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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 

Milí čtenáři, 

vítám vás, jako nová šéfredaktorka, u prvního dílu časopisu Kos-

monosák v roce 2022/2023. Věřím, že si s oblibou budete listovat 

stránkami našeho časopisu i nadále. 

Na co se můžete v nejnovějším čísle těšit? 

V aktualitách si budete moci přečíst například o adaptačních po-

bytech 6. ročníků, o Festivalu kultur, o pečení v 5.B nebo o foto-

koutku v 5.A. Samozřejmě na vás čekají i stálé rubriky, jako třeba 

Ekokoutek, Svět kluků a holek nebo DIY. V rubrice Letem světem 

se podíváme do Berlína, kam se vypravili žáci naší školy, aby si vy-

zkoušeli němčinu v praxi. Vlastně se do zahraničí podíváme ještě 

jednou, a to ve velkém rozhovoru s Barčou Kancnýřovou, bývalou 

žákyní naší školy, která studuje střední školu ve Spojených státech 

amerických. Máte se tedy opravdu na co těšit. 

Přeji hezké čtení :-).  

Vaše Ema Kopecká 

 

 

 

 

 

Veškeré neoznačené fotografie a obrázky v tomto čísle pocházejí z archivu  

ZŠ Kosmonosy, od žáků ZŠ Kosmonosy nebo z programu Canva. 

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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Pečeme ve škole
řetí týden školy po prázdni-

nách se paní učitelka Fejfušová 

rozhodla, že svým žákům v 5.B 

osladí školní rok a na hodinu slohu 

přinesla recept na švestkový koláč. 

Na upečení koláče se podílel každý 

ve třídě. Někdo dělal drobenku, 

někdo těsto, někdo zase krájel 

švestky. Samozřejmě paní učitelka 

dbala na naši bezpečnost. Asi 3. – 

4. vyučovací hodinu byl koláč 

hotový. Paní učitelce na informa-

tiku jsme také dali ochutnat. Na 

konci října se paní učitelka roz-

hodla, že si upečeme ještě štrůdl. 

Jablečný, s drobenkou a ořechy na 

vrchu. Příprava štrůdlu byla mno-

hem rychlejší než u koláče, takže 

jsme ho měli už na svačinu o velké 

přestávce. Štrůdl byl výborný, ale 

švestkový koláč ještě lepší!  

Kateřina Kouřimská 

 

Halloweenský fotokoutek na zámku 
dyž na zámku začal Halloween, 

naše paní učitelka Tereza Šte-

chová připravila na chodbě mezi 

třídami v prvním patře halloween-

ský fotokoutek. Udělala všelijaké 

masky a klobouky. Všechny masky 

i klobouky byly něčím srandovní 

nebo strašidelné.  Foto koutek byl 

vyzdobený pavučinami, netopýry, 

dýněmi apod. Ve foto koutku se 

mohl vyfotit každý, kdo chtěl. Byl 

volně přístupný. Zájem o focení byl 

veliký. Zájem měli hlavně mladší 

žáci školy. Skoro všichni měli ten 

den na sobě nějaký kostým a fotky 

tak byly moc pěkné.  

Tematicky laděný fotokoutek je 

k dispozici u hlavních schodů i 

v současné době. 

Liduška Mikulová

 

Exkurze páťáků na hradě 

ne 8. listopadu se třídy 5.A a 

5.B vydaly na Boleslavský 

hrad, ke nás čekal vzdělávací pro-

gram Boleslav II. na hradě. Byl do-

cela pěkný, mně se teda líbil. Šli 

jsme dovnitř a nejdříve jsme nara-

zili na suvenýry a taky takový malý 

jídelní koutek. Seznámili jsme se 

s naší průvodkyní a mohli začít ces-

tovat v čase. Šli jsme nahoru do 

pracovní místnosti, kde nám paní 

průvodkyně pustila video o stříbr-

ných dukátech, které se našly 

v roce 2011. A spolu s nimi také 

malá závažíčka na starobylou váhu. 

Pak jsme šli ven do raznické míst-

nosti, ale nejdřív jsme se museli 

pokřižovat. Pak jsme teprve mohli 

jít do takzvané raznické místnosti. 

Tady jsme si vyrazili denár a pokra-

čovali do místnosti, kde byl kupec 

a paní průvodkyně nám říkala, aby-

chom ten denár za nic nevyměňo-

vali.  Vstoupili jsme a kupec nám 

stále něco nabízel, ale my jsme si 

od něj nic nevzali. Museli jsme si 

každý podepsat papírovou taštičku 

a do ní vložit svůj denár. Ale 

nejdříve jsme si denár zvážili, jestli 

má dobrou kvalitu nebo ne. Pokra-

čovali jsme zase nahoru do pra-

covní místnosti a paní průvodkyně 

nám pustila video o Boleslavovi II. 

Po dokoukání nám paní průvod-

kyně dala pracovní list o Bolesla-

vovi II. Paní průvodkyně nám práci 

zkontrolovala a pak jsme si mohli 

jít pro naše denáry. A to je vše. Pak 

jsme jeli zase zpátky do školy. Mně 

se tento výlet líbil. 

Pavel Mlejnecký 
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Festival kultur v Mladé Boleslavi
iž čtvrtý ročník Festivalu kultur 

se uskutečnil 15. 9. 2022 na 

Výstavišti v Mladé Boleslavi. 

Dopolední program určený pro 

základní školy začal v 9:00 a pro 

širší veřejnost ve 14:00. Cílem 

festivalu bylo představit jednotlivé 

menšiny žijící na 

Mladoboleslavsku. Tento rok se 

zúčastnilo 11 menšin. Kromě těch 

tradičních, jako jsou Polsko, 

Bulharsko, Ukrajina nebo Vietnam, 

jsme mohli vidět třeba i Království 

Tonga. Zástupci menšiny 

reprezentující svou zemi při 

vystoupení nejdříve pustili ukázku 

hymny a poté ukázali nějaký 

tradiční tanec 

anebo hudební 

vystoupení. 

Každá země také 

měla svůj 

stánek, kde jste 

mohli ochutnat 

nějaké tradiční 

jídlo a dozvědět 

se zajímavosti o 

jejich kultuře. 

Návštěvníci si 

mohli také vyzkoušet hru na 

africké bubny nebo čajový rituál. 

Měl jsem možnost zúčastnit se 

všech ročníků festivalu a je vidět, 

že si festival postupně získává další 

a další příznivce. Za mě byl letošní 

ročník zatím nejlepší! 

Václav Petříček

 
 

Vítání jara v Kos-

monosích
ne 26. 3. se na náměstí Kos-

monos a nádvoří základní š

J 
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Adaptační pobyt šestek 
rvní týden školy se třídy 6.A, 

6.B a 6.C vydaly na očekávaný 

týdenní pobyt do hotelu Ort u 

Sobotky. Nejdříve jsme měli jet 

vlakem, ale nakonec jsme se 

dohodli jet autobusem 

z Kosmonos. Po příjezdu jsme si 

společně řekli pár pravidel a 

rozdělili si pokoje. Některé pokoje 

měly balkony s krásným výhledem 

na zámek Humprecht. Naším 

prvním jídlem byl oběd, který byl 

výborný stejně jako po celý zbytek 

týdne. Po každém obědě jsme měli 

hodinový polední klid. Na pokojích 

jsme hráli různé deskové hry, které 

jsme si přivezli z domova. Před 

večeří jsme si hráli a běhali venku, 

aby nám všem vyhládlo.  

Každé ráno jsme začínali venkovní 

rozcvičkou. Po příjemném 

protažení a snídani, kde jsme měli 

na výběr z různých jídel, šly 

všechny tři třídy ven na deky a 

mluvili jsme o různých třídních 

problémech, které potřebujeme 

společně vyřešit. Po úterním 

obědě jsme si zabalili batůžky a 

vyrazili pěšky na hrad Kost, kde si 

někteří z nás koupili různé 

suvenýry. Cesta zpět na hotel přes 

údolí Plakánek byla krásná.  

Na středu nám učitelé naplánovali 

opět spoustu aktivit. Dopoledne za 

námi přijela zdravotnice, která 

nám všem ukazovala, co dělat 

v případě různých zranění a jejich 

ošetření, které jsme si zkoušeli 

vzájemně na sobě. Po obědě jsme 

se šli projít na nedaleký zámek 

Humprecht a na vyhlášenou 

zmrzlinu do cukrárny v Sobotce. 

Večer jsme ještě nasbírali dřevo na 

táborák, upekli si buřty a zazpívali 

si u ohně. 

Uprostřed noci nás ale učitelé 

vzbudili, museli jsme se obléci a jít 

před hotel, kde pro nás připravili 

bojovku, která nesmí na žádném 

„adapťáku“ chybět. Všichni jsme to 

zvládli bez křičení a mohli jsme si jít 

zpátky lehnout. 

S čtvrtečním počasím to venku 

nevypadalo zrovna nejlépe, ale i 

přesto jsme se stihli po snídani 

ještě proběhnout venku. Další 

aktivitou bylo sportovní 

dopoledne. Rozdělili nás do týmů, 

který měl také svého učitele. Bylo 

celkem osmnáct stanovišť – 

házení, střílení lukem a šípem, 

posilování na stehna, běh a týmová 

spolupráce. Každé body a každý 

čas byl pečlivě zaznamenán. 

Učitelé začali sčítat výsledky a žáci 

uklízet pomůcky. Pak začalo

P 
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poprchávat, tak jsme šli dovnitř. Po 

sportovním výkonu byl čas oběda. 

O poledním klidu jsme byli všichni 

na pokojích a odpočívali. Učitelé 

nám mezitím nachystali skvělou 

vlastivědnou detektivku 

v chodbách a zákoutích hotelu. 

Hledali jsme adresu zlodějů, museli 

jsme po dvojicích zjistit město, ulici 

i číslo popisné. Po večeři došlo na 

vyhlášení výsledků sportovního 

dopoledne a také ocenění za úklid 

pokojů. Večer byl filmový. 

Promítaný film vybíral pokoj, který 

vyhrál cenu za úklid. Koukalo se na 

Ratatouille. Všichni si to moc užili a 

nechyběl ani popcorn. 

V pátek ráno už byl bohužel čas si 

zabalit kufry a odjet zpět do 

Kosmonos, kde na nás čekali 

rodiče. Všem se nám na 

adaptačním pobytu moc líbilo a 

nebylo to jen kvůli krásné přírodě 

kolem, kamarádům, ale i díky 

učitelům, kteří nám připravili 

skvělou zábavu a program na celý 

týden. 

Diana Vondrášková 

Tereza Kabátová

REPORTÁŽ 
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S ÁĎOU A DANČOU DO BERLÍNA 

aneb jak si užít německou metropoli během  

jednoho dne 
e čtvrtek 21. října jsme vyrazili 

na exkurzi do Berlína. Tím 

,,my“ myslím třídy 9.A, 9.B a 

vybrané žáky z osmého ročníku. 

Doprovod nám dělaly paní učitelky 

na němčinu, Göldner a Stinková a 

dále paní učitelka Černá jakožto 

naše třídní a paní učitelka 

Naimanová. 

Byl pro nás docela šok, zjistit, že 

odjíždíme v půl čtvrté ráno. 

Naštěstí jsme měli šikovného 

řidiče, a tak byla cesta příjemná. 

Někdy v půl sedmé, ještě za tmy, 

jsme zastavili na benzínce, kde 

bylo všechno dražší než u nás v 

České republice. Jeden spolužák si 

dokonce objednával bagetu česky. 

Paní naštěstí pochopila a bagetu 

mu prodala. 

Po půl hodině jsme zase vyrazili. 

Bohužel jsme chytli dopravní 

špičku v Berlíně. Alespoň jsme měli 

možnost se z autobusových 

okének rozhlédnout po okolí. Když 

to porovnáme s Prahou, tak ulice 

jsou prostornější, budovy větší a 

modernější a všude jsou stromy. A 

když jdete po chodníku, nevidíte 

všude na zemi žvýkačky a 

nedopalky z cigaret. 

Nakonec jsme asi ve čtvrt na deset 

dorazili k East Side Gallery. Co je to 

East Side Gallery? Zbytek Berlínské 

zdi, která rozdělovala Berlín na 

východní a západní část, umělecky 

posprejovaný a pomalovaný. Na 

konci galerie jsme měli možnost 

podívat se na řeku Sprévu, kterou 

bych přirovnala k naší Vltavě. 

Následně jsme vyrazili na 

Alexandrplatz, kde jsme měli na 

půl hodiny rozchod. Jedny z 

prvních památek, které jsme měli 

možnost vidět, byl berlínský 

televizní vysílač, známý svou 

otočnou restaurací, a Mariánský 

kostel. Zapomněla jsem se zmínit o 

hodinách, které ukazují 

celosvětový čas a nacházejí se na 

Alexandrplatz. Museli jsme sebou 

trochu hnout kvůli zpoždění 

způsobeném dopravní špičkou. 

Také jsme měli možnost vyfotit se 

s medvědem (ale s tím 

umělohmotným), který je 

symbolem celého Berlína.  

V poledne jsme se vypravili do 

Reichstagu (vládní budovy). Cestou 

jsme si zakoupili nějaké suvenýry. 

Většina cesty vedla kolem pobřeží 

Sprévy. Vládní budova byla vidět 

už z dálky hlavně díky své výšce 47 

metrů. Než jsme šli dovnitř, 

posadili jsme se venku na lavičku a 

nasvačili se. Po nějakých dvaceti 

minutách jsme se dostali dovnitř, 

kde jsme byli podrobeni prohlídce. 

Zkontrolovali nám osobní doklady 

V 

LETEM SVĚTEM 
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a my i naše věci museli projít 

bezpečnostním rámem. Mým 

spolužákům byl zabaven třeba 

imbus nebo malá sklenička. Výtah 

nás vyvezl na střechu, kde se 

nacházel vstup do kopule. Jak z 

kupole, tak i ze střechy byl výhled 

na celé město. Vevnitř bylo možné 

(pro nás spíš nemožné) přečíst si v 

němčině něco o historii. Při 

výstupu nás naštěstí už žádná 

kontrola nekonala. Ještě před 

odchodem jsme viděli pár desítek 

protestantů, kteří bojovali za 

svobodu Íránu. Po chvíli se všichni 

rozešli a nebylo z toho nic moc 

velkého. 

Za dalších pár hodin jsme ještě 

stihli obejít Berlínský dóm, 

koncertní dům, majestátní 

Braniborskou bránu a potom jsme 

se na chvíli zastavili u židovského 

památníku. Jedná se o krychlové 

kvádry, kvůli kterým bylo spoustu 

neshod. Byly postaveny 

před necelými dvaceti 

lety. Potom jsme 

pokračovali v cestě a 

prošli jsme kolem 

Humtboldovy 

univerzity, prvního 

světelného semaforu a 

nakonec u Checkpoint 

Charlie, což byl jediný 

přechod mezi 

východním a západním Berlínem. 

Náš den jsme zakončili v 

obchodním centru Mall of Berlin 

dvouhodinovým rozchodem. 

Někdo šel nakupovat jídlo, někdo 

oblečení a jiní jako my jenom 

seděli a povídali si. V osm hodin 

jsme nasedli do autobusu a vyrazili 

domů. Někdy před půlnocí jsme 

překročili české hranice a ve čtvrt 

na jednu jsme dorazili do 

Kosmonos.  

I přes to, že jsme byli unavení, 

bolela nás záda a nohy z těch 

dvaceti nachozených kilometrů, 

klidně bych si tenhle výlet 

zopakovala a ráda se ještě někdy 

vrátila do Berlína. Moc děkujeme 

paním učitelkám, že si daly tu práci 

a tohle pro nás připravily. Moc 

jsme si to užili!  

             Adéla Palaštuková 

Daniela Tomášková

LETEM SVĚTEM 
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Paní učitelka Naimanová 

  VERSUS 

paní učitelka Očenášková 
 

    PANÍ UČITELKA NAIMANOVÁ            PANÍ UČITELKA OČENÁŠKOVÁ 
Otázka: 

Proč jste se chtěla stát učitelkou?
Vždycky jsem věděla, že chci jednou pracovat s dětmi. 

Už během střední školy jsem jezdila jako vedoucí na tá-

bory a trénovala atletickou přípravku. Když jsem si pak 

navíc začala přivydělávat doučováním matematiky, 

bylo pro mě učitelství jasnou volbou. 

 

Na základce jsem byla jako všichni ostatní spolužáci. 

Neměli jsme učitele rádi, protože po nás chtěli, aby-

chom se učili. Šla jsem tedy na střední ekonomickou 

školu, kde jsem pochopila, že já a čísla nejsme nejlepší 

kamarádi a že mě baví více angličtina. Práce s dětmi 

mě bavila vždy, a tak slovo dalo slovo a já šla studovat 

Pedagogickou fakultu a nastoupila na ZŠ Kosmonosy, 

kde jsou tak báječní žáci, že už jsem nemohla odejít. 

Co ráda děláte ve volném čase? 
Největším relaxem je pro mě sport a výlety do přírody 

mimo civilizaci. Dále ráda čtu knížky, hlavně drsné de-

tektivky, poslouchám podcasty s true crime tématikou 

a koukám na seriály. 

 

Asi bych měla odpovědět, že nejraději sportuji či se vě-

nuji charitě. Pravdou je, že si ráda vezmu knížku, zalezu 

si do tiché místnosti a relaxuji. Ovšem ještě radši jez-

dím se svou rodinou do přírody, do hor a prostě si uží-

váme jeden druhého. 

Co máte ráda za sport? 
Dříve jsem se závodně věnovala atletice a basketbalu. 

Nyní už sportuji jen pro radost. Poslední dobou je to 

hlavně běhání a cvičení jógy, při kterém můžu na chvíli 

vypnout od každodenních problémů. 

Mám moc ráda hory. Jezdíme s rodinou lyžovat a na 

běžky. V létě ráda vyrazím na kolo, ale pokud není po 

dvou hodinách přestávka na limču, tak se trochu zlo-

bím.  

Jaký předmět ráda učíte?
Mou největší láskou je matematika. Baví mě sledovat, 

když žáci přemýšlí nad nějakým problémem. Radost mi 

vždy udělá, když zvládnou vyřešit slovní úlohu, a třeba 

přijdou s nějakým novým postupem řešení, který mě 

samotnou nenapadl. 

Nebude překvapením, když řeknu angličtinu. Hřeje mě 

u srdce, když se žáci snaží mluvit v hodinách jen an-

glicky, nebojí se chybovat a nestydí se. Zkusila jsem si 

učit i jiné předměty, nicméně vím, že zůstanu u anglic-

kého jazyka. 

Jakou třídu máte nejraději?
Nelze říci, kterou třídu mám nejraději. Každá třída je 

jiná a nedají se mezi sebou porovnávat. Všechny své 

žáky mám ráda, ráda se o nich dozvídám nové věci a 

těším se na každou naši společnou hodinu. 

Nikdy jsem nerozlišovala mezi třídami a nemohu tak 

říci, že mám jednu třídu raději než druhou. Letos jsem 

se však stala třídní skvělých žáků z 6.A, proto jsou 

mému srdci velmi blízko a budu se snažit, aby se v naší 

krásné zámecké škole cítili co nejlépe. 

Liduška Mikulová, Kája Knotová 

a Mgr. Jarmila Jonášová 

VERSUS VERSUS 
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eště v nedávné době byl svět kluků a holek značně odlišný. Kluci se věnovali klučičím zájmům, jako byla jízda na 

koni, šerm anebo lukostřelba. A na druhou stranu měla i děvčata své záliby, například vyšívání nebo tanec. Tyto 

odlišné zájmy pramenily jednak z historického hlediska, a poté z potřeby v dané době. Kluci byli předurčeni k vál-

čení a dobývání a úlohou děvčat bylo starat se o rodinu a zajišťovat potravu. Tento model platil po staletí. 

Postupem času se uplatnění děvčat a chlapců ve společnosti měnilo. Zpočátku to nebylo moc výrazné, ale ob-

zvláště pak v druhé polovině dvacátého století se příležitosti chlapců a dívek začaly rozšiřovat. Jak se vyvíjí společ-

nost a její potřeby, mění se také nároky a požadavky na jednotlivce. To, co by ještě před několika lety bylo naprosto 

nemožné, je dnes zcela normální a přirozené. Nikoho nepřekvapí, že kluci pracují v kadeřnictví a dívky vedou velké 

korporátní firmy. Společnost, ve které žijeme, nám přijde velmi tolerantní, ale je před námi ještě spousta práce, 

abychom se zbavili předsudků a naši společnost posunuli k ještě větší toleranci. 

Přáli bychom si, aby svět kluků a holek byl nadále odlišný, ale aby se oba světy sbližovaly a navzájem prolínaly. 

Myslíme si, že si navzájem můžeme hodně nabídnout a svět se tak může stát lepším místem. 

Kryštof Evam Mertl 

Jiří Lukeš 

J 

SVĚT KLUKŮ A HOLEK 
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„Žiju jako v High School Musical.“ 
sou to již dva roky, co brány naší školy opustila naše výborná žákyně Barbora Kancnýřová, která od září 

studuje na střední škole v Coloradu. O tom, co život a studium ve Spojených státech obnáší, jsme si povídali 

v následujícím rozhovoru 

  

PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE JSI ŠLA NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

NA GYMNÁZIUM? JAK TĚ VLASTNĚ NAPADLO AB-

SOLVOVAT ČÁST STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA V 

USA? 

Ano, po ZŠ jsem odešla na gymnázium, kde se 

zrodila myšlenka strávit jeden rok mimo komfortní 

zónu. Upřímně nevím, jak přesně jsem k tomu 

dospěla… Dva roky zpět jsem odjela studovat na 

dva týdny do Německa a neskutečně mě to 

posunulo. Po konci pobytu jsem tak nějak zjistila, 

že tohle bude teprve začátek. A taky mi to 

předpověděla má příbuzná… zkrátka něco mezi 

nebem a zemí. 

MŮŽEŠ NASTÍNIT, CO JE POTŘEBA VŠECHNO ZA-

ŘÍDIT PRO TAKOVOU VELKOU CESTU? 

V první řadě agentura. Existuje jich spousta, ale 

pouze pár se jich o studenty skutečně stará od za-

čátku až do konce (a výměnný pobyt rozhodně 

koncem není). V tomto případě je kvalita důleži-

tější než kvantita. Bohužel, spousta organizací má 

opačný přístup. Po nalezení agentury následuje 

přihláška, která je vytvořená americkou organizací 

spolupracující s tou českou, kterou si student zvolí. 

Přihláška má třináct složek a já ji vyplňovala 

přesně jeden měsíc. Skládá se například z motivačního dopisu, videa, fotek či posouzení lékaře a školy. Po odeslání 

všech dokumentů si studenta vybere hostitelská rodina (aniž by viděla jeho fotku, má přístup pouze k dopisu). 

Čekání na ni se docela liší - u někoho to je týden, u někoho 8 měsíců. Později, když student má rodinu a je s ní v 

kontaktu, následuje žádání o vízum a odlet!! Moje česká agentura ale organizovala více akcí (například summer 

camp či společné pikniky), abychom se všichni výměnní studenti toho ročníku poznali. 

ZDÁ SE TO BÝT OPRAVDU DLOUHÝ PROCES. JSEM SI JISTÁ, ŽE NE VŽDY I HOSTITELSKÁ RODINA SPLNÍ VEŠKERÁ 

OČEKÁVÁNÍ. CO TEDY TVOJE HOSTITELSKÁ RODINA? JSI SPOKOJENA? 

Proces je to veeeeelmi dlouhý. Je dobré začít brzy, ideálně v září či říjnu! 

Co se týče hostitelské rodiny, já jsem zprvu bohužel takové štěstí neměla. Po dvou měsících šíleného napětí, stresu 

a citového vydírání (především zbylých členů hostitelské rodiny) jsem si host family změnila. Věděla jsem, že budou 

dny, kdy se nebudu cítit dobře. Ale nečekala jsem, že přijdou hned v den příletu a zrovna od lidí, od kterých bych to 

nečekala. Nicméně nyní se mám opravdu dobře a doslova žiju jako v High School Musical! 

J 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 
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TO JE DOBŘE, ŽE UŽ JSI SPOKOJENÁ. 

ČLOVĚK TAKHLE VLASTNĚ ZÍSKÁ NA 

ROK ÚPLNĚ NOVOU RODINU. JAK 

VYPADÁ TVŮJ BĚŽNÝ DEN V AME-

RICE? LIŠÍ SE NĚJAK STUDIUM NA 

STŘEDNÍ ŠKOLE V ČECHÁCH A V AME-

RICE? 

Moje rutina tady se od té v Česku 

vlastně moc neliší (i když vlastně žiju 

naprosto nový život). Školní systém je 

naopak úplně jiný. Každý student si 

rozvrh tvoří sám (ale pro úspěšnou 

maturitu jsou tu i povinné předměty). 

To mi přijde do budoucna neskutečně 

užitečné, jelikož to člověku dovoluje se více zaměřit na jeho záliby. Co se týče sportů, dělí se na tři sezóny (podzim, 

zima a jaro) a dělají se přímo ve škole. Takže když nás čeká zápas či hra, fandí doslova celá budova! Vyučování mi 

končí každý den v 16 hodin a pak mám 2 hodiny trénink cheerleadingu. Je to náročné, takže se vždy těším na 

(třídenní - pátky nemáme školu!!) víkend! 

TO JE MOC ZAJÍMAVÉ. JAK SES VLASTNĚ DOSTALA K CHEERLEADINGU? V AMERICKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

JSOU ROZTLESKÁVAČKY HODNĚ POPULÁRNÍ, U NÁS JE TENTO SPORT SPÍŠE V PLENKÁCH A ROVNĚŽ O NĚM PA-

NUJE SPOUSTA PŘEDSUDKŮ. 

Moje škola je malá a na výběr tu moc sportů tím pádem nebylo. Odmala jsem se věnovala sportům s podobným 

zaměřením, jako jsou právě roztleskávačky, a tak jsem v tom chtěla pokračovat... jen v trochu jiném směru! A 

samozřejmě nebudu lhát, cheerleading jsem vždy měla spojený s typickou americkou střední školou a prostě jsem 

to musela zkusit! 

BAVÍ TĚ CHEERLEADING? VYPADÁ JAK V AMERICKÝCH SERIÁLECH PRO TEENAGERY? 

Ano, bavíc mě moc. Našla jsem si tam opravdové kamarádky. Vyžaduje to spoustu práce, ale i přesto to někteří 

studenti jako sport vůbec nevnímají. Je to docela podobné americkým filmům, ale liší se to podle velikosti školy a 

počtu studentů. Nás roztleskávaček je jen 10, takže moc možností na nějaké velké triky a “pokusy“ nemáme. 

ŘÍKALA JSI, ŽE SI VE ŠKOLE PŘEDMĚTY VYBÍRÁTE, MÁTE 

MOŽNOST SI VYBRAT I NĚJAKÉ NETRADIČNÍ PŘEDMĚTY? 

Ano, hned několik. Například kulinářské umění, péče o dítě, 

kriminální spravedlnost, mytologie, antické civilizace, focení, 

keramika,…je jich opravdu hodně! 

KOLIK ŽÁKŮ JE PAK V TAKOVÉM VELMI ÚZCE ZAMĚŘENÉM 

PŘEDMĚTU? PROZRADÍŠ, JAKÉ PŘEDMĚTY SIS VYBRALA TY? 

Z těchto netradičních mám dva - mytologii a kriminální 

spravedlnost. Počet žáků v těchto předmětech se liší, většinou je to 

tak 18 - 30 studentů. Některé předměty jsou dostupné všem 

studentům napříč ročníky, jiné až po absolvování určitého 

předmětu. 

DOKÁZALA BYS ZHODNOTIT KLADY A ZÁPORY AMERICKÉHO 

STŘEDOŠKOLSKÉHO ŠKOLSTVÍ Z TVÉHO POHLEDU? 

Velké výhody vnímám v přístupu učitelů k žákům. Jsou velice 

otevření a učí spíše prakticky než teoreticky. A jak jsem již zmínila, 

zaujala mě i volba předmětů. Každý si tak může vybrat to, čím by se 

v budoucnu mohl živit. Takže už na střední škole má v podstatě 

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 
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aspoň matnou představu o své budoucnosti. V tom ale 

zároveň spočívá i kámen úrazu. Hodiny můžou být 

zábavné, ale někdy úplně nepředají podstatné 

informace, takže tu žáci mají spoustu mezer. Například 

si vyberu zeměpis či historii. Oba tyto předměty jsou 

vyučovány pouze jeden rok a dál se v nich nepokračuje. 

Takže o svém původu či historii si tady s nikým moc 

nepopovídám. Nechci se tu nikomu vysmívat, ale 

nečekala jsem, že to bude holka z malého státu 

uprostřed Evropy, kdo bude učit Američany o jejich 

geografii… 

ANO, TOTO JE TROCHU SMUTNÉ. O GEOGRAFICKÝCH 

ZNALOSTECH AMERIČANU SE VÍ I TADY:). ZÁVĚREM -

CO TI V AMERICE NEJVÍCE CHYBÍ? NA CO SE NEJVÍCE TĚŠÍŠ PO NÁVRATU DO ČR? 

Samozřejmě mi někdy chybí rodina a moje komfortní zóna, kdy moc nemusím přemýšlet nad tím, co a jak říct. Ale 

tohle byl taky jeden z důvodů, proč jsem do toho šla. Taky se mi někdy posteskne po NORMÁLNÍM pečivu, ovoci a 

zelenině bez zbytečných plastových obalů a obecně po všech jídlech, která nejsou z mražených polotovarů :D! 

Jednoduše po tom domácím!! Tak jsem se aspoň naučila pořádně péct a víc vařit!  A po návratu do ČR… no, jestli 

nějaký bude, tak se těším na to, až všem řeknu, že mi moc chyběli a že až někam zase vyrazím, pojedou se mnou! 

JESTLI NĚJAKÉ BUDE… UMÍŠ SI PŘEDSTAVIT V USA UŽ ZŮSTAT?  

ANO! Aspoň v místě, kde bydlím já, jsou lidé neskutečně podnikaví a akční. Líbí se mi jejich přístup k životu a je tu 

velká nabídka práce. Ale má to i své stinné stránky. Kdo ví, jak vše dopadne! 

TŘEBA JAKÉ STINNÉ STRÁNKY MÁ ŽIVOT V AMERICE? 

Všechno je tu v plastu, lidé moc netřídí odpad a spousta produktů pochází z Číny (což je ale tak nějak všude), takže 

fair trade oblečení či jiné produkty se dají objednat pouze online. Já se to snažím omezit, ale je to někdy opravdu 

těžké a komplikované. Ale dá se s tím bojovat! 

 

Baru, moc ti děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať se Ti za 

„velkou louží“ daří a vše špatné už máš za sebou. 

Mgr. Barbora Marková 

  

ZÁMECKÉ KŘESLO PRO HOSTA 
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e začátkem nového školního roku se rozběhly tradiční i nové environmentální projekty a činnosti. V září jsme 

začali sběrem papíru. Rodiče a přátelé školy se činili a přinesli 9135 kg starého papíru. Papír třídíme na 

časopisový, letákový a karton. Bohužel nám papírny už neproplatily karton, takže finanční výtěžek byl menší, než 

jsme čekali. V současné situaci proto nebudeme moci brát papír v krabicích a karton jako takový, ale jen noviny, 

letáky a podobný papír svázaný provázkem. Další sběr plánujeme na začátek ledna, pokud se situace na trhu se 

starým papírem nějak zásadně nezmění.  

Další sběrovou akcí na přelomu září a října byl sběr kaštanů. Letos se jich urodilo opravdu hodně. Po tři středy 

ráno se kaštany vážily a pytlovaly pro myslivecké sdružení Suchá – Rokytovec. Spolupráce s těmito myslivci je bez 

problémů, takže nás jen trochu zaskočilo množství, které děti, rodiče a přátelé lesní zvěře nasbírali. Po celkovém 

sečtení jsme nasbírali neuvěřitelných 3431,5 kg. Děti byly motivovány zvláštní cenou pro první čtyři třídy. Ty jsou 

pozvány na návštěvu a besedu do myslivecké klubovny, kde se dozví mnoho zajímavého a nejlepší sběrači jsou 

pasováni na krále. Kromě toho děti dostávají i drobné, ale zajímavé ceny jako např. srnčí parůžky ze shozů.  

Již po několik let naše škola provádí kosení a hrabání koniklecové loučky. Žáci ekologického semináře odstraňují 

starou a posekanou trávu a vystřihávají náletové dřeviny. Můžeme se pochlubit nejvitálnější a nejpočetnější 

lokalitou konikleců na Mladoboleslavsku.  

20. října je den stromů. Shodou okolností se tento den žáci ekologického semináře a technických praktik vydali 

s hráběmi, rýči a nůžkami na zahradu u kostela, aby zde zasadili dva ovocné stromy, pohrabali a dali na 

kompostování shrabané listí a před zimou všechny mladé stromečky zalily. Mladé jabloně jsme navíc prostříhali a 

připravili je tak na příští rok.  

Naše škola je již řadu let zapojena do environmentálního projektu Recyklohraní. Letos na podzim byl vyhlášen sběr 

drobných elektrospotřebičů. Na odvoz máme připravenu plnou popelnici a speciální bag s vyřazeným 

elektromateriálem. Ten nám mohou nosit Kosmonosáci po celý rok do červené popelnice v západní bráně zámku.  

K environmentálnímu myšlení vedeme děti i tříděním papíru a plastů do kontejnerků, které jsou v každé třídě 

Rubriku připravily Mgr. Zdeněk Turek a Dana Gajdová 

 

  

S 

EKOKOUTEK 
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LONDON 
ondon is the capital city of England and the UK. London has 9 millions inhab-

itants. London was based in year 47. The river Thames flows here. The biggest 

lake in London is The Serpentine. The highest point of London is Westerham 

Heights (245 metres). London is 1 264 kilometres far from Prague. The main lan-

guage is English. For example Charlie Chaplin or Alfred Hitchcock came from Lon-

don. There is the 

monarchy in the UK. 

King Charles III. is the new monarch of the UK. The Lon-

don time is one hour less against Prague. England is a 

part of UK together with Scotland, Wales and Northern 

Ireland. Famous sightseeing in London are Big Ben, 

Tower Bridge, Buckingham Palace or Houses of Parlia-

ment. Typical meal in London are fish and chips or full 

English breakfast – eggs, beans, bacon, fried bread and 

often a slice of pudding. London is definitely and ama-

zing place to visit. 

 

 

 BERLIN 
erlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Hier leben 3,66 Millionen Menschen. Er ist die Hauptstadt von 1991. 

Er liegt am Fluss Spreva. Der größte See in Berlin ist Müggelsee. Der 

höchste Punkt ist Teufelsberg (115 m). Von Berlin bis Prag sind es 350 km. Die 

Hauptsprache ist Deutsch. Aus Berlin kommt Marlene Dietrich oder Ramm-

stein. Die Bürgermeisterin ist Franziska Giffey. Berlin hat 12 Teile (Berlin-

Mitte, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg). Aus Berlin kommt Siemens und Zalando. 

Die Monumente aus Berlin sind Berliner 

Mauer, Brandenburger Tor, Berliner Fernseh-

turm oder Reichstag. Die leckere Gerichte sind Fri-

kadelle, Currywurst oder Donnër Kebab. Berlin ist 

eine aufregende und sehr schöne Stadt! 

 

 

 

 

Rubriku připravily Adéla Palaštuková  

a Daniela Tomášková

L 

B 

SPRECHEN SIE ENGLISH? 

capital city – hlavní město 
inhabitants – obyvatelé 
sightseeing – památky 
amazing – úžasný 
capital city – hlavní město 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…? 
 

 

BARBORA LINHARTOVÁ (absolventka 2022)  

KAROLÍNA HERBLICHOVÁ (absolventka 2020) 

TEREZA PROCHÁZKOVÁ (absolventka 2022) 

1. Na základní školu mám spoustu krásných vzpomínek a zážitků. Zámek byl 9 

let součástí mého každodenního života a na to nikdy nezapomenu. 

2. Ve čtvrté třídě jsme jeli MHD z basketbalového turnaje, který jsme vyhráli. 

Jeden spolužák usnul a zapomněl vystoupit. Tehdejší pan ředitel Šilhán, mu-

sel nasednout do auta a chytat spolužáka, aby neujel až na konečnou stanici. 

3. Hrozně ráda vzpomínám na paní učitelku Jonášovou, Güngör, Červovou, 

Štefkovou a pana učitele Nováka. 

4. Vždycky mě bavily předměty z přírodovědné větve a tělesná výchova. 

5. Zatím jsem na střední škole krátce, ale už bych asi neměnila. Je to další krok 

kupředu a nová kapitola. Základní škole vděčím za to, čím a kým můžu být teď. 

1. Na základní školu vzpomínám moc ráda. Chybí mi má třída a někteří učitelé. 
2. Nic se mi teď nevybavuje, ale zážitků z výletů a hodin na které nechci zapo-
menout, mám hodně. 
3. Nejraději vzpomínám na paní učitelku Zelenkovou, která byla moje třídní, a 
pana učitele Nováka.  
4. Nejraději jsem měla výtvarku, chemii a matematiku. 
5. Vrátila bych se na základku opravdu ráda. Chybí mi příjemnější přístup uči-
telů a méně zodpovědnosti. 
 

ABSOLVENTI 

Adéla a Nela Palaštukovy 

1. Na základní školu vzpomínám jenom v dobrém, zažila jsem tu spoustu krás-
ných chvil a poznala super kolektiv. 
2. Vtipných momentů a zážitků bylo opravdu hodně, ale nejraději vzpomínám 
na všechny možné výlety jako například cyklo výlet, týdenní pobyt v přírodě 
nebo když naše třída vyrazila na vodu. Ráda také vzpomínám na každoroční 
spaní ve škole a spoustu dalších zážitků. 
3. Řekla bych, že nikdy nezapomenu na paní učitelku Červovou, pana učitele 
Nováka, paní učitelku Jonášovou nebo na naši třídní z prvního stupně paní uči-
telku Fejfušovou. Ale na všechny učitele vzpomínám ráda. 
4. Nejraději jsem měla angličtinu s p. učitelkou Güngör, němčinu s p. učitelkou 
Stinkovou. Také mě bavila matematika a fyzika s p. učitelkou Červovou, která 
nás dokázala připravit nejen na příjímací zkoušky, ale i na učivo střední školy. 
5. Nyní bych se určitě ráda na základku vrátila, avšak doufám, že si na nový 
režim na střední škole rychle zvyknu a jednou na ni budu vzpomínat stejně, 
jako dnes vzpomínám na základní školu. 
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DOPLŇ VĚTU, VOJTO! 
o Doplň větu se přihlásil kamarád původně z 8.C, nyní ze 7.A. Jmenuje se Vojtěch Mlejnecký. Vojta je hodně 

kamarádský, chytrý, vtipný a hodný kluk. No a výčtem kladných vlastností bychom mohli popsat několik strá-

nek, ale pak by byl Kosmonosák strašně dlouhý. Užijte si Vojtovy odpovědi.  

 

1. NEJVÍCE MĚ POTĚŠÍ, KDYŽ se projedu na motorce 

se svým kamarádem.  

2. NA MÝCH RODIČÍCH MÁM NEJRADĚJI, že je mám 

rád.  

3. MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE JE pes, protože je 

milý. 

4. MÁ ONBLÍBENÁ BAREVNÁ KOMBINACE je červená 

a oranžová. 

5. MŮJ NEJLEPŚÍ KAMARÁD JE Vojta. 

6. MŮJ OBLÍBENÝ NÁPOJ je malinovka. 

7. MÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO jsou kebab a špagety. 

8. O VÍKENDU NEJČASTĚJI jezdím na motorce nebo 

na chalupu. 

9. NEMÁM RÁD nic. Já mám rád všechno. 

10. NEJRADĚJI MÁM, když mě někdo otravuje. 

Kryštof Evan Mertl 

Jiří Lukeš 

 

 

 

DIY: BAREVNÝ RÁMEČEK 
BUDEME  

POTŘEBOVAT:  
• 15 nanukových dřívek 

• lepidlo 

 

POSTUP: 
1. Připravíme si 11 nanukových dřívek viz. obrázek 1. 

2. Dřívka přisuneme k sobě a na pravý i levý okraj nalepíme dřívka viz. obrázek 2. 

3. Nalepíme další dřívka na horní a dolní okraj viz. obrázek 3. 

4. Stačí už jen vložit fotku a máme hotovo 

Sára Holcová

D 

DOPLŇ VĚTU / DIY 
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SÝROVÉ CHIPSY 

BUDEME POTŘEBOVAT: 

• plátkový sýr Eidam 

• sladká paprika (koření) 

• sůl 

• pečící papír 

 

 

POSTUP: 
Předehřejeme si troubu na 200  ̊C. Sýr nakrájíme na větší čtverečky a dáme na plech vyložený pečícím papírem. 

Čtverečky sýru posypeme solí a paprikou. Teplotu trouby snížíme na 180  ̊C a pečeme zhruba 10 minut. 

Tereza Kabátová 

 

JABLEČNÁ BUCHTA 
BUDEME POTŘEBOVAT: 

• Těsto: 

• 50 dkg polohrubé mouky 

• 1 máslo Hera 

• 1 pytlíček prášku do pečiva 

• 1 lžíci cukru  

• 1 vejce 

• trochu mléka  

 

• Náplň: 

• 1 kg jablek 

• 8 lžic cukru (možné dát i méně) 

• 2 pytlíčky sypkého vanilkového pudinku 

 

POSTUP: 
Promícháme v míse všechny dané suroviny na těsto. Následně si do jiné mísy nastrouháme oloupaná jablka, která 

osladíme cukrem a přidáme vanilkový pudink. Předehřejeme si troubu na 180° a na plech si dáme pečící papír. 

Těsto rozdělíme na dvě stejné poloviny. Z jedné poloviny si na plechu uděláme placku. Nastrouhaná jablka lžící 

rozetřeme po celé placce těsta. Z druhé poloviny těsta si uděláme též placku, kterou položíme na vrstvu jablek 

(nezapomeňte, aby žádná jablka zpod těsta nekoukala). 

Vrchní vrstvu propícháme vidličkou, a dáme péct do trouby cca na 30 minut (než těsto zrůžoví). 

Podáváme studené a posypané třeba moučkovým cukrem. 

Máme hotovo, a doufám že vám bude chutnat. 

Nikola Končinská 

BON APPÉTIT 
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KAPITOLA 1. 

Elen bylo devět let a bydlela na vesnici ve skromném domečku i se svými rodiči. Měla modré oči a dlouhé 

hnědé vlasy sepnuté do culíku. Ráda psala knížky a starala se o různé živočichy.  

Do školy chodila brzy ráno a vracela se před obědem. Doma se najedla a pak se věnovala domácím úkolům. 

Někdy pomáhala tátovi s prodejem knih v jeho knihkupectví, uklízela anebo rovnala knihy do polic. Někdy tam od 

Elen přibyla ručně psaná knížka. Když někdo koupil tátovo zboží, kovovky šly do rodinné pokladny. A kovovky za 

Eleniny knížky zase naskákaly do Eleniných kapes. Za ty si Elen kupovala bloky, sušenky, jablíčka a jednou si koupila 

i malinkatou ovečku. Ta malá ovečka byla krásně šeďoučká a chlupatá, takže ji Elen pojmenovala Mráček. Zjistila 

totiž, že si koupila beránka. Mráček byl tulící typ. Chtěl být pořád s Elen.  

Elen se procházela po malé pěšince. Zastavila se u malé ohrádky, ve které byl Mráček. Pohladila ho a za-

myslela se. Napadlo ji, že by si Mráčka mohla dát k sobě do pokoje, aby nebyl sám. Svůj nápad hned uskutečnila.  

„Neboj, já ti postavím ohrádku u sebe v pokoji,“ pošeptala Mráčkovi, aby věděl, co se chystá. Elen šla do svého 

pokoje a vyndala ze skříně na věci dřevěné laťky. Z nich udělala malou ohrádku vedle své postele, kam položila 

Mráčka a hezky ji vystlala senem. Oběma se vedle sebe krásně usínalo.  

Elen se probudila za úsvitu. Pohladila spícího Mráčka po hlavě a šla na snídani. Snědla celou ovesnou kaši 

a pelášila do školy. Dnes se učili o knihách a potom psali diktát o pohádkové postavě, která se jmenuje Syčoun. 

 

      JMÉNO: Elen DATUM: Nevim :-(?  
 Dyktát: Byl jeden vlk. Ten nesnášel králíky. Jedl je k objedu, k večeřı ale k snìdanı né. K snídani jedl maso věčích 

zvířat, jednou chtěl sníst syčouna ale ten mu virosd v puse. A tak vybuch. (TO JE HNUS!!!!!!!!) Tfuuuuuuj!! 

ZNÁMKA: 3- 

 

Elen si ze špatné známky nic nedělala, věděla totiž, že se časem zlepší. 

Pak se chvíli učili, ale před obědem pospíchala domů. Najednou jí zkřížil cestu Robert Čert. Robert dělal 

čest svému příjmení, byl totiž mezi dětmi známý jako Vykradač kapes, nebo Příšera ze Skákavé uličky. Robert totiž 

bydlel ve Skákavé uličce. A tou musely všechny děti projít, aby se mohly vrátit domů. Jinak to šlo jen přes les a v 

něm žili nebezpeční medvědi. 

 

„Helemese! Kohopak tu máme! Elen!“ vykřikl Robert.  

„Jejda! Jé, ahoj Roberte! Právě jsem tě hledala! Chtěla jsem 

ti dát předčasný dárek k narozeninám!“ vymýšlela si Elen.  

„F-fakticky?“ Robert se za sebe styděl.  

„Kecám!“ vykřikla Elen a se smíchem utíkala domů. Děti z 

vesničky ji znaly jako Robertobijku. Elen někdy převáděla malé děti 

z prvních ročníků k jejich domovům a od vděčných maminek, které 

si myslely že to dělá proto, aby si vydělala, dostala i pár kovovek.  

Elen pospíchala domů. Její máma na ni už čekala.  

„Mám pro tebe dárek, Elen,“ řekla.  

Elen zavýskla radostí a začala se maminky vyptávat a ma-

minka jí odpovídala:  

„Je to zvíře?“ 

„Ne.“ 

„Kovovky?“

AUTORSKÉ PSANÍ 
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„Ne.“ 

„Tak co?“ 

„Neřeknu.“ 

„Ale mamí!“ 

„Pojedeme do hotelu Loď v Jižních Mňo-

kách!“  

„A kdy?!“  

„Za týden!“ 

„Jdu si napsat seznam, co si zabalit!“ vy-

křikla a utíkala k sobě do pokoje. Teď používala učeb-

nici a slovník spisovné Esminčtiny, aby ho napsala 

správně. 

 

Oblečení 

Pastu a kartáček 

Spoustu knížek 

Plavky 

Blok na deníček 

Penál 

Dvě panenky 

Oblečení pro panenky 

Kovovky 

 

Po pár minutách měla Elen hotovo. Pak už jen 

čekala šest dní. Ten šestý den se probudila a řekla si 

pro sebe nahlas: „Zítra. Zítra odjíždíme.“ Vzala si seznam a rychle přes něj přejela očima. „Teď to jen najít.“ A tak 

začala hledat věci. Koukla se na svůj stolek. Byl tam penál, kovovky a prázdný blok. Nakoukla do seznamu a odškrtla 

si to. Ze skříně si do batohu naskládala nějaké oblečení a zaškrtla si ho jako penál, kovovky a blok. Nato se koukla do 

krabice s hračkami a na poličku. Odškrtla si panenky, oblečení pro panenky a spoustu knížek. Nakonec nahlédla do 

své osobní koupelničky. Chyběla už jen pasta a kartáček. Škrt a hotovo.  

Potom uslyšela, že se máma s tátou o něčem baví. 

„Nemůžeš je pořád tak chránit!“ řekl táta.  

„Vždyť Elen je teprve DEVĚT a Tynymu ČTYŘI! Musím je chránit! Ten les se pořád rozrůstá blíž k vesnici! Útoky 

medvědů budou pořád častější! Nemůžeme riskovat, že Tynyho nenapadne jít večer ven! Vždyť to už jednou udělal!“ 

„My tu ale pořád nebudeme! Musejí se umět chránit sami!“ 

„To je stejný, jako bys Tynyho poslal samotného do lesa! Musíme je chránit! Závisí na tom jejich ŽIVOT!!“ 

„Přestaň přehánět! Myslíš, že se jim bude líbit, když poslední den dovolené řekneš, že se tam stěhujeme? 

Jestli jo, tak to jsi teda dost naivní.“ 

„A víš že jo? Já si to myslím. Elen si vždy stěžovala, že to tu nesnáší! A Tyny? Ten zase chce bydlet u moře. 

Třeba si najdou kamarády zase jinde!“ 

„Tak uvidíme.“ 

 

Pak bylo zase ticho. Elen se přišourala k posteli. Koukla se na hodinky na ruce. Byly 4 hodiny 12 minut. Lehla 

si a přikryla se dekou. Chvíli přemýšlela o hádce rodičů, ale i tak usnula. 

Pokračování příště 

Zora Kopecká

AUTORSKÉ PSANÍ 
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ne 27. 9. se konalo okresní kolo základních škol v 

přespolním běhu v Mladé Boleslavi na Štěpánce. 

Do závodu se přihlásilo 12 škol. Škola Kosmonosy se 

umístila na prvním místě v kategorii 4. a 5. tříd. Celý den 

pršelo a bylo mokro. Ráno se všichni sešli na nádvoří a 

společně se vydali na autobusovou zastávku. Pak všichni 

odjeli městskou dopravou přímo na Štěpánku.  Šli jsme 

se schovat do altánku a tam jsme čekali na ostatní 

školy. Následně jsme dostali čísla, cedulky a dresy. Pak 

už jsme se šli zaregistrovat a pomalu jsme se 

rozcvičovali. Závod se velmi povedl a škola mohla slavit 

vítězství.  

 

 

Jakub Šrajer 

 

ne 13. 10. 2022 absolvovaly třídy 7.A a 7.C výlet 

na lezeckou stěnu v Sobotce. Žáci si užili jízdu 

vlakem, následně se pokochali výhledem na hrad 

Humprecht a prošli se po Sobotce. Dozvěděli se něco 

o zajímavé historii Sobotky při plnění pracovních 

listů. Před lezením byli žáci seznámeni s pravidly 

lezení a hurá na stěnu. Svoji nebojácnost ukázala i 

paní učitelka Steklá, která předvedla skvělý výkon při 

těžkém výlezu na obtížnou stěnu. Všichni si to moc 

užili a nakonec jsi dali výborné párky v rohlíku. 

Rozhodně doporučujeme návštěvu! 

Nela Palaštuková a Adéla Končinská

D 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY SPORTOVNÍ NOVINKY 
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nes se, milí čtenáři, podíváme za pokročilým hasičem ŠTĚPÁNEM KULICHEM. Hasiče jsme v KosmoNOSáku 
ještě neměli, tak se Vám třeba tento sport začne také líbit. 

 
 

1. JAKÝ DĚLÁŠ SPORT? 
Dělám požární sport 
 

2. CO TĚ NA TOMTO 
SPORTU BAVÍ? 

Požární sport mě baví, protože v 
oddíle máme skvělou partu. Tré-
nování mě baví hodně, ale nejvíce 
si užívám závody – hlavně útoky na 
vodu. 
 

3. JAK DLOUHO SE TOMUTO 
SPORTU VĚNUJEŠ?  

Věnuju se mu asi 6 let a rád bych v 
tom pokračoval dál. 
 

4. ZA JAKÝ KLUB ZÁVODÍŠ? 
Závodím za SDH Kosmonosy.  
 

5. JAKOU MÁŠ POZICI V TOMTO SPORTU? 
Spoj béček. Mým úkolem je spojit dvě hadice B (což jsou velké hadice) a jejich konec zapojím do mašiny, která 
vhání vodu do hadice. Pak běžím radit proudařům s trefením se do terče.  
 

6. CO POTŘEBUJEŠ K TRÉNINKU? 
Určitě plno znalostí, například poznávání topografických značek, vázání uzlů, první pomoc nebo čím co hasit. Když 
máme trénink na vodu, musíme si nosit věci na převlečení, protože býváme mokří. A také máme chodit na tréninky 

s dobrou náladou! 😊 
 

7. JAK PROBÍHÁ VÁŠ TRÉNINK? 
Trénink probíhá úplně stejně, jak to pak probíhá na závodech. 
 

8. CHTĚL BY SES STÁT PROFESIONÁLNÍM HASIČEM? 
Možná i jo. Ale uvědomuji si, jak by byla tato práce náročná. 
 

9. JAKÝ JE TVŮJ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH?  
Doteď jsem soutěžil v týmu B, se kterým jsme se na bedně párkrát umístili. V 
září jsem přestoupil do týmu A, kde na svůj největší úspěch ještě čekám. 
 

10. JAKÝ JE TVŮJ IDOL? 
Určitě starší kluci z týmu A, protože se dostali na kraj, zatímco my mladší závo-
díme v okrese. 
 

Nikola Končinská 
Nela Palaštuková 

 
 

D 

SPORTOVNÍ NOVINKY 
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KOMIKS 

Ema Kopecká 

KOMIKS KOMIKS 
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PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 
 Najdi všechny názvy zvířat: 

L I Š K A O 

E E Y S Y R 

V M M L S E 

L U K O K L 

K Ů Ň N A S 
 

 

Doplň na správná místa: 

boty, večeři, vstáváme, obchodě, peřinou, učíme, češeme, zábavná, koše, spát, zuby, haf haf, důležitá, 

Kde domov můj, nejlepší, klauni, příborem, skleničky, přestávky, České, bundu 

Naše státní hymna začíná slovy _________________________. Pes dělá ________________. Kosmono-

sák je ___________________ časopis. V puse máme _____________. Každý večer chodíme 

___________. Voda je pro nás ________________. V cirkusu jsou ______________. Škola je 

_______________. Pijeme ze _______________. Odpadky házíme do __________. Když je venku zima, 

máme na sobě ____________. Ve škole máme __________________. Žijeme v ___________ republice. 

V posteli se přikryjeme _________________. Hřebenem se ______________. Každý večer máme 

_______________. Jídlo jíme _______________. Potraviny kupujeme v ________________. Ve škole se 

___________________. Ráno______________ do školy. Když jdeme ven, máme na nohách 

____________.  

Doplň tajenku:  

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

KOSMONOSÁČEK KOSMONOSÁČEK 

1. Co pečeme na Vánoce? 

2. Co nám nosí Ježíšek? 

3. Co následuje po dni? 

4. Zelenina a ….. 

5. Když ji loupeme a krájíme, tak u 

toho často pláčeme. 

6. Nejčastější domácí mazlíček. 
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Pravda nebo lež? 

Vánoce v České republice slavíme 30. 12.      ANO-NE 

Dárky po celém světě nosí Santa Claus.      ANO-NE 

Pes dělá HAF-HAF.         ANO-NE 

Vzduch má barvu.         ANO-NE 

Vánoce v České republice slavíme 24. 12.      ANO-NE 

Letní prázdniny trvají dva měsíce.        ANO-NE 

Školní docházka je od 4 do 9 let věku.      ANO-NE 

V České republice žijí klokani ve volné přírodě.     ANO-NE 

Každý člověk má na nohou 17 prstů.       ANO-NE 

 

Vylušti přesmyčky: 

AZZPI ________________ 

BLKJAO ________________ 

ŠKAHRU ________________ 

RANČOMEP ________________ 

ČÁKOL ________________ 

DME ________________ 

SUDŽ ________________ 

BLÉCH ________________ 

RSÝ ________________ 

ADAKLOČO ________________ 

SKOKO ________________ 

KYNESUŠ ________________ 

SAMO ________________ 

SLOMÁ ________________ 

JCEVE ________________ 

BORYMABR ________________ 

ATAJČAR ________________ 

KYBORŮV ________________ 

TRONIC ________________ 

ČÍNKERPE ________________ 

 

Spoj slova do vhodných dvojic: 

švestkový 

černé 

kamenná 

červená 

tavná 

pracovní 

změna 

svolal 

zvolal 

cesta se 

zběhlý 

dřevěný 

keramická 

zeleninový 

kotě  

propiska 

větru 

soška 

 

 

KOSMONOSÁČEK 
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GALERIE 

  

KOSMONOSÁČEK 

PRÁCE ŽÁKŮ ZE 3.A 



 

28 |   
 

  

KOSMONOSÁČEK 

PRÁCE ŽÁKŮ Z 5.B 



 

| 29 
 

 

 

D A P Š D Q T Ž I O E P B 

V Á N O C E D R K E Á A K 

Ž Ž R P A K B P I T O P O 

K A A K S A M Q E K C S R 

O O G H Y I J K T K O C P 

L D L L CH K J E Ž Í Š E K 

E S A E M N W       W A K N R 

D F S N S L Y D X Ť O I A 

A Ř T H D M I Z Ů U L S M 

P E Í X Ž Ě Í S W M A O R 

Q N O P Q O L CH T B D R A 

S R Y R M Š Ž Z Ň Z C P J 

KOSMONOSÁČEK 

DÁRKY 

VÁNOCE 

SNÍH 

KOLEDA 

KAPR 

SMÍCH 

 

TRIKO 

PÁTEK 

DŮM 

JEŽÍŠEK 

PROSINEC 

LIST 

 

ANDĚL 

JARMARK 

ŠKOLA 

MASKA 

ROK 

 

Rubriku připraly  

Anna Beřvářová a Kateřina Kouřimská 
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