akcí, snů,
nápadů… Jenže velkou část se nám zrealizovat nepoda-
řilo.  Hodně našeho společného času jsme museli trávit
v různých omezeních nebo on-line, zavření ve svých
domovech. Vzpomínek je i přesto hodně a doufám,
že si je dlouho v paměti uchováme. Nejlepší vzpomínky
samozřejmě vznikaly na mimoškolních akcích – výle-
tech, exkurzích. Tady se teprve ukázala ta pravá „já“
všech zúčastněných. Myslím, že až se za pár let se-
jdeme na třídním srazu, bude co probírat. 

Vzpomínek máme tolik, že nejde jednu vyzdvihnout.
A mohlo jich být ještě více, nebýt covidu. Ale to k ži-
votu patří. Každý se s tím vypořádal po svém a byla to
zkouška, která se jim do budoucna určitě hodí. Já jsem
rád, že i přes ten ukradený čas jsme toho zažili opravdu
hodně a že máme na co vzpomínat. Doufám, že to
v každém z nás vydrží co nejdelší dobu a že se jednou
na nějakém srazu sejdeme a přesně tyhle okamžiky si
připomeneme.

Byla nějaká chvíle, kdy jste si řekli, že byste radši nechtěli být třídní vaší
třídy?

Máme za sebou hezké, i méně hezké chvíle. Ale to je
asi přirozené. Nic není jen „růžové“. I když jsem se ně-
kdy mračila, zlobila se za to, co zase vymysleli nebo ně-
komu provedli, důležité bylo, že po akci většinou přišla
také správná reakce.  Já bych neměnila. Nikdo není do-
konalý a chybami se učíme. A to platí i o mně. Možná
by bylo fajn se zeptat také jich, jestli by se našly chvíle,
kdy litovali, že vyfasovali zrovna Jonášovou. 

Ne.  Možná  jsem  to  někdy  řekl,  když  jsem  na  ně byl
zrovna naštvaný (dost často :-D), ale nikdy bych je ne-
nechal na holičkách. Nějakou dobu samozřejmě trvalo,
než jsme se pořádně poznali. S někým to šlo hladce,
s někým trochu hůře. Ale nakonec si myslím, že jsme si
k sobě všichni tu cestičku našli a za to jsem strašně rád.
Protože jsem poznal strašně fajn děti, s kterými je zá-
bava a já se chci rozhodně životem bavit.

VERSUS
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Inspirovala vás někdy vaše třída?
Minimálně v tom, že všechno není tak hrozné, jak to
vypadá. Někdy je dobré se zkusit povznést, polevit ze
svých nároků a radovat se i z malých úspěchů. Byla to
třída s velmi komplikovanými vztahy, což se samozře-
jmě podepsalo na celkovém „náboji“. Ale co nás neza-
bilo, to nás posílilo a vždycky je důležité hledat ponau-
čení.

Určitě ano. Jak už jsem trochu zmínil, začátky byly slo-
žitější. Pro mě to bylo úplně něco nového a potřeboval
jsem často pomoci i od dětí. Našlo by se hodně situací,
které mi třeba budou vyčítat a mě mrzí, že jsem někdy
nebyl ten třídní učitel, kterého potřebovaly. Všechno
jsme ale společně zvládli a jejich vůle, bojovnost a na-
konec i soudržnost jsou pro mě inspirací.

Co přejete vašim žákům do budoucnosti?
Samozřejmě jen to nejlepší… Cesta, které se říká život,
a na jejímž začátku teď úspěšně stojí, je někdy složitá,
ale pokud budou pokorní, trpěliví a jednat s úctou
k druhým, všechno bude dobré.  Ze srdce přeju svým
deváťákům, aby se  jim podařilo  to,  o  čem sní.  A  aby
každý věděl,  kam patří,  a měl  kolem sebe ty správné
lidi.

Přeji jim, ať se co nejlépe začlení do nového kolektivu
na středních školách. Dále ať se jim daří nejenom
ve škole, ale hlavně v osobním životě. Přeju jim, ať zů-
stanou stejně pozitivní, jako jsou teď. Přeju jim jen to
nejlepší a budu na ně vzpomínat jen a jen hezky  .

Adéla Langerová a Ema Ponocná

VERSUS
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ubriku Svět kluků a holek jsme se v posledním letošním čísle rozhodli naplnit vzpomínkami deváťáků. Anebo
spíše vzpomínkami učitelů na deváťáky? Oslovili jsme některé učitele, kteří učili v obou třídách a položili jim

pár otázek. Jejich odpovědi si můžete přečíst zde.

MARCELA ČERVOVÁ: PANÍ UČITELKA SI POTRPÍ NA DOBŘE SMAZANOU TABULI.
KTERÁ TŘÍDA JI MAZALA LÉPE?
Obě třídy si poměrně brzy všimly, že nejsem typ učitele, který by toleroval tabuli smazanou "na prasáka",
a že mám svoje prostředky, jak jim ztížené pracovní podmínky osladit. Dlouho tedy obě třídy mazaly tabuli
ukázkově.
Studenou sprchu mi udělila až 9.B, kdy mi, v období po přijímačkách, žáci odmítali tabuli smazat. Naštěstí
u nich zanedlouho došlo k reflexi a nápravě, za což jsem opravdu moc ráda, a to zejména kvůli nim.

IVANA ŠTEFKOVÁ: PANÍ UČITELKA SI ZAKLÁDÁ NA VZORNÉ DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, A PROTO SE JÍ PTÁME,
VE KTERÉ TŘÍDĚ SE VÍCE ZAPOMÍNALO?
Ve které třídě se nejvíce zapomínalo? V obou třídách se zapomínalo zhruba stejně. Mnozí zapomínali
zejména učit se, slušně se chovat, nosit pomůcky, zdravit učitele. Snad alespoň nezapomenou na školu
na zámku.

R

SPECIÁL SVĚT KLUKŮ A HOLEK - LOUČENÍ DEVÍTEK
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ZDENĚK TUREK: PAN UČITEL TUREK DĚLÁ SE ŽÁKY RÁD CHEMICKÉ POKUSY.
VE KTERÉ TŘÍDĚ SE MU JICH POVEDLO NEJMÉNĚ?
V obou třídách jsem dělal stejné pokusy. V 9.B byli žáci zapálenější do experimentů, takže tam proběhlo
o 1-2 pokusy více.

DANIEL MAŠÍN: PAN UČITEL MAŠÍN RÁD TRÁPÍ ŽÁKY SE SLEPOU MAPOU.
VE KTERÉ TŘÍDĚ JSTE SE NEJVÍCE ZASMÁL, KDYŽ JSTE VIDĚL, KAM HLEDANÉ MÍSTO ŽÁCI UMÍSTILI?
Pobavili mě za celých 12 let žáci všech ročníků, protože v každé třídě se našel jednotlivec nebo skupinka,
která třeba umístila Londýn do Moskvy nebo nenašli Mladou Boleslav, ale i přesto doufám, že se v životě
neztratí.

Rubriku připravily
Adéla Langerová

Ema Ponocná

SPECIÁL SVĚT KLUKŮ A HOLEK - LOUČENÍ DEVÍTEK



18 |

„Powerlifterem jsem se stal díky

návštěvám ve fitcentru.“
ým hostem je powerlifter, bývalý žák naší
školy a můj skoro soused Matěj Zedník.

NĚKTEŘÍ ZNALCI, CO SE TÝČE SPORTOVNÍHO NÁZVO-
SLOVÍ, JIŽ TEĎ URČITĚ VÍ, KTERÉ OBLASTI SPORTŮ SE
VĚNUJEŠ. MOHL BYS TO VŠAK PROZRADIT A UPŘES-
NIT I NÁM, TĚM MÉNĚ ZNALÝM?
Věnuji se silovému trojboji. Abych to nějak popsal, tak
se jedná o sport skládající se ze třech disciplín, a to
ze dřepu, bench-pressu a mrtvého tahu. Při dřepu
máme činku ve stojanu, vezmeme ji na záda a čekáme
na povel ,,dřep². Až ho dostaneme, tak můžeme udělat
dřep, který musí být dostatečně hluboký, následně
jen odložíme činku zpět do stojanu. Poté je součástí
trojboje bench-press, při němž si lehneme na lavici,
zvedneme činku ze stojanu. Následně čekáme na povel
,,start² a položíme činku na hrudník. Ihned po tom
dostaneme povel ,,press² a můžeme činku zvednout
a odložit do stojanu. Poslední disciplínou je mrtvý tah,
při kterém přijdeme k čince, která už leží na zemi
a naším úkolem je ji zvednout do natažených rukou
a propnutých nohou. Celý sport se dělí do kategorií,
kterými jsou dorostenci, junioři, open a masters. Každá věková kategorie má pak i několik svých váhových kategorií.
TYHLE DOVEDNOSTI SI PODLE MĚ NENECHÁVÁŠ JEN V POSILOVNĚ. SOUTĚŽÍŠ I V TOMTO SILOVÉM SPORTU
A JAK SE TI POPŘÍPADĚ DAŘÍ? MÁŠ NĚJAKÝ CÍL DO BUDOUCNA?
Ano soutěžím. V České republice působí Český svaz silového trojboje, který soutěže zaštiťuje. Minulý rok jsem měl
své první závody, kterými bylo Mistrovství České republiky, kde jsem se umístil na 3. místě v absolutním pořadí
dorostenců a měsíc na to jsem byl na Mistrovství Evropy, kde jsem byl také 3. Můj cíl je v tuto chvíli Mistrovství
světa, které se mělo konat v Ekvádoru, ale bylo přesunuto do Turecka, do Istanbulu.
NO TAK TO JSOU SKVĚLÁ UMÍSTĚNÍ, MOC GRATULUJI. KDYŽ SE BAVÍME O TĚCH SOUTĚŽÍCH, JAKÝM ZPŮSOBEM
PROBÍHAJÍ?
Nejdříve máme rozcvičovnu před každou disciplínou, abychom měli čas na to se rozcvičit. A poté máme tři pokusy
na to, udělat danou disciplínu jak nejlépe umíme. Základní pokus, kterým začínáme, musí být zapsán. Znamená to,
že musí být úspěšně provedený. V dalších dvou pokusech jen nakládáme víc a víc k prvotní váze, abychom dosáhli
té nejvyšší výkonnosti.

M

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA
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KOLIK LIDÍ PŘIBLIŽNĚ TENHLE SPORT V REPUBLICE PROVOZUJE? JE TENHLE SPORT I PRO HOLKY? A KDY BYL JEHO
NEJVĚTŠÍ, JAK SE ŘÍKÁ, ,,BOOM²?
Silový trojboj je celkem neznámý sport, ale pár nadšenců se na našem území najde, mezi nimi i ženy, které mají
samozřejmě svou vlastní kategorii. Co se týče největšího rozmachu trojboje, tak ten byl, co se dorostenců týče,
na začátku století, ale v posledních letech se začíná trojboj zase rozšiřovat a noví powerlifteři se začínají ²chytat²
a začíná je to bavit, hlavně díky skvělé medializaci sportu ze strany svazu.
STÁLE TU MLUVÍM JEN O SPORTU SAMOTNÉM, TEĎ CHVÍLI O TOBĚ. JAK JSI SE VLASTNĚ K TAKHLE NEOBVYK-
LÉMU SPORTU DOSTAL? PODPORUJÍ TĚ V TOM RODIČE?
Začalo to tím, že jsem začal chodit do fitka, které teď navštěvuji pravidelně už tři roky, kde všude po zdech visely
různé fotky powerlifterů, protože majitel fitka, Bohouš Blažek, kterému bych tady chtěl poděkovat za přípravu
a pomoc, byl také úspěšný reprezentant, takže si tam fotky ze silového trojboje rád vystavoval. Na fotky jsem se
rád koukal a říkal jsem si, že bych to mohl zkusit také. A tím to vše odstartovalo. Rodiče mě podporují, chtěl bych
jim za to poděkovat, speciálně mému tátovi, který se mnou vše absolvuje a podporuje mě jak psychicky, tak fi-
nančně.
TAHLE SITUACE ASI NENASTANE, ALE KDYBYCH SE CHTĚL VĚNOVAT PRÁVĚ SILOVÉMU TROJBOJI, CO BYS MI
NA ZAČÁTEK DOPORUČIL?
Ze začátku by to chtělo určitě osobního trenéra, protože cvičit sám na začátku není úplně dobré. Já osobně
s trenérem cvičím do teď, sám skoro necvičím. Doporučil bych chodit alespoň třikrát týdně.
RUKU  V  RUCE  S  TÍM  JDE  ASI  NĚJAKÁ  VÝŽIVA.  DOPORUČIL  BYS  MĚNIT  JÍDELNÍČEK  NOVÁČKA,  NĚJAK  HO
OBOHATIT A JAK SIS HO ZMĚNIL TY?
Zpočátku bych doplňky stravy moc neřešil. Já jsem je začal používat až asi po roce cvičení, když jsem nasadil
sacharidy a protein, abych nabral váhu a výživu mi v tuto dobu dělá pan Eduard Masarčík, kterému za jeho práci
také moc děkuji.
TY  JSI  BYL,  PŘED  NÁSTUPEM  NA  GYMNÁZIUM,  ŽÁKEM  NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY,  JAKÉ  MÁŠ  NA  NÁŠ  ZÁMEK
VZPOMÍNKY?
Určitě dobré. Škola mě dobře připravila právě na zmíněné gymnázium, které v tuto dobu studuji. Líbil se mi dobrý
a osobitý přístup učitelů.

Matěji, moc ti děkuji za rozhovor a do budoucna ti přeji ještě více tak krásných sportovních úspěchů.
Adam Folprecht

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA
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ednoho dne nám pan učitel Turek jako ekologickému semináři oznámil, že budeme vyrábět informační cedulky
ke stromům, které rostou v zámeckém parku. Každý žák si musel vybrat v horním nebo dolním parku jeden

strom a připravit si  o něm krátký referát. Když jsme měli  texty připravené, odevzdali  jsme je na kontrolu panu
učiteli. Následně jsme udělali dvojice s žáky z 2.C. Naši mladší spolužáci doplnili texty o kreslený strom nebo
alespoň jeho list.
O týden později jsme se sešli na hodině ekologického semináře společně s žáky ze zeměpisných praktik, kteří nám
pomohli umístit cedulky ke stromům. Měli jsme připravené dřevěné tyče, zalaminované cedulky, připínáčky,
kladiva  a  palice.  Společnými  silami  jsme zatloukli  do země tyče a  na ně jsme připevnili  cedulky.  Jak  škole,  tak
i obecnímu úřadu se naše akce velice líbila, a tak jsme za svůj počin dostali odměnu. Nejenom ekologický seminář,
ale i druháčci, kteří se do práce zapojili. Až půjdete kolem, můžete si informační cedule pročíst a načerpat tak
zajímavé informace o stromech, které nám v zámeckém parku poklidně rostou.

Dana Gajdová

J

EKOKOUTEK
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SCHOOL IN THE CASTLE
s you know we have got a special school. How many people can say they
went to a castle at primary school. But do you even know the history of this

building? Do you know when the first student walked in?
The building was built in the sixteenth century and used only as a summer resi-
dence. In 1688 the Earl Heřman Jakub Černín of Chudenice decided to establish

a piarist grammar
school in Kos-
monosy. This
grammar school
was  one  of  the
first in the Czech kingdom. Before 1688 there was
no school here. There were five classes in the gram-
mar school. Children were taught in Latin. Only the
boys could study at the school. The pupils were
from Bohemia, Moravia and Lusatia.
I love our school, the teachers and the special envi-
ronment. I will miss it.

SCHULE IM SCHLOSS
ir alle wissen, dass wir eine besondere Schulgebäude haben. Wie viel
Menschen kann es sagen, ein Schloss als Grundschule zu haben.

Könnt ihr überhaupt die Geschichte?
Wisst ihr, wer die allererste Schüler waren?
Die Gebäude wurde im 16. Jahrhundert gebaut und wurde nur als eine Sommer-
residenz benutzt. Im Jahre 1688 hatte der Graf Heřman Jakub Černín von Chudenic
eine Idee ein Gymnasium zu gründen. Gymnasium in Kosmonosy war das erste

Gymnasium in dem Königreich Tschechien. Die
Latein war die Amtssprache und es gab fünf
Klassen. Nur die Jungs aus Tschechien,
Moravien und Lausitz konnten besuchen.

Rubriku připravila Barbora Linhartová

A

W

SPRECHEN SIE ENGLISH?

Earl – hrabě
Establish – založit
Residence – sídlo
Taught – vyučovalo se
pupils – žáci
Bohemia – Čechy
Moravia – Morava
Lusatia – Lužice

besuchen – navštěvovat
Amtssprache – úřední jazyk
das Schloss – zámek
besondere – výjimečný
die Gebäude – budova
wurde gebaut – byl postaven
benutzen – používat
gründen – založit
das Königreich – království
die Geschichte – historie
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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…?

ANNA ZLÁMALOVÁ (absolventka 2019)

PAVLÍNA ŘÍHOVÁ (absolventka 2021)

MICHAL FOUČEK (absolvent 1994)

1. Na základní školu vzpomínám jedině v dobrém, prožila jsem tu spoustu krás-
ných chvil.
2. Přímo nějakou konkrétní nemám, ale určitě můžu říct, že všechny výlety
a školní akce, které na této škole probíhaly, jsou pro mě nezapomenutelnými
zážitky.
3. Nejraději vzpomínám na naší třídní paní učitelku Kuhnovou, která byla vždy
naší oporou, a na pana učitele Kozmu.
4. Jednoznačně tělocvik, protože ráda sportuji.
5. Na střední škole jsem poznala spoustu nových lidí, za což jsem ráda, ale kdy-
bych si měla vybrat, tak asi spíše na základku, jelikož jsme tam byli skvělá parta
lidí a mám odtud hodně vzpomínek.

1. Jak v dobrém, tak i ve špatném.
2. Samozřejmě hodiny s paní učitelkou Strnádkovou jsou nezapomenutelné,
ale i naše házení mlék na světla o němčině, která tam doteď jsou.
3. Určitě na všechny, ale asi nejvíc na paní učitelku Martínkovou, Strnádkovou
a Peregrinovou.
4. Asi matiku.
5. Na základce byl lepší kolektiv a na střední zase pestřejší učivo.

ABSOLVENTI

Adéla Palaštuková

1. Do Kosmonos jsem přestoupil v polovině první třídy (rok 1986?) z důvodu
přestěhování z Mělníka. Třídní učitelka byla v té době soudružka Šulcová.
Od druhé do čtvrté třídy byla třídní soudružka Trtílková...
2. Vtipných věcí bylo několik. Na prvním stupni jsme házeli dutinky na fasádu
budovy (dnešní městský úřad), na druhém stupni jsme dělali domácí dýmov-
nice…
3. 7.třída pan Jeřábek, paní Pluhařová, paní Linhartová.
4. Český jazyk – diktáty, dějepis.
5. Vše má své klady. Naším ročníkem se od šesté třídy v Kosmonosích otevřel
druhý stupeň. Díky tomu, že jsme byli nejstarší, měli jsme jistá privilegia.
Na střední škole se jednalo už o jiný druh zábavy, takový víc pubertální a víc se
přibližující dospělosti.
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SPŘÍZNĚNÁ DUŠE
aždý má člověka, kterému může říct naprosto vše...  Může mu říct i  tu
největší kravinu a zasmát se s ním. Ten člověk ale zná i naši nejhorší

vlastnost a stále stojí při nás. Člověk, který s námi prožil ty nejhorší, ale i ty
nejlepší chvíle. Říká nám, jak jsme krásní a nenahraditelní. Jsou ale chvíle,
kdy nám řekne slova, která zabolí víc než od kohokoli jiného. Byla to moje
chyba? Proč mi to řekl/a? Otázka, kterou si pokládáme docela často. Možná
to byla naše chyba. Ale je tu jedna velice důležitá otázka. Dokázali bychom
si představit život bez tohohle člověka? Že ne? Pokud mám s tím člověkem
jakýkoli vztah, je potřeba se o něj starat. Nesmí se snažit jen jeden. Bereme
tohoto člověka jako samozřejmost? Nechceme si to přiznat, ale tak trochu
jo. Važme si každé chvíle, kterou zažíváme s kýmkoli a kdekoli. Protože naše
vzpomínky si tvoříme sami a jen my rozhodneme, jestli budeme celé dny za-
vření doma u počítače, nebo běhat bosi po louce v dešti se svými přáteli.
Vezměte  si  člověka,  který  sedí  u  počítače  celý  den  a  večer  se  koukne
na Instagram a vidí příběh svého kamaráda, jak je s někým jiným třeba na obědě. Je mu to pak líto, že mu ten jeho
kámoš nenapsal. Nesmí se snažit jen jeden. Pokud chce jít někdo s někým ven, je potřeba to tomu člověku napsat.
Ne že budu čekat, až se mi někdo ozve. Je potřeba si vážit všech lidí, kteří nám vyplňují naše vzpomínky. Až vyrostou
dnešní děti, budou svým dětem říkat o svém dětství, že ho vlastně celé prohrály u počítače. A kdyby se mohly
vrátit do minulosti, už by se ani na ten počítač nepodívaly? Čas nejde vrátit, užijme si každý den v našem životě,
jako by byl poslední... Kdo řekl, že naše spřízněná duše musí být člověk, se kterým povede nějaký blízký, vážný či
intimní vztah? No právě, že to tak nemusí vůbec být. Může to být nejlepší přítel, který je nenahraditelný. Že jste si
ještě takového člověka nenašli? Nejste si jistí? Jejda, vždyť na světě je 7 miliard lidí a každý je úplně jiný. Já vím, že
se najde jednou člověk, který by byl schopen kvůli nám vyšplhat na Měsíc. Takže se nemusíte vůbec bát, že nikdo
takový neexistuje. Můžete ho letmo minout jako kolemjdoucího. Stačí jen otevřít oči a své srdce. A pamatujte si,
že nic není náhoda... A v počítači nebo na seznamkách toho člověka nenajdete...

Klára Sobotková

DIY: KAMÍNKOVÝ SVÍCEN
BUDEME POTŘEBOVAT:

· Tavící pistoli
· Čajovou svíčku
· Několik menších oblázků a jeden větší

POSTUP:
Velký kámen si připravíme jako základ. Malé ka-
mínky nalepíme po okraji a čajovou svíčku dopro-
střed. Dozdobíme dle libosti.

Sára Holcová

K

AUTORSKÉ PSANÍ / DIY
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DOPLŇ VĚTU, MÍŠO!
 této rubrice jsme zpovídali našeho kamaráda Michala Sekeru.  Michal  je  žákem 7.C a  jeho velkou zálibou
je hra na klavír. Tento talent zdědil po mamince, zpěvačce, a tatínkovi, klavírním virtuosovi.

1. NA SVÝCH KAMARÁDECH MÁM NEJRADĚJI, že jsou ochotní.
2. ZE ZELENINY A OVOCE MÁM NEJRADĚJI meloun, kiwi, jablko, mandarinku a ana-
nas.
3. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE JE pes a kočka.
4. MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILM je Pád Bílého domu.
5. MOJE OBLÍBENÁ BARVA je jednoznačně modrá.
6. MŮJ OBLÍBENÝ NÁPOJ jsou šťávy od mojí babičky.
7. MŮJ OBLÍBENÝ SPORT JE plávání, když už skáču do toho bazénu.
8. MŮJ OBLÍBENÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ, na který hraji, je klavír.
9. MŮJ OBLÍBENÝ PŘEDMĚT VE ŠKOLE JE matematika a fyzika.
10. MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SERIÁL je Salvation.

Kryštof Evan Mertl
Jiří Lukeš

PUDINKOVÝ EMENTÁL
BUDEME POTŘEBOVAT:

· 1 hrnek (250 ml) polohrubé mouky
· 1 hrnek hladké mouky
· 1/2 hrnku bramborového škrobu
· 1 hrnek cukru
· 1/2 kypřícího prášku do pečiva Špetka soli
· vanilkový cukr
· 3 vejce
· 3/4 hrnku oleje
· 1 hrnek mléka

POSTUP:
Pekáč vymažeme  olejem  a  vysypeme  moukou.  V  míse  smícháme  sypké  suroviny  a  přidáme  vejce,  olej,  mléko
a vymícháme hladké těsto. Dvě třetiny těsta nalijeme do pekáče. Z půl litru mléka a pudinkového prášku uvaříme
pudink (dle návodu na obalu). Volíme libovolnou příchuť a barvu pudinku, můžete vyzkoušet různé druhy. Horký
pudink nalijeme na těsto v pekáči a na to nalijeme zbytek těsta (vyčnívající pudink nevadí). Dáme do trouby pře-
dehřáté na 160-170 °C a pečeme 20-25 minut. Než se řezy upečou, smícháme v míse 800 ml zakysané smetany,
4 lžíce cukru, trochu nastrouhané citronové kůry. Tuto směs nalijeme na řezy ihned po upečení, rovnoměrně roz-
zetřeme a posypeme kakaem nebo nastrouhanou čokoládou. Dáme na několik hodin vychladit do lednice a máme
hotovo. Dobrou chuť :-)

Magda Michalová

V

DOPLŇ VĚTU… / BON APPÉTIT
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ne 27. 4. se na školním tartanovém hřišti uskutečnil turnaj v malé
kopané.  Turnaj  byl  hrán na dvě skupiny,  2.  –  3.  třídy  a  4.  –  5.

třídy. V kategorii 2. – 3. tříd se nejlépe dařilo 3.B, která ze tří utkání
vyhrála celkem dvakrát a jednou remizovala s celkově druhou 2.B.
Tým 2.C nakonec skončil s jednou výhrou na třetím místě a na čtvrtém
místě skončila 2.A. V kategorii 4. – 5. tříd se nejlépe dařilo 4.A, která
po dvou vyrovnaných utkáních skončila na prvním místě. Hned
za 4.A skončila 5.B a na posledním třetím místě skončila 4.B.

ako  každý  rok  se  i  letos  uskutečnil  turnaj  Mc  Donalďs  cupu  ve  fotbale.  Okrskové  kolo  proběhlo  v  Bakově
nad Jizerou. Celkem se jej zúčastnilo 5 týmů z Mladoboleslavského okresu. Kosmonoský výběr žáků 4. – 5. tříd

si hravě poradil s týmy základních škol z Mnichova hradiště, Dolního Bousova i Bakova nad Jizerou. Nestačil pouze
na ZŠ Kněžmost, se kterou prohrál 0:9. I přes porážku ale vybojoval druhé místo a postup do okresního kola.
Okresní kolo se uskutečnilo 11. 5. za ideálního počasí v krásném fotbalovém areálu SK Kosmonosy. V základní
skupině narazili žáci Kosmonos znovu na Kněžmost. Druhým soupeřem v základní skupině byla ZŠ Čachovice.
A i podruhé žáci Kněžmostu přemohli žáky Kosmonos, tentokrát 3:10. Druhý zápas se hráčům Kosmonos taky moc
nepovedl a s Čachovicemi prohráli 0:10. Ve skupině tak obsadili 3. místo a šli bojovat alespoň o páté pořadí
v kategorii. Soupeřem byl třetí tým druhé základní skupiny, žáci 1. ZŠ Benátky nad Jizerou. Po vyrovnaném průběhu
utkání nakonec rozhodl gól Benátek v poslední minutě. Žáci Kosmonos tak vybojovali ve finále okresního kola
šesté místo v kategorii 4. – 5. tříd.

ne 12. května, poprvé v letošním školním roce, se uskutečnil
souboj žáků s učiteli, tentokrát v basketbalu. Hrálo se

na tartanovém hřišti podle pravidel basketbalu na čtyři čtvrtiny
a jedna čtvrtina měla 8 minut. Žáci začali první čtvrtinu velmi dobře
a vedli po ní 10:0. V druhé čtvrtině začali dávat koše i učitelé. Žáci
se toho ale nelekli a v poklidu hráli dál. Po druhé čtvrtině byl stav
18:8. Učitelé nevěděli jak na žáky. Proto byl stav po třetí čtvrtině
24:13. Takhle to vypadalo i poslední čtvrtinu. Žáci kontrolovali
utkání  až  do  konce,  a  proto  vyhráli  nad  učiteli  30:20. Stav
po prvním souboji byl tedy 1:0 pro žáky.
V druhém zápase žáků proti učitelům dne 26. května se hrál volejbal. Učitelé už z dřívějších soubojů ve volejbalu
byli sehranější, což bylo znát hned v prvním setu. Žáci se v prvním setu ze začátku drželi, ale ke konci setu se učitelé
odtrhli a vyhráli první set 25:11. Druhý set byl hodně podobný předchozímu. Stav byl 6:6, ale potom dali učitele 8
bodů v řadě a druhý set skončil 25:8 pro učitele. Třetí set byl od žáků nejpovedenější a dlouho se učitelů drželi, ale
i tak to nestačilo a učitelé vyhráli 25:16. V posledním čtvrtém setu se žáci poprvé ujmuli vedení. Dlouho jim to ale
nevydrželo. Žáci i v posledním setu prohráli a stav tedy byl 4:0 pro učitele. Celkový stav je po volejbalu mezi žáky
a učiteli nerozhodný – 1:1.

Rubriku připravil Michal Veselý

D

J

D

SPORTOVNÍ NOVINKY SPORTOVNÍ NOVINKY
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KOMIKS

Ema Kopecká

KOMIKS
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Luštěnky

Adéla Horáková

Myší pohádka
Byla jednou jedna myška. Jmenovala se Roberta. Byla hrozně líná a vykrmená. A aby toho nebylo málo, byla hro-
ooozně namyšlená, sobecká a neměla žádné kamarády. A všechno to bylo kvůli její mamince. Ta ji totiž hrozně
moc rozmazlovala. Po pár letech toho rozmazlování se Roberta ke své mamince začala chovat jako ke služce. A pak
i ke svým kamarádům. Myslela si totiž, že je to normální. Potom už se s ní její kamarádi přestávali kamarádit. Bylo
to tak rychlé, že pak už zbyl jen jeden člověk, co to musel snášet. Její máma. Ale mohla si za to sama.
Jednoho krásného dne odjela Robertina maminka za strýčkem Antonínem. Roberta byla sama doma. Mohla jet
taky, ale nechtělo se jí. Za půl hodiny od doby, co maminka odjela, dostala Roberta hlad. „Ma…“ začala automa-
ticky. Ale pak si uvědomila, že maminka není doma. „Pche! Do komory a zpátky sama dojít zvládnu!“ řekla si pro
sebe nejistě. Vykoukla z myší díry. Uviděla tam kočku. „Tak tohle teda nezvládnu,“ Roberta řekla už velmi jistě.
Potom se rozhodla, že prohledá všechny kousky svého myšího domečku, jestli nenajde nějaké zbytky.  Ale nenašla.
Všechny zbytky totiž dojedla její maminka. Podívala se na hodiny, které měli doma přidělané. Bylo skoro dvanáct
hodin. Kočku chodí její páníčci krmit kolem 12:10. Proto měla čas 10 minut, aby vymyslela plán. Potom uslyšela
zamňoukání. Kočku něco probudilo. Roberta se podívala na hodiny. Bylo 12:10. Pravý čas na uskutečnění jejího
plánu.

KOSMONOSÁČEK KOSMONOSÁČEK
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Jak Roberta uviděla, že kočka zmi-
zela za rohem chodby, vyběhla.
Skočila na židli a z ní na stůl.
Na stole převrhla sklenku a rychle
se schovala do hrníčku.  Stalo se, co
očekávala. Panička kočky přišla
a hledala, kde co spadlo. Otevřela
i dveře od komory.  Podívala se tam,
ale nic podezřelého nenašla, a tak
do dveří šťouchla, aby se zavřely.
Jenže se nezavřely docela. Panička
kočky se naposledy rozhlédla a ode-
šla.  Roberta rychle seskákala
ze stolu na židli a dolů na podlahu
a  vběhla  do  komory.  Nic  tam  ne-
bylo. Jen věci, které nebyly k jídlu.
Roberta propadla panice. Utekla z komory a běžela ven z domu. Rozhlédla se, zdalipak neuvidí nějakou farmu. Tam
by mohla najít třeba jahody, ty by si mohla dát.  Nikde ale nic. Všude jen město. Paneláky, auta, lidi a beton. A pak
uviděla park. Byl asi 200 metrů od ní.  Jenomže pro malou myšku je to jako dva kilometry. Viděla projíždějící auto
a napadl ji skvělý plán. Počkala si na auto, které odbočí vlevo směrem k parku a skočila na něj.  Jakmile se ocitla
u parku, sklouzla se na sklo a začala si o něj drbat záda.  Řidič se lekl a zastavil. Roberta mohla bezpečně seskočit
z auta. Hned jak seskočila, běžela do parku, a tam byly jen umělé stromy. A ne umělé jako z čokolády, ale z betonu.
Řekla si, že si aspoň zaplave v jezírku a napije se. Už už do něj chtěla skočit, ale v tom uviděla něco nevídaného.
ŽÁDNÝ ODLESK. Normálně voda odráží věci jako zrcadlo. Tahle ani nevypadala moc jako voda. Vypadala spíš hr-
bolkovitě a suše. Roberta zkusila, jestli v ní jde aspoň plavat, nebo jestli se z ní může napít.  Pak si ale uvědomila,
proč vypadala suše a hrbolkovitě. Nebyla to totiž voda, ale písek.  Pak se rozhlédla, a dokonce ani ty stromy nevy-
padaly jako stromy. Roberta chvíli přemýšlela a pak ji to trklo do hlavy. Ona nebyla v parku, ale na dětském hřišti.
„To vysvětluje, proč tady je tolik menších lidí!“ řekla si pro sebe. Nějaké dítě ale uslyšelo myší pískání a s křikem
odtamtud běželo. Ostatní děti si myslely, že to je nějaká hra, a tak běžely za ním.  Maminky těch dětí také běžely
za nimi, protože to byly jejich maminky a bály se, aby se jim něco nestalo. Roberta se na to dívala se smíchem.
Vypadalo to jako průvod. Potom se rozeběhla za nimi, protože si uvědomila, že by od nich mohla získat něco
k jídlu.  Ale průvod byl rychlejší a ona se ani nestihla podívat, kde je. Roberta se ztratila!
Už měla hrozitánsky obrovský hlad, jako když vy celý den nejíte. Pak uslyšela slabý hlásek. „POMOC“, křičel.  Rychle
za ním běžela.  Uvědomila si, že mu musí pomoci. Potom uviděla myšku.  Byla svázaná na kolejích a řítil se k ní vlak.
Roberta nijak nepřemýšlela. Okamžitě začala okusovat uzly. Když se vlak přiblížil tak blízko, že by je mohl zajet,
Roberta překousla poslední lano. Chytla myšku za ruce a škubla. Myška jí spadla do náruče.  Obě dvě se začaly
smát.  Byly šťastné, že to daly. A pak myška Robertě řekla: „Já jsem Marlenka a ty?“ Roberta řekla: „Roberta.“
„Když jsi mi teď pomohla, nechceš pomoci s něčím ty?“
Roberta jí řekla, jak se sem dostala a že má velký hlad a ztratila se. Marlenka jí řekla: „Tak pojď k nám.  Dáme ti
něco k jídlu a spolu se vydáme k tobě domů. Můj tatínek ví, kde bydlí jakákoliv myška.“
O chvíli později se vrátila Robertina maminka domů, vklouzla do myší díry a bylo tam něco, co ji překvapilo.  Ro-
berta tam nebyla sama. Byla tam i jiná myší holčička.  Roberta povyprávěla mamince svůj příběh. A maminka si
uvědomila, že je lepší učit Robertu samostatnosti než lenosti. A Roberta ta byla šťastná, že má novou kamarádku.

Zora Kopecká 4.B
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Trendy letošního léta
ok 2022 je plný nových trendů!! A abyste nebyli módně zaostalí, pojďme si jich pár vyjmenovat.
Mezi naše favority jako vždy patří Nike boty, především Dunks. Za nás jednoduché bílo černé naprosto stačí.

Přece jen, jak se říká – v jednoduchosti je krása. Pro sportovnější typy doporučujeme New Balance opět od značky
Nike.
Protože už se blíží léto, pomalu taháme kraťasy ze skříně. Naší první volbou jsou vždy kraťasy delšího typu. Takové
můžete najít v H&M, v Zaře ale i v levnějších obchodech, jako je například Shein. Ke kraťasům nejčastěji zvolíme
třeba obyčejný bílý crop top nebo tílko. Ovšem, když se počasí zhorší, jsme jako vždy připravené a jako přehoz
volíme jednoduchou bílou košili.
Z domu nikdy nevycházíme bez nějakého doplňku, tím může být například kabelka přes rameno, kšiltovka ladící
k outfitu a rozhodně nikdy neomrzí nějaký ten šperk.

Tímto jsme shrnuly naše oblíbené letní trendy a dou-
fáme, že ve škole uvidíme samé ikonické outfity  !!

Připravily
Klára Kvačková

Antonie Šolcová
Adéla Tomášková
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