100 let ČSR - Výstava dobových předmětů
V úterý 6. listopadu proběhlo na naší škole
slavnostní zahájení výstavy dobových předmětů,
které se během uplynulého století vyrobily nebo
používaly na území našeho státu.
Výstavu zahájili zpěvem žáci třídy 3. A pod
vedením paní učitelky Zuzany Fuchsové a poté
všechny přítomné přivítaly srdečným projevem
ředitelka školy Lenka Firmanová a náměstkyně
primátora paní Markéta Stará. Akce byla
zpestřena občerstvením, které podle staročeských
receptů připravila se žáky 7. A paní učitelka
Kamila Glaserová. Na přípravě občerstvení se
rovněž podílely paní kuchařky z naší kuchyně a
chutným pečivem z vlastní pekárny pan Petr
Süsser.
Na výstavu bylo dobrovolníky zapůjčeno
bezmála 250 předmětů z několika oblastí –
domácnost, knihy, legitimace, mince a bankovky,

elektronika,
audio

a

video…..
Návštěvníci
odcházeli
vesměs
s úsměvem

na

tváři a mnozí
zavzpomínali na
uplynulá léta.
Autor a kurátor
výstavy:
Zdeňka
Smetáková

Mgr.

Napsali o nás v Mosteckých listech
V základní škole J. A. Komenského uspořádali výstavu. Připomněla
100. výročí republiky
14.11.2018
Na oslavy stého výročí založení samostatného státu nezapomněli ani žáci základní školy v ulici J. A.
Komenského (15. ZŠ). V prostorách školy se v úterý 6. listopadu uskutečnila výstava k 100. výročí vzniku
Československa.

Pěvecké vystoupení v podání žáků 15. ZŠ
Na školní výstavě si návštěvníci prohlédli nejrůznější práce, věci i
předměty zaměřené k významnému výročí naší republiky a
dozvěděli se spoustu informací.
Nechybělo také pěvecké vystoupení v podání žáků prvního stupně
či výtvarná díla s portréty našich prezidentů. „Velmi mě potěšil
zájem z řad rodičů i veřejnosti o tuto výstavu. Podařilo se nám dát
dohromady sbírku zhruba 300 předmětů,“ řekla pedagožka a
kurátorka výstavy Zdeňka Smetáková. Výstavu si nenechala ujít
také náměstkyně primátora Markéta Stará. (vyd)

Lampiony opět svítily celému městu
Již šestý ročník akce „Rodina svítí Mostu“ ,který
tentokrát proběhl ve středu 14.11.2018, podpořily tři
průvody. Jeden od SVČ v Mostě, druhý od 7. ZŠ
v Mostě a třetí od naší školy. Téměř 100 účastníků se
vydalo za asistence městské policie s krásnými
lampiony od naší školy. Již tradičně jsme vyrazili na
vrch Šibeník, kde jsme se pozdravili s průvodem, který
se vypravil od 7. ZŠ v Mostě. Vychovatelky této
školy předaly našim dětem dárečky v podobě
barevných světýlek. Všichni společně jsme
pokračovali na 1. náměstí, kde byl pro rodiče i děti
připravený zábavný program.
Ivana Lhotáková, vedoucí ŠD a ŠK

Napsali o nás v Mosteckých listech
Letošní „lampioňák“ zaznamenal rekordní účast
15.11.2018
Nejrůznější barevně laděné světélkující lampiony, rozzářené oči dětí a spokojení dospělí. Tak vypadal letošní
ročník akce, Rodina svítí Mostu, který proběhl ve středu 14. listopadu na 1. náměstí v Mostě. Postupně sem
dorazily čtyři průvody, které vyrazily od základní školy v ulici Jakuba Arbesa (7. ZŠ), základní školy v ulici J.
A. Komenského (15. ZŠ), Střediska
volného času a Skautského střediska
Most.
Lampiony rozzářily 1. náměstí a do
centra přilákaly stovky rodin s dětmi.

Oblíbená akce přilákala do centra města
téměř tisícovku lidí. Akci se nenechala
ujít také náměstkyně primátora Markéta
Stará, pod jejíž patronací akce
proběhla. Kromě zábavy se světýlky a lampiony nechyběl zábavní kulturní program. Skvělou zábavnou show si
připravil se svojí asistentkou Ájou moderátor Zdeněk Lukesle, který se postaral o skvělou náladu všech.
„Jsem moc rád, že se tato akce stala tradicí a těší se tak velkého zájmu lidí. Navíc se nám povedlo zapojit všechny
věkové skupiny, a to jak děti, tak jejich rodiče či samotné seniory,“ sdělil Mosteckým listům koordinátor akce
Tomáš Smrž. Tradiční akci, nesoucí název Rodina svítí Mostu, organizuje koordinační skupina komunitního
plánu města Mostu KS 3 ve spolupráci s mosteckým magistrátem. Finančně akci podpořila částkou ve výši 50
tisíc Kč Vršanská uhelná, a.s.
(vyd)

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Veselé vánoce a šťastný nový rok
Vesele Vianoce a stastny novy rok
Merry Christmas & Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Année!
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
God jul og godt nytår

Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Chuc Mung Giang Sinh Chuc Mung Tan Nien
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan (Catonese) Gun Tso Sun

Školní klub
Ve ŠK nastane pár změn, do ŠK
přibydou počítače a pár stolů od
bývalé Studovny. Studovna nebude
otevřena celý školní rok, protože se
nikdo nenašel, kdo by, to tam
organizoval.
Teď momentálně slouží
asistentkám a žákům, které mají
zdravotní postižení. WIFI připojení
bude dostupný jen ve ŠK a na
chodbě u ŠK. Na chodbě u
ředitelky se WIFI připojení zruší.
WIFI připojení dostanou žáci jen ti,
kteří jsou přihlášeny do ŠK, kteří
dostanou nové WIFI heslo.
Žáci se po vyučování nesdružují
ve škole, odcházejí po skončení vyučování domů, anebo do klubu. Ve ŠK se mohou žáci během odpoledního
vyučování zastavit a počkat na další hodinu (jen
členy ŠK). Ve ŠK je pozměněn den, místo ve
čtvrtek, tak je ve středu PINK PONK, protože má
paní vychovatelka kroužek šprtce. ŠK se zúčastní
také aktivit v novém plánu na listopad. Ve ŠK se
také mohou členy ŠK přihlásit na kroužky, ale také
i školní družina. ŠK a ŠD má kroužky zcela
zdarma, ti kteří nechodí do ŠD anebo ŠK si
kroužky musí sami zaplatit.
Ve ŠK se také dají zakoupit bižuterie a hráče na
šprtce.

Co nabízí?
Školní klub vám nabízí volnočasové aktivity, jako jsou stolní hry, X-box, kulečník, stolní fotbálek, šprtec,
každý čtvrtek je pink ponk 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

Redaktorka: Marie Kotlárová

Geek Camp
Geek Camp – pod tímto názvem se některým jistě
vybaví poměrně známý youtuberský tábor. Jednoduše
místo, kde můžete strávit 24/7 se svými idoly
z internetu. Zní to celkem pěkně, že? A ono to tam i
pěkné je, ovšem úplně jinak, než si to nejspíš
představujete. Všichni vidí jen youtubery, natáčení
videí a možná i trávení času s lidmi se stejnými zájmy.
Než tam ale jedete, nikdo vám neřekne o celotáborově známých věcech, jako Ernest a Křeček, Trh,
nebo dokonce naše milovaná Terka Barteková. Tolik
k tomu mám ve skratce co říct já a zde si „užijte“
úryvky oficiálního text a fotky ze stránek Geek
Campu:
Youtubeři:
Na každém táboře je po celou dobu minimálně 8 slavných youtuberů, které můžeš osobně poznat a skamarádit
se s nimi. Jeden z nich bude s Tebou přímo v týmu, a tak s
ním budeš trávit každý den několik hodin. Můžeš si ale
povídat a fotit se i se všemi ostatními. Na táboře prožiješ s
youtubery opravdu hodně času. Můžeš si s nimi zahrát na
počítači, pobavit se o tipech a tricích ohledně natáčení a
třeba s nimi i natočit video na svůj vlastní kanál.
Táborová soutěž a videa:
Na táboře se přidáš k jednomu ze šesti týmů a budete proti
sobě soutěžit v celotáborové soutěži o ceny. Součástí
soutěže je nejen spousta zábavných aktivit a mini soutěží
během týdne, ale také natáčení týmového videa. Toto
video natočíte v průběhu několika dní a připravíte ho úplně celé ve svém týmu, společně s youtuberem. Budeš
se tedy podílet na výběru druhu videa (tag, skeč, příběh, challenge), vymyšlení scénáře, přípravě rekvizit i na
samotném natáčení. Většina videí se později objeví na
YouTube kanále daného youtubera a nebo na Real
Geek YouTube. Na konci každého tábora rozdáváme
stovky cen za desítky tisíc korun. Každý si tak odnese
něco hodnotného na památku.
Lidé jako TY!:
Vzhledem k tomu, že tábor je zaměřený na youtubery
a on-line kulturu, poznáš tam spoustu nových
kamarádů, kteří mají stejné zájmy jako Ty! Navíc
máme speciálně uzpůsobený program, který hodně
přispívá k seznámení a teambuildingu uvnitř týmu.
Proto si z tábora odvezeš nová přátelství a kamarády z
celé republiky, i když Ti navazování přátelství může dělat v "normálním životě" problémy.
Redaktorka: Josefína Krausová

STOLNÍ HOKEJ
15.ZŠ Most se zapojila do programu Air-hockey školám
podporován společností United Energy. V SVČ Most
odehráli v říjnu svůj air-hockeyový turnaj, z něhož
vzešlo následující pořadí: 1. Pavel Nepraš, 2. Natálie
Flídrová, 3. Pavel Jirák, 4. Vlastimil Třasák, 5. Petr
Bíma, 6. Oleksandr Rybinskiy, 7. Tomáš Kraitl, 8.
Dominik Pleinert, 9. Tomáš Stejskal, 10. Ladislav
Lacko.
Stejně jako v minulých letech se školní družina 15. ZŠ
Most zapojila do projektu Air-hockey školám, který je

SVČ Most hostilo non-stop turnaj ve stolním hokeji
Celý pátek i celou noc na sobotu patřilo v polovině
října Středisko volného času Most stolním hokejistům
při šestém ročníku populární akce 24 hodin stolního
hokeje. Největší prostor dostal tradičně billiard-hockey
šprtec, v němž bylo vypsáno třicet osm kol a účastníci
se sami rozhodovali, kolik zápasů odehrají. Z vítězství
se nakonec mohl radovat Lukáš Fedič (Praha), který
sehrál třicet zápasů s bilancí osmnácti výher, pěti remíz
a sedmi proher. Druhé místo vybojoval Petr Henych a

Nejlepším mladším žákem byl na desátém místě
výsledkové listiny Ondřej Matura (Netopýři Most).
Mezi šprtcové zápasy byly vloženy turnaje v airhockeyi a v táhlovém hokeji Chemoplast. Pro air-

hockeyové vítězství si až z Brna dojel Ladislav
Šustáček. V táhlovém hokeji překvapivě slavil
prvenství Jan Matuščín.
24 hodin stolního hokeje – výsledky žáků 15. ZŠ Most
třetí byl Jan Matuščín (oba BHC StarColor Most).
Matuščín si zároveň odnesl trofej pro nejlepšího
staršího žáka. V kategorii žen zvítězila Valentina
Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most), celkově čtvrtá.

Šprtec – 12. Aleš Veselý
Air-hockey – 18. Jakub Svoboda, 20. Aleš Veselý
Táhlový hokej Chemoplast – 18. Jakub Svoboda, 20.
Tereza Romanová, 22. Michal Máček, 27. Aleš Veselý

Hrálo se o Pohár města Meziboří
V závěrečném turnaji Českého poháru jednotlivců
2018 v billiard-hockeyi šprtci se bojovalo v
mezibořské základní škole o Pohár města Meziboří. Šlo
nejen o úspěch v turnaji, na jehož organizaci finančně
přispělo město Meziboří, ale především o poslední
možnost získat body pro postup na mistrovství ČR.

Po šesti turnajových kolech se z vítězství radoval
ostřílený borec z týmu Dragons Modřice Jaroslav
Frankl. Druhé místo obsadil junior Jiří Dohnal (BHC
Dobrá) a třetí byl Pavel Alexandrov reprezentující

ostravské Šprtmejkry. Těsně pod stupni vítězů se

Michal Justra, Ondřej Frýba, Petr Veis. Trofeje v
jednotlivých kategoriích si odnesli Jan Matuščín
(st.žáci – BHC StarColor Most), Ondřej Matura
(ml.žáci – Netopýři Most) a Valentina Grimmová
(ženy – Real Draci 18.ZŠ Most).
Domácí KSH ZŠ Meziboří vyslal do boje hodně
mladou sestavu, složenou výhradně z hráčů kategorie
mladší žáci. Nejlepší z nich byl David Sklenář na
čtyřicátém čtvrtém místě.
Výsledky žáků 15. ZŠ Most: 27. Lukáš Havlák, 31.
David Kučera, 51. Aleš Veselý, 52. Michal Frýbert

umístila trojice hráčů BHC StarColor Most v pořadí

Chystá se Vánoční turnaj ve šprtci
Tradiční Vánoční turnaj tříd ve šprtci proběhne ve dnech 13. a 14. prosince ve školní tělocvičně. Ve čtvrtek 13.
prosince hrají 1. - 3. třídy a 7. - 9. třídy. O den později se pak utkají 4. - 6. třídy. Přihlášky odevzdávejte ve
školním klubu.

Krátce ze stolního hokeje
 BHC StarColor Most obsadil v 1. lize
billiard-hockeye šprtce poslední osmé
místo o po deseti sezónách v nejvyšší
soutěži se příští rok představí v lize druhé.
Z titulu se raduje tým WIP Reklama Dobrá
Voda.
 V sedmičlenné tabulce 3. ligy billiardhockeye šprtce obsadilo družstvo BHC 15.
ZŠ Most (Tomáš Kraitl, Dominik Pleinert,
Oleksandr Rybinskyi) šesté místo. Někteří
žáci soutěží také v barvách SVČ Most.
Stříbro ve 3. lize s tímto družstvem
vybojovali také David Kučera, Lukáš
Havlák a Aleš Veselý. V lize zvítězil tým
Real Draci 18. ZŠ Most.

Aktuální turnaje - PROSINEC
 sobota 8. prosince – BRNO-KRÁLOVO POLE – air-hockey – Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
 sobota 8. prosince – BRNO-BOHUNICE – šprtec – turnaj jednotlivců – Vánoční turnaj Orla Bohunice
 neděle 9. prosince – ŘÍČANY – Chemoplast – Mistrovství ČR jednotlivců a družstev & turnaj
jednotlivců Pohár OZP
 čtvrtek 13. prosince – MOST 15. ZŠ – šprtec - Vánoční turnaj tříd 15. ZŠ Most – 1.-3.třídy a 7.-9.třídy
 pátek 14. prosince – MOST 15. ZŠ – šprtec - Vánoční turnaj tříd 15. ZŠ Most – 4.-6.třídy
 pátek 14. prosince – MOST 15. ZŠ – šprtec – turnaj jednotlivců - Zimní pohár StarColor
Stálý dopisovatel Mgr. Jakub Hasil

VÁNOCE
Vánoce jsou křesťanské svátky. Slaví se
narození Ježíše Krista. Skládají se z doby
adventní, Štědrého dne a z doby po Vánocích.
První zmínky o slavení Vánoc pocházejí z 2.
století.
DOBA ADVENTNÍ
Dříve byl advent dobou očekávaného příchodu
Spasitele na svět. Latinsky se příchod řekne
adventus proto název advent. Už od 11. století
byla doba adventní přípravou na Štědrý den.
Adventní doba byla časem půstu a byli zakázané
zábavy a tance.
Adventní doba trvá čtyři týdny před Štědrým
dnem. Až do třetí adventní neděle je typickou
barvou temně fialová a po třetí adventní neděli je
typickou barvou růžová která symbolizuje
radost. Adventní doba trvá 22 až 28 dní.
ŠTĚDRÝ DEN
Štědrý den se v České republice slaví 24.
prosince. Celý den se plní různé tradice a večer
se rozdávají vánoční dárky. Mezi nejčastější
tradice patří:
Vánoční cukroví a jeho pečení je velmi rozšířená
tradice která je hodně dodržovaná. Většina cukroví se připravuje z mouky, cukru, vajíček, kakaa, z různých druhů ořechů
a kandovaného ovoce. Typické cukroví je linecké těsto a perníčky, typickou vůní je vanilka a rum a typickým kořením je

skořice.

Jmelí má mít kouzelné účinky např. jako ochrana proti ohni a zábrana v přístupu zlým duchům. Obsahuje i látky snižující
krevní tlak a roztahující cévy. Jmelí se má zavěsit do vzduchu a po té co se pod ním dva zamilovaní lidé políbí má
přinášet štěstí.
Vánoční stromeček je asi
nejznámější Vánoční zvyk. Na
Štědrý den se postaví a ozdobí
jehličnatý strom pod který se dají
vánoční dárky.
Lití olova. Nad plamenem se
rozehřeje kousek olova (dá se
použít i vosk ze svíčky). Po té se
rozehřáté olovo (nebo vosk) vyleje
do nádoby s vodou. Odlitek který
vznikl má věštit budoucnost.
Krájení jablka se správně dělá po
štědrovečerní večeři. Jablko se
překrojí na půl směrem kolmo ke stopce. Podle tvaru
který je tvořen ze semínek se určuje budoucnost. Když je
v prostředku jablka hvězdička sejde de za rok celá rodina
ve zdravý. Když je v prostředku jablka kříž někdo
z rodiny vážně onemocní nebo zemře.
Pouštění lodiček. Do připraveného lavoru s vodou
vložíme doprostřed počet svíček podle počtu rodiny
(každý má jednu svíčku). Když se všechny svíčky drží na
prostředku u sebe bude celá rodina další rok spolu. Když
se nějaká lodička od ostatních odtrhne a přemístí se na
okraj lavoru znamená to že se od zbytku rodiny odtrhne.
Půst na Štědrý den se drží až do Štědrovečerní večeře.
Aby děti půst vydrželi říká se jim že když vydrží uvidí
zlaté prasátko.
Štědrovečerní večeře. Z pravidla se sejde celá rodina na
slavnostní večeři. Štědrovečerní večeře se skládá z rybí
polévky, bramborového salátu s karem. Pod talíř se
tradičně umísťuje kapří šupina která symbolizuje
bohatství do dalšího roku.

DOBA PO VÁNOCÍCH
Po Štědrém dni je 25. prosince první svátek vánoční
a 26. prosince je druhý svátek vánoční. 31.
prosince se pak slaví Nový rok – silvestr.
Patricie Kuncová

AKTUALITA: Napsali v Mosteckých listech

Primátorem města Mostu byl zvolen Jan Paparega
20.11.2018
Nově zvolení mostečtí zastupitelé se dnes prvně sešli na svém zasedání. Cílem jejich rokování byla především
volba uvolněných funkcionářů a radních. Pro funkční období 2018-2022 byl zvolen primátorem Jan Paparega.
Jeho náměstky se stali Marek Hrvol a
Markéta Stará.

Primátor Mgr. Jan Paparega
Poté přišla na řadu volba radních.
Oproti předchozímu volebnímu
období je nyní Rada města Mostu
devítičlenná. Protože primátor se
svými náměstky se automaticky
stávají členy rady, zvolili zastupitelé
dalších 6 radních. Těmi se stali
Vlastimil Vozka, Ondřej Málek, Jiří
Nedvěd, Alois Malý, Vladimír Kubík
a Václav Zahradníček.V dopoledních
hodinách téhož dne převzali zastupitelé osvědčení o zvolení.
Náměstkové primátora: Ing. Markéta Stará a Ing. Marek Hrvol

(sed)

PLÁN AKCÍ PROSINEC 2018

KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

3. prosince 2018
14.00 – 15.00 hod.
5. prosince 2018
17.00 – 18.00 hod.
5. prosince 2018
8.00 – 11.45
6. prosince 2018
13.40 – 15.00 hod.
7. prosince 2018
13.45 – 14.45 hod.
11. prosince 2018
14.00 – 15.00 hod
12. prosince 2018
14.00 – 15.00 hod.
13. prosince 2018
8.00 – 13.00 hod.
13. prosince 2018
14.00 - 15.00 hod.
14. prosince 2018
14.00 – 15.00 hod.
14. prosince 2018
9.00 – 12.00 hod.
18. - 19. prosince 2018
9.00 – 10.30 hod.
20. prosince 2018
14.00 – 15.00 hod.
21. prosince 2018
8.00 – 9.00 hod.
21. prosince 2018
10.00 – 11.00 hod.

ŠD

CH ŠD SALLON –
KOVBOJSKÝ TROJBOJ
MIKULÁŠSKÁ

ŠD

21. prosince 2018
11.00 – 12.00 hod.

Školní jídelna
Prostory školy

všechny

Hudebna

ČERT A MIKULÁŠ PO
TŘÍDÁCH
MIKULÁŠ V ŠD

TV

DRUŽINKA SE HÝBE

ŠD

ŠD

CH ŠD SALLON HERNA
POPLACH
V POHÁDKOVÉM LESE
VÁNOČNÍ TURNAJ VE
ŠPRTCI
CH ŠD SALLON –
COUNTRY TANCE
DNES SI VYBERU SÁM

ŠD

Hudebna
Tělocvična
ŠD
ŠD, ŠK, TV
Tělocvična
Atrium školy
a hudebna
ŠD
Atrium školy
Atrium školy

Atrium školy

1. – 5.třídy
ŠD

ŠD
1. - 3. třídy
7. - 9. třídy
ŠD
ŠD,ŠK

VÁNOČNÍ TURNAJ VE
ŠPRTCI
VÁNOČNÍ ZVYKY A
TRADICE
DRUŽINOVÉ VÁNOCE

4. – 6. třídy

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ PRO
DOSPĚLÁKY
JEŽÍŠEK NADĚLUJE
PRVŇÁČKŮM
VYHODNOCENÍ
SBĚRAČŮ
ZPÍVÁME KOLEDY U
STROMEČKU

připravují žáci
školy s pedagogy
1.třídy a nejlepší
sběrače

1.stupeň
ŠD

žáky školy

Školní družina, školní klub
ve spolupráci s MC Pojďte si k nám hrát Most, o.s.

pro vás tentokrát připravily

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
Ve středu 5.12.2018 ve školní jídelně 15. ZŠ v Mostě

od 17.00 do 18.00 hod.

Vstupné pro děti ŠD,ŠK zdarma,
ostatní 20,- Kč

Pro děti jsme připravili krátký program.
Mikulášské balíčky viditelně označte jménem dítěte

Na akci je nutné přihlásit se předem
u paní vychovatelky Lhotákové nebo Eštokové

Silvestr
Silvestrovské oslavy (silvestr) se konají vždy poslední den v roce – 31. prosince. Často představují velmi veselou
až bujarou oslavu. Protože se nejedná o státem uznaný svátek (v České republice a některých dalších zemích je
to běžný všední den) probíhají tyto oslavy vlastně pouze na podkladě místních zvyklostí a dlouhodobě zažitých
tradic často velice neformálním
způsobem. Jméno získaly podle sv.
Silvestra I., jehož svátek slaví tento
den katolická církev. Velmi často se
slaví ve společnosti dalších lidí na
různých večírcích, v restauracích,
klubech i na ulicích a na náměstích,
tyto oslavy mohou trvat někdy až do
časných ranních hodin. Obvykle se
zde ve zvýšené míře konzumuje
alkohol a společně se odpočítávají
poslední minuty starého roku. Nový
rok se vítá přípitkem šampaňským
vínem nebo sektem. O půlnoci se odpalují ohňostroje a jiná zábavní pyrotechnika. Mnoho lidí však tyto oslavy
stále prožívá i v soukromí buďto doma, nebo u příbuzných či přátel, část populace tyto oslavy prožívá během
vícedenních rekreačních pobytů v zahraničí, na horách nebo v rekreačních chatách a chalupách. V rozhlasu a v
televizi obvykle vysílají komedie a různé speciální zábavné silvestrovské pořady víceméně estrádní povahy, často
i staršího data. Používání pyrotechniky je občas kritizováno z několika důvodů. Prvním je nebezpečí požáru. Na
přelomu let 2015 a 2016 bylo v České republice způsobeno přes 120 požárů a přes 12 lidí bylo zraněno. Dalším
tématem kritiky může být dopad na
živočichy, jako jsou psi nebo ptáci.
Zvířata jsou obecně citlivější na zvuk
než lidé a proto mají níže položený
práh bolestivosti. Výbuchy mohou
také vyvolat migraci ptactva.
Ohňostroje také uvolňují obrovské
množství prachu a sloučenin
vzniklých
po
spálení
kovů
používaných k barvení výbuchů.
Řada měst ohňostroje z těchto důvodů
zakázaly nebo pořádají speciální tiché
„ohňostroje“ s absencí hlukové
složky. Odesílají se také takzvané
novoročenky. Novoročenka (PF,
slangově
péefko
–
zkratka
francouzského Pour féliciter – „pro
poblahopřání“) je obvykle papírová
kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku. Novoročenka je nenáboženskou alternativou vánočního
papírového přání „Šťastné a veselé Vánoce“. Zvyk rozesílat koncem roku novoročenky se ujal například v České
republice, zatímco ve většině zemí světa zůstává doposud populární tradiční vánoční přání. Vedle nejběžnějších
papírových novoročenek se vzácně setkáváme i s novoročenkami keramickými, dřevěnými apod. S rozvojem
internetové komunikace jsou čím dál častěji rozesílány i novoročenky v elektronické podobě.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestrovsk%C3%A9_oslavyRedaktorka: Karolína Králová

Vánoční hostina
Na Vánoce se těší nejspíše každý, na dárečky, rodinnou pohodu a hlavně velkou hostinu na kterou jsem se
zaměřila. Vánoční hostina se především skládá ze smaženého kapra nebo jiné ryby, vinné klobásy, obalovaných
vepřových a kuřecích řízku, ale především nesmí chybět bramborový salát. Také velice oblíbenou pochoutkou
na Vánoce je cukroví, které se mlsá celý den. Já jsem se rozhodla najít a vypsat všechny recepty pokrmů, které
se na Vánoční hostině vyskytují.
Smažený obalovaný kapr: sůl, 4lžíce hladká mouka, 2ks
vejce, 100ml mléko, 250g strouhanka, 1ks citron, 800g kapr,
koření na ryby, olej
Očištěnou a vykuchanou rybu omyjeme, osušíme a nakrájíme
na porce, osolíme a potřeme kořením. V hlubší pánvi
zahříváme olej. Porce obalujeme nejprve v hladké mouce,
potom v rozšlehaných vejcích s mlékem a nakonec ve
strouhance. Obaleného kapra vkládáme do rozpáleného oleje a
zvolna smažíme po obou stranách asi 12 minut dozlatova.
Hotové porce ihned vyjmeme a klademe na papírový ubrousek, aby se vsákl přebytečný tuk.
Smažený obalovaný řízek: 500g kuřecího masa (prsní
nebo stehenní), sůl, pepř, hladká mouka, strouhanka, 2
vejce, 1 dcl mléka, olej na smažení
Maso nakrájíme na plátky. Poté z obou stran osolíme a
opepříme. Do tří hlubokých talířů si připravíme: do
prvního: hladkou mouku, do druhého: dvě nevařená
vajíčka, mléko,špetku soli, trocha pepře - to vše pořádně
promícháme a do třetího: strouhanku. Maso obalíme v
prvním talíři, pak v druhém a nakonec ve třetím. Smažíme
na pánvi z obou stran v dostatečném množství oleje.
Smažená vinná klobása: 500g vinné klobásy,
strouhanka, hladká mouka, sůl, vejce
Asi půl kila vinné klobásy nařežeme na 8 - 10 cm
dlouhé kousky, které zatočíme do šneku a
propíchneme párátky aby se nerozpletli. Připravíme
si klasický trojobal (hladkou mouku, vejce,
strouhanku). Vinnou klobásu obalíme v trojobalu a
osmažíme v rozpáleném oleji dozlatova.
Bramborový salát: 2 ks cibule, 0,5 ks celer, sůl, 4 ks
mrkev, 4 ks vejce na tvrdo, 2 ks petržel, pepř mletý,
sterilovaný hrášek, 1 ks majonéza, 4 ks nakládané okurky,
4kg vařené brambory ve slupce, 500g celého junioru.
Den dopředu si uvaříme brambory ve slupce. Taktéž si
uvaříme kořenovou zeleninu a vejce natvrdo. Kořenovou
zeleninu očistíme a uvaříme ji v nálevu, do kterého dáme
všechno koření + cukr a 1 lžíci octa. Brambory oloupeme
a protlačíme přes kolečko s mřížkou nebo nakrájíme na
kostičky. Uvařenou zeleninu, junior, okurky a cibuli také
nakrájíme na drobno. Vše dáme k bramborám a přidáme

hrášek. Vmícháme zbylé suroviny – majonézu, olej, sůl, mletý pepř a vše opatrně promícháme. Nakonec
přidáme nasekaná vejce a dochutíme nálevem, ve kterém jsme vařili zeleninu.

Cukroví
Cukroví je velmi oblíbenou cukrovinkou na Vánoce. Při pečení jsou plné plechy a celá kuchyň je krásně
provoněná. Příprava různých těst není nijak složitá a zdobení je krásnou zábavou.
Vanilkové rohlíčky: 200g máslo, 250g hladká mouka, 70g
moučkový cukr, moučkový cukr na obalení, 100g vlašské
ořechy mleté
Ze všech surovin vytvoříme těsto na vanilkové rohlíčky a
dáme ho na chvíli odpočinout v sáčku do lednice.
Vytvarujeme rohlíčky a upečeme dozlatova na plechu
vyloženém papírem na pečení. Ihned po upečení vanilkové
rohlíčky opatrně obalíme v cukru a můžeme je po vychlazení
podávat.
Kakaové pracny: 280g másla, 350g hladké mouky, 250
moučkového cukru, 150g mletých ořechů, 40g kakaa, lžička
mleté skořice
Všechny suroviny dáme do mísy a zpracujeme těsto. Těsto
vtlačujeme do formiček na pracny a pečeme ve vyhřáté
troubě asi 7 minut. Vyklopíme, necháme trochu vystydnout a
obalujeme v moučkovém cukru s vanilkovým cukrem.

Vosí hnízda: 160g mletých piškotů, 1 sáček
piškotů, 60g másla, 2-3 lžíce mléka, 100g
moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 70g mletých
lískových oříšků, 1-2 lžíce rumu (podle chuti),
náplň: 50g másla, 50g moučkového cukru, 1
lžíce rumu, 1 lžíce vaječného koňaku
Smíchejte drcené piškoty, změklé máslo, cukr,
kakao, oříšky, mléko a rum a vypracujte vláčné
těsto. Ze surovin na náplň našlehejte hladký
krém. Těsto rozdělte do malých kuliček,
postupně je vtlačujte do formiček, střed
naplňte krémem a dospodu nalepte piškoty.
Vosí hnízda můžete před podáváním ještě
poprášit moučkovým cukrem.
Zdroje: https://www.recepty.cz/recept/smazeny-kapr-536
https://www.toprecepty.cz/vsechny_recepty.php
https://www.receptyonline.cz/recept/jidlo/vinna-klobasa-opecena-na-panvi-na-oleji/
https://recepty.vareni.cz/klasicky-vanocni-bramborovy-salat/
https://www.recepty.cz/recept/vanilkove-rohlicky-rychle-10865
https://www.nejrecept.cz/recept/kakaove-pracny-r2877
https://www.albert.cz/recepty/vosi-hnizda
Vypracovala: Redaktorka Petra Zajícová

Vánoční rybí polévka s mlíčím a jikrami
Ingredience:
1 kapří hlavu + odřezek z jednoho kapra, 1 mrkev, 1
petržel, 1/4 celeru, 1/2 cibule, 5 kuliček černého pepře,
3 kuličky nového koření, 1 bobkový list, 300 g
kořenové zeleniny, 1 cibule, 50 g másla, 50 g hladké
mouky, jikry a mlíčí z jednoho kapra, sůl

Postup přípravy:
Nejdříve si připravíme vývar. Dáme do většího hrnce
vařit 2 l vody s kořenovou zeleninou, cibulí, kořením a
kousky kapra. Pomalu ho necháme táhnout alespoň 60
minut, potom ho přecedíme přes síto. Na rozehřátém
másle si opečeme cibuli pokrájenou nadrobno a kořenovou zeleninu, kterou jsme si předtím nastrouhali na hrubším
struhadle. Když je zelenina zhnědlá, přisypeme mouku a krátce osmahneme. Přilijeme vývar, přidáme maso obrané z
ořezu kapra, mlíčí a jikry a ještě 10 minut povaříme.
Tip:
Může se podávat s chlebovými krutony.
Zdroj: https://itesco.cz/hello/recepty/tradicni-rybi-polevka-s-jikrami-a-mlicim/563088
Redaktorka: Josefína Krausová

Vánoce - tradice a zvyky
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se v českých
zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej
v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel . Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich
manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se
rozeběhla celou Prahou. Již
příští rok se objevil v mnoha
měšťanských domácnostech.

Na vesnici se začal šířit až
téměř o sto let později, kdy
první zmínky jsou z počátku
dvacátého století z Valašska.
Ovšem ještě stále to nebyl
stromek takový jak ho známe
dnes. Na vesnicích se zpravidla
zavěšoval nad štědrovečerní
stůl špičkou dolů a zdobil se
převážně jablky, ořechy,
později i perníčky.

Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na
lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí
věčně zelená. Každopádně
darované jmelí nosí štěstí, a tak
se při vánočních návštěvách
hodí s sebou snítku přinést.

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní
večeři je též zvykem velice
mladým. Ryby se totiž na
stolech našich předků v tento
den prakticky nevyskytovaly.
Jedly se především polévky a
luštěninová jídla. Například
hrách, hrachová polévka či
"pučálka" což je jídlo z
naklíčeného hrachu, se hojně
vyskytovala, protože prý
zaručovala strávníkům hojnost
na celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce,
krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století. Dnes je
neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale i on je
dnes už na ústupu. Stále častěji je
vytlačován sumci, štikami, pstruhy,
ale také lososem a nebo i mořskými
rybami či plody moře.

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v
dnešní době snad každý vybaví
malou holčičku v jedném známé
reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já
už ho vidím ... ". Jedná se o tradici,
kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý
Štědrý den se postit, tak večer se vám
pak zjeví zlaté prasátko, které vám
zaručí hojnost a dobrou úrodu na
celý příští rok. Zřejmě proto, že
zajišťování úrody už nebývá nejvyšší
prioritou našich domácností, tak se
také málokomu podaří zahlédnout
stín zlatého prasátka jak běží po
stěně či stropu místnosti.

Štědrovečerní magie
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje,
jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a
vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si
vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků můsí
být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro
nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky,
které si pak každý dá do své peněženky a ty zajistí
dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí
zapomenout, že se od svátečního stolu nesmí vstávat a
odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá,
ten se už "příštích Vánoc nedožije".

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku
nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí.
Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do
tvaru křížku, hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako
jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.

Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově
bohatší je staročeský zvyk li tí olova.
Nad plamenem či na kamnech se
roztaví kousek olova, které se posléze
najednou vylije do nádoby s vodou.
Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě
ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného
čeká. Svobodné dívky se v něm snaží
rozeznat tvář či monogram toho, kdo je
jim určen. Výsledný tvar olova je také
možné číst jako odpověď na předem
položenou otázku.

Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských
ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin
skořápek se připevní maličká svíčka nejsnáze pomocí nakapaného vosku. Ořechová
lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší
nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní
dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit,
čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se
lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na
cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.
Redaktor: Roman Koukolík, zdroj internet

O rybách. Oblíbená ryba tilápie. Proč před její
častou konzumací odborníci varují
Tilápie: Proč před její častou konzumací
odborníci varují
Jíte ryby s vědomím, že vám to neuvěřitelně
prospívá? Jak se to vezme, u některých kousků
jde totiž doslova o život. Už jste slyšeli o tom, že
z tilápie může hrozit astma, rakovina a srdeční
potíže.
Říká se, že ryby jsou zdravé a měli bychom je
konzumovat minimálně třikrát týdně. Držíte se
toho také? Děláte dobře. Nebo taky ne. Toto
doporučení totiž rozhodně neplatí pro všechny
druhy! V případě tilápie by vás pravidelné
„dávky“ v krajním případě mohly i zabít. Jako
bez legrace…
Není ploutev jako ploutev
Tilápie nilská je oblíbenou rybou. Poskytuje pevné bílé maso s nasládlou chutí, i po tepelné úpravě si
zachovává šťavnatost a nemá kosti, které by snadno uvízly v krku. Navíc se dá uvařit na mnoho způsobů a její
cena bývá rozumná. To jsou hlavní důvody, proč ji lidé s vidinou zdravého jídelníčku tak hojně kupují. A to je
právě ten problém…
Kdybyste totiž vyrazili do přírody, kde se tento rybovitý obratlovec přirozeně vyskytuje, nahodili prut a chytili
si ho vlastními silami, mohli byste svůj úlovek považovat za neškodnou večeři. Tuto příležitost má ale logicky
málokdo, takže se nabízí jediné – vyrazit do obchodu a tilápii prostě koupit.
Jenže drtivá většina nabízených kusů pochází z farem, nikoli z volné přírody. Proč je to špatně? V umělých
chovech se vykrmují geneticky modifikovanou stravou a hormony, které podporují jejich růst, což sice šikovně
pokryje poptávku, ale hazarduje se zdravím konzumentů. Jak moc?
Pesticidy a chemikálie, na kterých si nepochutnáte
Uměle chované ryby vykazují větší hladiny toxických látek, v porovnání s těmi divokými a volně žijícími.
Odchované kousky v sobě také mají pesticidy a antibiotika, které se na farmách využívají k hubení škůdců.
Tyto látky pak zůstávají v rybách a putují přímo na váš talíř. Závěry vědeckých výzkumů rovněž naznačují, že
tyto tilápie ke všemu obsahují dioxiny, což jsou chemikálie škodlivé pro lidský organismus, jež mají poločas
rozpadu mezi 7 a 11 lety.
Filet jako časovaná bomba
Žádná sláva to není ani z nutričního hlediska. Žalostný poměr omega-3 mastných kyselin i bílkovin a extra
dávka tuku, neboť tilápie mají k pohybu v přeplněných kádích jen omezené možnosti. Zkrátka bída. Odborníci
před jejich konzumací varují s tím, že je to zvýšený risk v podobě astmatu, zánětu kloubů, srdečněcévních
onemocnění a bohužel i rakoviny. Tedy samozřejmě pokud se budeme bavit o těch z umělých chovů, jejichž
původ je tak trochu záhadou.
Zdroj: https://www.prostreno.cz/zdravi-a-diety/clanky/23670/Oblibena-ryba-tilapie-Proc-pred-jeji-castoukonzumaci-odbornici-varuji

Beseda zástupců školního parlamentu ředitelkou školy

Mgr. Lenkou FIRMANOVOU
Hodnocení besedy
moderátory:
Petra: Beseda probíhala podle plánu
bez problémů. Líbil se mi překvapivě
svižný průběh. Moderovala jsem
poprvé, bylo to po počátečních
rozpacích fajn.
Michal: Beseda s paní ředitelkou se
podle mě tenhle rok vyvedla. Celý
průběh besedy byl takový, jaký jsme
ho naplánovali, což mě potěšilo.
Příjemně mě překvapili členové
parlamentu a žáci 1. stupně, kteří
besedu zažili poprvé. Byli jsme na p.
ředitelku dobře připraveni a ona se
nevyhýbala žádným našim otázkám…

Nejlepší otázky:
1) Stýská se vám po vaší bývalé třídě ?
- Ano, ale zajímalo by mě jestli se stýská i jim...
2) Představovala jste si někdy jako malá, že
budete ředitelkou ?
- Ne, o tom jsem nikdy ani nepřemýšlela…
3) Baví vás nová pracovní pozice ?
- Ano, zatím je to jen začátek, uvidíme za pár
měsíců..
4) Máte i při této práci čas na svůj oblíbený
seriál ?
- Popravdě už moc času na seriál nemám….
5)Měla jste někdy ve škole nějaký průšvih a
kázeňské opatření ?
- Ne, byla jsem vzorná žákyně až na jednu
poznámku v ŽK, kterou dostala celá třída…
6)….O dalších otázkách a odpovědích vás budou
informovat parlamenťáci v kmenových třídách…
Např.:
-proč není na naší škole zvonění…
- co chcete na naší škole změnit…
- kdy bude otevřená kantýnka…
- necháte zateplit školu a udělat všude plastová
okna…
-plánuje se wifi na celé škole…
-kdy bude ředitelské volno…
-bude se na škole učit španělština…
-jaký máte názor na známkování výchov-Hv, Vv,
Tv…
………..
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