Nový rok
Nový rok je svátek začátku nového roku.
Podle celosvětově nejrozšířenějšího
gregoriánského kalendáře připadá na 1.
ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna
svět slaví konec roku a tak i začátek
nového – Silvestrovské oslavy. Před
Novým rokem si jednotlivci, rodiny i
firmy posílají blahopřejné novoročenky, s
hezkým či vtipným obrázkem a s přáním
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový
rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa
státní svátek. Silvestr a oslavy se
protáhnou do časných hodin. V moderní
době se již často nesetkáme s klasickými
papírovými novoročenkami, neboť je
nahradily sms a emailové zprávy. Podstata
přání do nového roku však zůstává, jedná se hlavně o přání zdraví a štěsí. Mnoho lidí si též dává novoroční
předsevzetí, že budou či naopak v novém roce nebudou dělat to či ono. Pokud se podíváme do zemí, které se řídí
kalendářem juliánským, to jsou země, které mají nejrozšířenější pravoslavou církev, tak zde připadá nový rok až
na 14. ledna. Skrovné, střední a nebo gigantické ohňostroje, novoroční přípitek, oslavy, tanec, zábava až do rána,
to je Silvestr, respektive oslava příchodu Nového roku a loučení se s tím starým nejen u nás a v Evropě, ale ve
velké části světa. Silvestr se v dnešní době slaví téměř po celém světě, ovšem v jednotlivých zemích se k těmto
oslavám vztahují různé tradice. Nejveseleji oslavuje poslední den v roce a příchod toho Nového západní civilizace
a poslední minuty a vteřiny doslova
odpočítáváme. Nový rok chápou různé
národy různě, různě oslavují a v různou
dobu. Australané troubí na trumpety a
rohy až do 6. ledna, Japonci zahánějí
chrámovými zvony zlé vášně, Židé
zahajují oslavy dnem Roš Ha-šana a
končí Yom Kippur, což je podle
gregoriánského kalendáře období září až
října. Oslavují stvoření světa a nesmí v tu
dobu pracovat, smí jen rozdělávat oheň,
pokud nebyl zapálen již před svátky a
každé ráno troubí na beraní roh šofar.
Podávají se jablka a chléb s medem, případně beraní hlava, která je symbolem vůdcovství. Keltský Nový rok byl
zase pojmenován Samhain (v irském jazyce listopad) a pro Kelty šlo o nejdůležitější svátek. V tu dobu věštili
budoucnost pomocí lískových oříšků a symbolů moudrosti. Přivolávali též jídlem a otevřenými dveřmi mrtvé,
zpívali keltské písničky a tancovali. A právě s příchodem křesťanství se tento svátek postupně přeměnil na svátek
všech svatých, čili dušičky či Halloween (ten se slaví v USA, Irsku, Velké Británii, Kanadě, Novém Zélandu atp.
jako anglosaský lidový svátek). Hinduisté zase slaví na Nový rok svátek Vikram Samvat, což je většinou v dubnu.
Zapalují olejové lampy, zdobí domy květinami, časně ráno vstávají, oblékají si nové oblečení, dávají si dárky,
pojídají cukroví. Islámu zase začíná Nový rok první den Muharram (první islámský měsíc). Ovšem nejde o
slavnost, muslimové se v klidu modlí v mešitách, vzdávají hold proroku Mohamedovi. Někde dokonce chodí v
černém a recitují smutné básně. Tibeťané zase zahajují oslavy Nového roku několik dní před Novým rokem.
Připravují novoroční jídla a obdarovávají jimi buddhistické mnichy. Tancují a odhánějí tím zlé duchy.
Vypracovala: Karolína Králová
silvestr-a-novy-rok-22692.htm

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-se-slavi-

Ohňostroj
Ohňostroj je působivé světelné (a velice hodně zvukové) představení
vytvářené pomocí odpalovaných pyrotechnických pomůcek při
nejrůznějších slavnostních příležitostech (Nový rok, zahájení sportovní
akce, významná výročí a jubilea) nebo pouze pro pobavení či pro
vlastní zábavu. Ohňostroje, které původně měly sloužit k zahánění
zlých duchů, byly odpalovány již ve staré Číně a jsou uznávány jako
určitý druh umění, v němž jsou pořádány i soutěže.
Kromě zábavy přináší ohňostroje řadu možných negativních jevů,
mezi ně se řadí především výrazný hluk, znečištění ovzduší a
životního prostředí, finanční náročnost i riziko požáru.
Exploze pyrotechniky může dosahovat až hodnoty 190 decibelů, na tu
mohou reagovat negativně především zvířata, dále také starší lidé.
Vyděšená zvířata často utíkají, případně opouštějí svá teritoria a
úkryty. Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou schopni se k nim
vrátit, často narážejí do budov. Po ohňostrojích se objevuje zvýšený
počet osiřelých mláďat divokých zvířat.[1]
Jak výroba, tak použití ohňostrojů je velká zátěž pro životní prostředí.
K výrobě se používají různé chemikálie a minerály těžené velmi neekologickým způsobem. Znečištění ovzduší
na Nový rok často stoupá ve městěch až na desetinásobně horší PM hodnoty, než ty, které panují obvykle.[2]
Marie Kotlárová, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%88ostroj

Petardy bezpečnost
Přichází období, kdy slova "... šťastný a veselý ..." slyšíme snad na každém kroku. Vždyť co krásnějšího si v období
novoročních předsevzetí přát? Všichni se na Silvestra těšíme, a mnozí z nás připravují program na tento den a zejména
noc již několik týdnů předem. Vyvrcholením všemožných oslav se v posledních letech stalo používání různých druhů
zábavné pyrotechniky.
V současné době trh nabízí ohromnou škálu těch nejrůznějších druhů dělových ran, velkých ohňopádů, raket a
vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely, které při dodržování návodu k
používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají svá příslušná pravidla. Zásadně se u těchto výrobků musí
dodržovat návod, samozřejmě uvedený v českém jazyce, na obalu výrobku, kde je zřejmý způsob i místo jejich
zapalování (použití). "Výrobek musí být označen certifíkátem státní zkušebny, klasifikační třídou, do které jsou
pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti, a nesmí chybět ani údaj o době
použitelnosti," upozorňuje Ladislav Zágiba, jihočeský policejní pyrotechnik.
Ve stánkovém prodeji mohou být prodávány pouze
předměty nejnižšího stupně nebezpečnosti, tedy třídy I. Patří
sem např. pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové
kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny,
ohňopády, blikavky, bouchací kuličky apod. Tyto předměty
mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud není v
návodu uvedeno jinak. Pyrotechnické předměty II. třídy
mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let a patří
sem předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně,
gejzíry, petardy, rakety s náplní barevných světlic, výbuškové
slože nebo barevné dýmy. Do III. třídy nebezpečnosti jsou zařazeny předměty, které mohou být prodávány pouze
osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Prodavač je povinen při prodeji těchto výrobků si u kupujícího tuto
skutečnost ověřit. Patří sem dělové rány, velké ohňopády, různé druhy raket a vystřelovacích efektů.

Jazyk jen pro vyvolené: zkratky v
internetových chatech a diskusích
Každý, kdo někdy alespoň nahlédl do nějaké elektronické diskuse, si všiml častého výskytu pro něj třeba
nesrozumitelných zkratek.
Nejedná se ale jen o
"frajeřinu", ale o účelné
zrychlení komunikace.
Při elektronické komunikaci
zpravidla
používáme
klávesnici. Většina z nás píše
pomaleji, než mluví. Díky
tomu nás může on-line
povídání poněkud zdržovat.
Protože se v komunikaci
mnoho slov, sousloví a vět
stále opakuje, začaly se pro
některé nejčastější vytvářet
zkratky. Díky nim můžeme
časový handicap
on-line
komunikace
alespoň
částečně smazat.
Kdy

se

vyplatí

zkratky

používat? České zkratky jen výjimečně, vede angličtina
České akronymy se tak do elektronické komunikace dostaly jen v omezené míře. Mezi nejpoužívanější patří JJ
(jojo), NN, případně EE (nene), MMNT (moment - počkej chvilku), NJN (no jo no), O5 (opět), Z5 (zpět), TTJ
(tak to jo), TTPJ (tak to potom jo), PP (pápá), NZ (není zač) a trochu vulgární VOE a KUA (ty myslím vysvětlení
nepotřebují).
Českých zkratek je o trochu více, ale buďto jde o vulgarismy, obtížně použitelné zkratky nebo slova zkrácená o
dvě
tři
písmenka, což
zase
taková
úspora prostoru
není.
Často používané
zkratky a jejich
vysvětlení
Stačí
proběhnout
několik českých
chatů, diskusí,
fór a vlastní IM
komunikace a je
zřejmé, že mezi
nejpoužívanější
zkratky
patří
LOL (Laughing Out Loud - směji se, až se za břicho popadám), ROFL (Rolling On Floor Laughing - smíchy se
válím po zemi), AFAIK (As Far As I Know - pokud se nepletu, pokud je mi známo) IMHO (In My Humble

Opinion - dle mého skromného názoru), IMAO (In My Arogant Opinion - dle mého arogantního názoru), BTW
(By
The
Way
mimochodem), ASAP (As Soon
As Possible - co nejdříve to půjde,
jakmile to bude možné), 4U (For
You - pro tebe), BFU (Bloody
Fucking User - eufemicky běžný
franta uživatel), BRB (Be Right
Back - hned jsem tu, buď brzy
zpět), CU/CUS (See You/See
You Soon - na viděnou/brzy na
viděnou), GN (Good Night dobrou noc), OMG (Oh My God pane Bože, proboha), OT (Off
Topic - nepatří k věci, příspěvek
mimo mísu), PLS (Please prosím), THX (Thanks - děkuji) a
samozřejmě WTF (What The
Fuck - co to sakra je?).
Lze říci, že s touto zásobou zkratek si v běžných diskusích docela dobře vystačíte. Pokud nějaké zkratce
nerozumíte, je lepší její význam hledat třeba v Googlu než se ptát diskutujících. Vyhnete se tak trapné situaci,
kdy položíte kupříkladu dotaz "What the fuck is WTF?". Tento příspěvek si po právu vysloužil čelní umístění na
webu bash.org, který se zabývá sběrem nejpovedenějších "hlášek" z elektronické komunikace.
Pro diskutující, kteří se jen se základní sadou akronymů nespokojí, přidáváme poněkud obšírnější
seznam:
akronym

anglický význam

český překlad

2U

To You

tobě

4E

For You

pro tebe

4YEO

For Your Eyes Only

tajné, soukromé, jen pro tvé oči

2L8

Too Late

pozdě, příliš pozdě

AFAIK

As Far As I Know

pokud vím, pokud se nepletu

AKA

Also Known As

také známý jako

AFK

Away From Keyboard

nejsem tu

ASAP

As Soon As Possible

jakmile to bude možné, co nejdříve

AYOR

At Your Own Risk

na vlastní riziko

BB

Bye Bye

čau čau

BBL/S

Be Back Later/Soon

vrátím se později/brzy

BFU

Bloody Fucking User

běžný franta uživatel (eufemicky)

BRB

Be Right Back

budu hned zpátky/buď hned zpět

BTW

By The Way

mimochodem

CU, CUS

See You

ahoj (uvidíme se)

CU2

See You Too

taky ahoj

CUS

See You Soon

brzy na viděnou

DND

Do Not Disturb

nerušit, nerušte

DIY

Do It Yourself

udělej si dám

FAQ

Frequently Asked Questions

často kladené dotazy

FE

For Example

například

FCI

Free Cool In

frikulín (osoba co je free-cool-in - zpravidla hanlivé)

FYI

For Your Information

pro tvou informaci

GR8

Great

paráda, super, dobrý

GL

Good Luck

hodně zdaru

GN

Good Night

dobrou noc

GNSD

Good Night, Sweet Dreams

dobrou noc, sladké sny

GOK

God Only Knows

to ví jen Bůh

GIYF

Google Is Your Friend

Google je tvůj kamarád

GTB / GS

Go Too Bed / Go sleep

jdu (jdi) do postele, jdu (jdi) spát

HF

Have Fun

bav se, příjemnou zábavu přeji

HTH

Hope This Helps

doufám, že to pomůže

IANAL

I´m Not A Lawyer

nejsem právník

IC

I See

aha, chápu, rozumím

IDK

I Don´t Know

nevím, neznám

IDGI

I Don´t Get It

nechápu to, nerozumím

IMAO

In My Arogant Opinion

dle mého arogantního názoru

IMHO

In My Humble Opinion

dle mého skromného názoru

IOW

In Other Words

jinými slovy

JFGI

Just Fucking Google It

vygoogluj si to (vyhledej to ve vyhledávači Google)

K, OKI

OK

ok, ano

KISS

Keep It Short and Simple

udělej to stručně (krátce) a jednoduše

LMAO

Laughing My Ass Off

smíchy se asi znečistím

LOL

Laughing Out Loud

směji se, až se za břicho popadám

L4

Looking For

hledám

L8R

Later

později

M2

Mee Too

já také

NC

No Comment

bez komentáře

NOOB

Noobie

nováček

NP

No Problem

žádný problém, bez problému

NRN

No Reply Necessary

odpověď není nutná

NT

Nice Try

dobrý pokus

NVM

Never mind

nevadí, neřeš

OMG

Oh My God

panebože, proboha

OT

Off Topic

není k věci, příspěvek mimo mísu

PEBKAC

Problem Exists Between Keyboard and Chair

problém se nachází mezi židlí a klávesnicí

PLS

Please

prosím

Q/A

Questions and Answers

otázky a odpovědi

ROFL

Rolling On Floor Laughing

válím se smíchy po zemi

RTFM

Read The Fucking Manual

přečti si sakra ten návod

SNAFU

Situation Normal, All Is Fucked Up

situace je normální, všechno je v pytli

SRY

Sorry

promiň, omlouvám se

TANJ

There Ain´t No Justice

není spravedlnosti

TGBADQ

Try Google, Before Asking Dumb Questions

zkus Google, než se začneš hloupě ptát

TGIF

Thanks God, It´s Friday

Díky Bohu, že je pátek

THX

Thanks

díky, děkuji

U2

You Too

ty taky, tobě taky

W8

Wait

počkej

WTF

What The Fuck

co to sakra...

WYSIWYG

What You See Is What You Get

co vidíš, to dostaneš

YABA

Yet Another Bloody Acronym

zase další pitomá zkratka

Zdroj: https://technet.idnes.cz/jazyk-jen-pro-vyvolene-zkratky-v-internetovych-chatech-a-diskusich-1ph/sw_internet.aspx?c=A080302_102951_sw_internet_NYV

Drážďany
Jakmile jsme v Drážďanech vystoupili z velikého
autobusu, učitelky nás dovedly na malé náměstí
před trhy a vysvětlily pravidla, všichni se jako
velká voda rozutekli do známého nákupního
střediska jménem Primark, kvůli kterému většina
vůbec přijela. Sama za sebe, i když myslím, že by
mi to mnozí potvrdili, tvrdím, že kdyby zde tento
obchodní dům nestál, přihlášek na výlet by se
dostavovalo méně a především z nižších ročníků,
přestože akce sama se nazývá výletem na trhy.
Každopádně když se celý zájezd po skupinkách
dostal přes pár silnic až do střediska, ať už si ve
škole kdokoli s kýmkoli slíbil,
co chtěl, rozdělila se valná
většina na dvojice, které byly
učitelkami striktně vyžadovány.
Každý si nesl svou hordu
zakoupených předmětů, nebo
jim je nesl někdo jiný. Jen pár
jedinců se spokojilo s jednou
dvěma drobnostmi. Výběr nebyl
tak kvalitní a široký jako
předchozí roky. To ovšem
nikomu nezabránilo utratit
jmění. Někteří již kupovali
vánoční dárky, většinou
v podobě kosmetiky, ať už
pánské, nebo dámské. Postupně
se pár dvojic a zbylých skupin
na pár minut utrhlo od Primarku
a rozhodlo se jít na trhy. Zde
vládlo převážně jídlo. Téměř
cokoli, od ryb až po jablka
v karamelu se dalo bez větších
potíží najít. Ceny nebyly zrovna
přívětivé, ale to nikoho zrovna
netrápilo. Když už nastal čas
k odjezdu, vracela se skupina lidí
bez peněz, zato s velkými
papírovými taškami s nápisem
Primark a nějakou tou sladkostí
v ruce neochotně k autobusu, aby
se vrátili do Čech. Někteří měli
nové oblečení přímo na sobě, jiní
ho cestou ukazovali každému,
v okruhu dvou metrů.
Redaktoka: Josefína Krausová

Napsali o nás v DENÍKU MOSTECKA

Žáci 15. ZŠ Most soutěžili v německém
Marienbergu
Marienberg (Německo) – Žáci mostecké 15. základní školy se pravidelně utkávají při sportovních soutěžích se svými
vrstevníky z Heinrich-von-Trebra-Oberschule Marienberg.

dnes 09:09
SDÍLEJ:

Kliknutím zvětšíte

Mostecká výprava v nedalekém Marienbergu.Foto: 15. ZŠ Most
Od roku 2013 má jejich vzájemné měření sil název Sportovní seknání Most – Marienberg. Jeho šestý ročník hostila
marienberská škola, stejně jako loni s podtitulem Mikulášské skákání.
15.ZŠ Most vyslala do závodů deset svých žáků a ti se rozhodně v soutěži neztratili. Nejvýznamněji se z nich do výsledkové
listiny zapsala Daniela Horáčková, která ovládla hodnocení dívek. Další ročník setkání je předběžně naplánován na červen do
Mostu. V programu by měly tentokrát být kolektivní sporty.
Jakub Hasil
Zdroj: https://mostecky.denik.cz/ostatni_region/zaci-15-zs-most-soutezili-v-nemeckem-marienbergu-20181211.html

PLÁN AKCÍ

LEDEN 2019

KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

4. ledna 2019
14.00 – 15.00 hod.
8. ledna 2019
14.00 – 15.00 hod.
10. ledna 2019
14.00 – 15.00 hod.
11. ledna 2019
13.45 – 14.45 hod.
15. ledna 2019
14.00 – 15.00 hod.

Školní klub

ODPOLEDNÍ ČAJ S
POVÍDÁNÍM
CH - LOVCI

ŠK

ŠD

Tělocvična

CH – PLAVENÍ
DOBYTKA
DRUŽINKA SE HÝBE

Školní družina

CH - LASOVANÍ

ŠD

TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE
CH – DOJENÍ
DOBYTKA
KRÁLÍK V ŠD

ŠK

CH - PASTVA

ŠD

DNES SI VYBERU
SÁM

ŠD

Družiny
Školní hřiště

16. ledna 2019
Školní klub
14.00 – 15.00 hod.
17. ledna 2019
Hudebna
14.00 – 15.00 hod.
21. ledna 2019
ZE ŠD
14.00 – 15.00 hod.
22. ledna 2019
Školní hřiště
14.00 – 15.00 hod.
25. ledna 2019
ŠD, ŠK, TV
14.00 – 15.00 hod.
Změna programu vyhrazena.

ŠD

ŠD

ŠD
ŠD

STOLNÍ HOKEJ
Rychecká má bronz z mistrovství ČR v air-hockeyi
medaile už jako středoškoláci, rostou v naší škole další
šikovní stolní hokejisté. Nejlepším jejich výsledkem
byla bronzová medaile Natálie Rychecké na
mistrovství ČR v air-hockeyi.

Během jediného víkendu se odehrála mistrovství
republiky jednotlivců a družstev v air-hockeyi a v
táhlovém hokeji Chemoplast. Pro mostecké hráče a
hráčky to znamenalo náročné cestování. Airhockeyový šampionát se totiž konal v Brně,
chemoplastové turnaje pak v Říčanech. Mostecko mělo
na obou akcích silné zastoupení a nechyběli ani žáci a
žákyně 15.ZŠ Most. Po odchodu Lukáše Doležala,
Martina Laštůvky a Karolíny Sládkové, kteří dál sbírají

V příštím roce se o mistrovské tituly v air-hockeyi bude
hrát opět v Brně. Vyznavači táhlového hokeje
Chemoplast o klasické domácí mistrovství v příští
sezóně přijdou. O českých titulech se rozhodne při
Czech Open v říjnu v Mostě.

VÝSLEDKY ŽÁKŮ 15. ZŠ MOST NA TURNAJÍCH V BRNĚ A ŘÍČANECH

Mistrovství ČR – Brno, Kr.Pole –
air-hockey
ŽENY – 3. Natálie Rychecká, 4. Tereza
Romanová
DRUŽSTVA – 5. 15.ZŠ Most (Jakub
Svoboda,
Antonín
Strauss,
Natálie
Rychecká, Tereza Romanová)

Vánoční turnaj – Brno, Bohunice –
billiard-hockey šprtec
29. Aleš Veselý

OZP mistrovství ČR – Říčany táhlový hokej Chemoplast
ŽENY – 7. Natálie Rychecká
JUNIOŘI – 6. Aleš Veselý, 8. Jakub Svoboda
DRUŽSTVA – 8. 15.ZŠ Most (Jakub Svoboda, Antonín Strauss, Natálie Rychecká, Tereza Romanová, Aleš
Veselý)
Pohár OZP – doprovodný turnaj – 7. Antonín Strauss, 14. Tereza Romanová

Turnaj tříd ve šprtci má své
vítěze
Předvánoční tradice naší školy – Vánoční turnaj tříd ve
šprtci – byla dodržena i letos. Hrálo se ve třech
kategoriích. Mezi nejmenšími zvítězila třída 3.A ve
složení Michal Frýbert, Adam Dang, David Kašpar a
Michal Horvath. Ve druhé kategorii byla nejlepší třída
6.A v sestavě Lukáš Havlák, David Kučera a Aleš
Veselý. V nejstarší kategorii vyhrála 8.B – Miroslav
Suchomel, Jakub Hrdý, Adam Šindelář.
1. kategorie (1. - 3. třídy) – 1. - 3.A, 2. - 3.C, 3. - 2.B,
4. - 1.B, 5. - 2.A, 6. - 3.B, 7. - 1.A, 8. - 2.C, 9. - 1.C
2. kategorie (4. - 6. třídy) – 1. - 6.A, 2. - 5.C, 3. - 6.C,
4. - 4.B, 5. - 6.B, 6. - 5.B, 7. - 5.A, 8. - 4.A
3. kategorie (7. - 9. třídy) – 1. - 8.B., 2. - 8.A, 3. - 9.B,
4. - 7.B, 5. - 7.C, 6. - 7.A

Zimní pohár StarColor pro Petra Henycha
Po delší době se na naší škole odehrál šprtcový turnaj zařazený do Českého poháru. Přestože se jednalo o nejnižší
kategorii Expres, sešly se dvě desítky hráčů. Zvítězil zkušený Petr Henych z Mostu. Na výborném druhém místě
byl Petr Vlasák z 15.ZŠ Most. Třetí skončil Aleš Mrázek z Roudnice nad Labem. Umístění žáků 15.ZŠ Most: 2.
Petr Vlasák, 6. Adam Berky, 8. Aleš Veselý, 9. Jan Ševčík, 10. Adam Dang, 14. Michal Frýbert, 15. Dominik
Pleinert, 17. Tomáš Kraitl.

Krátce ze stolního hokeje
 Mostecký šprtec slaví tři medaile z 39.
mistrovství republiky díky Ondřeji Maturovi
(Netopýři Most, zlato – mladší žáci), Marku
Těšitelovi (Netopýři Most, stříbro – mladší
žáci) a Janu Matuščínovi (BHC StarColor
Most, stříbro – starší žáci). Šampionát
proběhl v jihomoravských Boskovicích.

Aktuální turnaje - LEDEN
2019
 pátek 25. ledna – MOST SVČ – billiardhockey šprtec – Liga škol – oblastní kolo
Severozápad
 pátek 25. ledna – MOST SVČ – air-hockey
& táhlový hokej Chemoplast – turnaj jednotlivců – Pohár SVČ Most
 sobota 26. ledna – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – Liga škol – celostátní finále
 sobota 26. ledna – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců – Pohár StarColor
Stálý dopisovatel Mgr. Jakub Hasil

CorroTech LIGA ŠKOL 2018/19 - billiard-hockey
interní školní soutěž - 15.ZŠ Most

VÁNOČNÍ POHÁR
13.-14.12.2018 - 15.základní škola v Mostě
Celková tabulka - kategorie 1.3.třídy
1
2
3
4
5
6

3.A
3.C
2.B
1.B
2.A
3.B

4
3
4
4
3
3

4
2
2
2
1
1

0
0
1
0
1
0

0
1
1
2
1
2

7
8
9

1.A
2.C
1.C

3
3
3

1
1
0

0
0
0

2
2
3

10
6
6
4
3
3

:
:
:
:
:
:

1
2
4
5
5
6

8
4
5
4
3
2

1,000
0,667
0,625
0,500
0,500
0,333

2 :
2 :
1 :

4
3
7

2
2
0

0,333
0,333
0,000

Celková tabulka - kategorie 4.6.třídy
1
2
3

6.A
5.C
6.C

5
5
5

4
3
3

1
1
1

0
1
1

13 :
9 :
9 :

1
5
4

9
7
7

0,900
0,700
0,700

4
5
6
7
8

4.B
6.B
5.B
5.A
4.A

5
4
4
4
4

2
2
1
1
0

1
0
0
0
0

2
2
3
3
4

6
5
3
2
3

:
:
:
:
:

6
7
9
9
9

5
4
2
2
0

0,500
0,500
0,250
0,250
0,000

10
7
9
9
5
0

:
:
:
:
:
:

2
5
6
5
7
15

10
6
6
5
3
0

1,000
0,600
0,600
0,500
0,300
0,000

Celková tabulka - kategorie 7.9.třídy
1
2
3
4
5
6

8.B
8.A
9.B
7.B
7.C
7.A

5
5
5
5
5
5

5
2
3
2
1
0

0
2
0
1
1
0

0
1
2
2
3
5

TŘI KRÁLOVÉ
Tři králové - Kašpar, Melichar a
Baltazar - přišli navštívit Ježíše
krátce po jeho narození a přinesli mu
zlato, kadidlo a myrhu. Podle
legendy představují tři králové
všechna období lidského života.
První král je vyobrazován jako
mladík, druhý král je jako muž a třetí
král je jako stařec. Dále se také
podle pověsti vypráví že král
Herodes poslal tři krále do Betléma
aby mu oznámili kde se Ježíš
nachází. Hvězda jim pak ukazovala
cestu a dovedla je až k Ježíši a Marii.
Tři králové se mu poklonili, předali dary a podle
pokynů které dostali ve snu odcestovali a místo
Herodovi neřekli. Herodes se rozčílil a kvůli obavám o
své postavení nechal zabít všechny chlapce do věku
dvou let. Josefa naštěstí včas informovali hlasy ve snu
a odjel s Ježíšem a Marii do Egypta.

Tradice tří králů se slaví 6.
ledna. Převlečení králové chodí
od domu do domu a píšou na
dveře K † M † B. Tato zkratka
by měla přinést štěstí po celí
rok proto se za zkratku píše i
rok. Tři křížky symbolizují
Nejsvatější Trojici (Otce, Syna
a Ducha Svatého). Nejsou to
tedy znaménka „plus“ mezi
iniciálami.

Kuncová Patricie,
redaktorka

Den obnovy samostatného českého státu
Den obnovy samostatného českého státu je státním svátkem České republiky a
Slovenské republiky připadající na 1. ledna tedy Nový rok. V Česku byl vyhlášený
na základě novely zákona č. 245/2000 Sb přijaté v 29. června 2000. Na Slovensku
byl vyhlášen již v roce 1993 jako Deň vzniku Slovenskej republiky. Jde o řádový
den České republiky tedy o den, v kterém se mohou udělovat Státní vyznamenání.
Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR).
Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu.
Centrálními federálními orgány byl prezident, Federální shromáždění a federální
vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká Československo. Společný
stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva
nové samostatné státy –Česká republika a Slovenská republika.
Dohodli se o tom představitelé politických stran, vyšlých vítězně z parlamentních voleb v roce 1992,
české ODS a slovenské HZDS, když nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití obou zemí v jednom státě.
Této skutečnosti předcházel maraton česko-slovenských jednání, nejprve o kompetencích, poté o státoprávním
uspořádání a nakonec o rozdělení státu, k čemuž došlo přes to, že současné politické a ekonomické faktory
nahrávaly naopak integraci, spojování do většího celku. V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány

základní dokumenty o budoucí spolupráci samostatných republik: vytvoření celní unie mezi ČR a SR, smlouva
o vzájemném zaměstnávání občanů a o sociálním zabezpečení, smlouva o dobrém sousedství, přátelských
vztazích a spolupráci, zákon o dělení majetku federace a jeho převodu na republiky, dohoda o podpoře a
vzájemné ochraně investic a řada dalších. 25. listopadu 1992 na 5. společné schůzi Federálního shromáždění
ČSFR byl přijat ústavní zákon o zániku ČSFR.
Bývalá Česká národní rada se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. 19. ledna byla Česká
republika přijata za člena OSN, 26. ledna byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky, 30. ledna bylo
oficiálně oznámeno, že bude provedena měnová odluka měn obou států a 8. února začala na území České
republiky platit vlastní měna, která vznikla okolkováním federálních platidel.
Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve střední Evropě. Jen se
nefungující federace změnila ústavní cestou ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské.
Vypracovala: Redaktorka Petra Zajícová

Školní klub
Ve školním klubu odešla na marod paní vychovatelka Eštoková. Bude chybět cca 2 měsíce.
Zástup za paní vychovatelku je Eva Buchnerová. Paní vychovatelka vymýšlí všelijaké výzdoby
na Vánoce. Paní vychovatelka dětem pomáhá, také má nápady jako třeba s Adventními věnci,
přáníčka na Vánoce, andělíčky na stromeček…… Jinak se nic nezměnilo, vše zůstává stejné.
Co nabízí?
Školní klub vám nabízí
volnočasové aktivity, jako jsou
stolní hry, X-box (sport, Just dance
2016-2018, Avatar…), kulečník,
stolní fotbálek, šprtec a WIFI
připojení.

Cena:
50,- Kč na půlrok
100,- Kč na rok (celkově za měsíc 10,Kč)

Doba otevření:
Od:

13:00 hodin

Do:

15:30 hodin

Kotlárová

Předsevzetí - přece vzetí
Začátek nového roku je ideální dobou k osobním závazkům, vytyčování různých cílů a zbavování zlozvyků. Proč
tomu tak je? Je to prosté - zmocňuje se nás totiž pocit (většinou úměrně množství vypitého alkoholu), že můžeme
uplynulá léta zahodit jako zmačkaný papír a začít takříkajíc s čistým štítem. Zní to lákavě, což o to. Realizace
takového novoročního snu o předsevzetích je ale poněkud složitější.
Zkusme se podívat na jazykový rozbor tohoto slůvka. Předsevzetí. Tedy před zvratným zájmenem se máme vzetí.
Vlastně to vzetí máme za zvratným zájmenem, ale to už je jedno. Jde o to, že předsevzetí nás nabádá k tomu,
abychom si něco vzali. Můžeme si dát třeba předsevzetí, že si budeme brát z talířů připravené vánoční cukroví.
To nezní špatně, že? Mohlo by to znít třeba takhle: "A letos slavnostně slibuji, že kromě vanilkových rohlíčků a
rumových kouliček neopomenu uzobávat ani linecké a medvědí tlapky!" A pak to striktně dodržet. Jediný
problém s tímto předsevzetím je, pokud tohle cukroví nemáte, ale aplikovat je můžete na jakékoliv jiné druhy.
Jistě znáte tu situaci, kdy se z talířů během Vánoc ztrácejí oblíbené kousky sladkého pečiva a naopak - ty méně
lákavé tam pak opuštěně leží, práší se na ně a nikdo je nechce. A když si dáte takové předsevzetí, bude po
problému. Radost z vymetených talířů je po svátcích vždycky větší než před nimi, to mi věřte.
Tento úkol má ještě jednu velkou výhodu - a to pro ty, kteří chtějí po Vánocích shodit nějaké to kilo. Pokud totiž
chceme zhubnout, musíme mít nějakou rezervu, kterou si právě cukrovím a jídlem všeobecně vypěstujeme.
Kdybychom o Vánocích drželi dietu, tak by asi hubnoucí program byl k ničemu - a navíc, ono to nějak ani nejde,
když se všude kolem válí takového jídla a maminky (babičky, tetičky) do vás pořád jen hustí - vem si, dej si, pro
koho jsem to dělala - pro tebe, tak jez a přidej si.... No, však to znáte. Vězte, že je to pro vaše dobro i pro dobro
vašich předsevzetí, abyste se nesnažili protestovat. Až bude ve všedních dnech prázdná lednička i peněženka,
jistě nebude problém se omezit. A dodržet nějaké to předsevzetí, jak velí tradice.
Jenže - jsou také trochu složitější vzetí, než jen ta jídelní. Ono se to má tak. Oslavy jsou plné alkoholu, a i když
si ráno na Nový rok říkáte, že už nikdy nebudete pít, stejně se tomu nevyhnete. A když tak člověk popíjí, občas
řekne i nějakou kravinu. Třeba muž nebo žena prohlásí - já si tě vezmu (muže nebo ženu). Někoho si vzít není
ale jen tak. Ono totiž ani není jasné, jestli dotyčného (viz odstavec výše) unesete. Navíc také není jasné, co s ním
pak budete dělat a jestli bude chtít být váš (vaše). Možná ve chvíli, kdy nebude moc vnímat, mu to vadit nebude,
ale po vystřízlivění může dojít k oboustrannému šoku. Mně se vůbec zdá, že "vzít si někoho" je vlastně nemožné
a zní to divně. Hlasovala bych za to, že by se mělo říkat "půjčím si tě", což by vlastně bylo i modernější. Vzetí
bylo snad aktuální před sto lety, ale dnes je trend spotřební doby. Nic není navždy, což nakonec vidíme i u
běžného zboží. Záruku na ně máte dva roky a zhruba po dalších dvou letech už pošilháváte po nových modelech.
V případě zboží osobnějšího charakteru samozřejmě dříve, to dá rozum. No a u partnerských vztahů je to stejné
- když se okoukají, mají tendence k reklamacím a výměně. Bohužel opravna rozbitých partnerů a partnerek
neexistuje, ale vždycky se najde nějaký odvážlivec, který to zkusí znovu. Jen to nedělejte s alkoholem v krvi,
pokud můžu radit.
Dalším oblíbeným vzetím je to, že dotyčný
nebude kouřit. Doporučuji ho zejména
nekuřákům, pro něž nebude jeho splnění
obtížné. Pro kuřáky by zde mohla být varianta
omezení počtu vykouřených cigaret, ale z
vlastní zkušenosti vím, že i ta je těžko
splnitelná. Mám dojem, že novoroční blábolení
v tomto případě nemívá velký úspěch - ale zase
pokud si tohle předsevzetí dáte a nesplníte ho,
nemusíte příští rok vymýšlet nové. A vůbec možná by bylo lepší se bez všech těchto
závazků obejít úplně a dělat věci tehdy, kdy
budeme cítit, že opravdu chceme a že jsme
dostatečně silní. Po Vánocích není vhodný čas
k změnám, neboť tělo je zlenivělé přejídáním a ležením a těžko ho budeme k něčemu přemlouvat. A tak bych
navrhovala jediné - dejte si předsevzetí, že se na novoroční předsevzetí prostě a jednoduše letos vykašlete.
Nebude vás trápit jejich nesplnění, a pokud se vám něco během roku povede, budete mít úplně stejnou radost.
Koukolík z internetu

