Vánoční trhy
Vánoční trhy v Mostě se jako každý rok konali na 1.
náměstí a však ani trhy se nevyhnuly opatření kvůli
koronaviru. Lidé nosili roušky a jídlo s pitím jste si
brali s sebou, protože nebyli stoly ani židle. Mostecké
trhy jako jedni z mála prodávali právě jídlo a pití, jako
obvykle bylo k prodeji např. Párek v rohlíku, trdelník
či svařené víno, .Vánoční trhy začali 27.11. a končí
22.12. Článek jsem začala psát 6.12. avšak než jsem
článek dopsala, vláda 7.12. rozhodla, že prodej jídla a
pití bude zakázán kvůli zhoršení pandemie a když si
článek čtete, tak si myslím, že budou opatření zas jiné.
Andrea Hurtová 7.C

Jak sem prožil uzavření škol
Byla to úleva, protože sem mohl stávat později a neměl honičku.
Ale byla sem tam problém s technikou wi-fi sem tam vypadla. a sousedi vrtli nebyl klid jako ve škola.
Taky jsem občas neslyšel učitelku a někdo vyhazoval spolužáky stalo se to asi 3.
Ale jinak jsem se trochu ulejval s učením a poslouchal
písničky trénoval trubku a hrál video hry.
Jinak sem s mámou po její práci a mojí škole koukali na
Harryho Pottera skoro všechny díly dnes nejspíš poslední.
Taky sem musel s mámou na nákupy a sem tam na návštěvu k tomu kdo nemá koronu a já jí taky nemám.
Taky sem párkrát dostal rýmu, ale přežil jsem tu rýmičku.
:D
Taky se nakazili příbuzní ale snima jsme nepřišli do kontaktu.
Moc jsme se mámou nehýbali, ale to s změní budeme cvičit. ☹
Moc nechodíme ven krom táty on je policajt na dálnici a
je tam kvůli pendlerům.
Taky občas hraju s mámou na konsoly hry pro dva a je to sranda 😊.

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
Den obnovy samostatného českého státu je státní svátek připadající na 1. leden. Vztahuje se k roku 1993,
kdy rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) vznikly dva samostatné státy.
Jako státní svátek připomínající vznik samostatné České republiky se první den nového roku slaví od ledna
2001. Spolu s 28. říjnem, kdy si připomínáme vznik samostatného Československa v roce 1918, jde o takzvaný
řádový den, kdy mohou být českým občanům propůjčována a udělována státní vyznamenání.
Československo se rozdělilo po 74 letech na základě politické dohody. Jednání o rozpadu federace vedli představitelé politických reprezentací v čele s předsedy vítězných stran z voleb v roce 1992 Václavem Klausem (ODS) a Vladimírem Mečiarem (HZDS).
V průběhu roku byly připraveny jednotlivé dokumenty a smlouvy řešící jak rozdělení majetku, tak budoucí spolupráci obou zemí. Vyvrcholením bylo přijetí ústavního zákona o zániku ČSFR v listopadu 1992.
Následně v úvodních týdnech roku 1993 došlo rovněž k měnové odluce, a od 8. února začala na českém území
platit nová měna, která vznikla okolkováním dosavadních československých korun.
Prezidentem ČR byl koncem ledna opět zvolen Václav Havel, který před tím do července předchozího roku zastával post federální hlavy státu.
Slovensko slaví Deň vzniku Slovenskej republiky již od roku 1994.
Zdroj: https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-leden-den-obnovy-samostatneho-ceskeho-statu-40096752

Silvestr a nástrahy zábavní pyrotechniky
Blížící se oslavy příchodu nového roku jsou již tradičně doprovázeny použitím různých druhů
zábavní pyrotechniky. Silvestr bývá spojen s obrovským
veselím, které někdy může skončit tragédií. Proto je v tuto
dobu nutná zvýšená opatrnost, a to zejména při používání a
manipulaci se světlicemi, dělobuchy a ohňostroji.
Při nákupu bychom se měli zaměřit na takovou zábavní
pyrotechniku, která je na českém trhu legálně, má návod od
výrobce v českém jazyce a certifikační značku.
Na
Silvestra
většinou
využíváme prostředky, které
se aktivují - odpalují na
otevřeném prostranství. Je
celá řada výrobků s různými
efekty. Převládají výrobky s
efekty
světelnými
a
zvukovými.
Nikdy
bychom
s
pyrotechnickými předměty
neměli manipulovat pod
vlivem alkoholu nebo látek, které ovlivňují naši pozornost (léky, návykové látky - drogy). V
žádném případě by s těmito výrobky
neměly manipulovat děti, a to ani pod
dohledem dospělých osob.
Opatrně bychom měli také zacházet s
různými dělobuchy a petardami, které
sice z hlediska hoření neznamenají
zvýšené riziko, ale díky svým značným,
zvukovým efektům mohou v případě
špatného odpálení poškodit sluch osoby,
která s nimi manipuluje nebo dalších
osob, které se vyskytují poblíž.
Pozor také na naše zvířecí miláčky. Psi a kočky mají
mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném
hluku trpí. Někdy může dojít i k trvalému poškození
jejich zdraví, zejména psychiky.
Jen při rozumném přístupu a snižování rizik
vyplývajících z nástrah kolem oslav na konci roku
prožijeme tento den ve zdraví a pohodě.
Alice Wanek

3.A
Posíláme ukázky prací z distanční výuky. V matematice jsme se hravě naučili malou násobilku, řešili jsme
zajímavé slovní úlohy.

V českém jazyce jsme se zvládli naučit vyjmenovaná slova po B a vyhledat k nim slova příbuzná.
V anglickém jazyce umíme nová slovíčka, umíme tvořit otázky a odpovídat na ně. To vše zvládneme i napsat.
Mgr. Naděžda Kočová

STOLNÍ HOKEJ
Žáci 15. ZŠ Most úspěšní v air-hockeyi
Tradiční United Energy Víkend
stolního hokeje dostal letos hodně
netradiční podobu. Pořadatelé
upravili jak složení akce, tak
turnajové
systémy.
Oproti
běžným
zvyklostem
akci
uskutečnili jen pro omezený
počet pozvaných startujících,
které rozdělili do různých časů a
oddělených částí budovy. Hrálo
se samozřejmě v rouškách.
V sobotní air-hockeyové části šlo
o republikové mistrovské tituly.
Kategorie mužů při absenci
velkých jmen neměla favorita,
zvítězil Jakub Schlosser (Most).
Mezi ženami trochu překvapivě,
ale zaslouženě vyhrála Alena
Laštůvková (Lejdýs Most).
Kategorii juniorů suverénně ovládl favorizovaný
Lukáš Doležal (Black Sharks Most), žák 15. ZŠ
Most Antoní Strauss vybojoval bronz. V týmové
soutěži triumfoval zkušený tým SHL Brno, na
třetí příčce skončil Crazy Team v sestavě s žáky
naší školy Antonínem Straussem, Jakubem
Svobodou a Lukášem Svobodou. Za celoroční
hodnocení převzali své trofeje vítězové Českého
poháru v air-hockeyi. Mezi držitele trofejí se
zapsali také žáci 15. ZŠ Most Ihzak Peréz v
kategorii juniorů a Amálie Filingerová
v kategorii žen. V kategorii mužů zvítězil Jakub
Schlosser a v týmové soutěži Black Sharks Most.
Nedělní program byl vyhrazen

Českomoravskému poháru družstev v billiardhockeyi šprtci. V něm hrála prim jihomoravská
prvoligová družstva. Zvítězili modřičtí Dragoni,
kteří v dramatickém finále těsně porazili Doudeen
Team. Domácí zástupce BHC CorroTech Most
skončil pátý.

Vedle reklamních
partnerů
na
organizaci akce
přispělo
statutární město
Most.
Aktuálně nejsou
vyhlášeny žádné
pevné termíny
soutěží.
Předpokládá se,
že budou zatím
pořádány
jen
malé
turnaje
regionální
úrovně.
Z výsledků
United Energy
Víkendu
stolního hokeje:
 Mistrovství
ČR - air-hockey
- muži: 1. Jakub
Schlosser,
2.
Matyáš Vaníček (oba Most), 3. Vratislav Prošek (SVČ Most)


Mistrovství ČR - air-hockey - ženy: 1. Alena Laštůvková, 2. Karolína Sládková, 3. Kateřina Doležalová
(všechny Lejdýs Most), …, 5. Amálie Filingerová (15. ZŠ Most)



Mistrovství ČR - air-hockey - junioři: 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Denis Konečný (Mladé
pušky Most), 3. Antonín Strauss (SVČ Most), …, 8. Tobias Čarný (15. ZŠ Most)



Mistrovství ČR - air-hockey - družstva: 1. SHL Brno, 2. Black Sharks Most, 3. Crazy Team Most



Českomoravský pohár
družstev - billiardhockey: 1. Dragons
Modřice, 2. Doudeen
Team, 3. SHL Brno

STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU MOST
I v čase měnících se opatření pro
vás Středisko volného času
Most chystá na různých místech
v Mostě aktivity pro volný čas.
Aktuální přehled i podmínky
účasti najdete na www.svcmost.cz/akce .
Kompletní
propozice
a
průběžnou tabulku.
Mgr. Jakub Hasil, stálý
dopisovatel

Uzavření škol
Uzavření škol nebylo pro většinu dětí nejlepší. Učit se doma
tento rok, nebyl pro mne moc velký problém. S rozvrhem
vyučovacích hodin to bylo naopak. Někdy se hodina konala,
někdy ne. Také některé děti hráli při hodině na telefonu. Já
jedna z nich nejsem.
Domácí úkoly se posílaly různě.
Byl v tom trochu zmatek. Jednou
to došlo, jednou ne. Nikdy to
nebylo jasné.
Svůj zbylý čas kvůli karanténě
děti většinou stráví zase
u elektroniky. Což není
v pořádku.
Já jsem svůj čas
strávila kreslením.

Tady jsou některé práce co jsem vytvořila:
I některé děti mají trauma z toho, že někdo z jejich
rodiny zemřel kvůli COVID19
Doufejme, že se to nebude opakovat a společně se vrátíme
do lavic.
Napsala: Sofie Kročilová, 6. B

Napsali o nás v Mosteckých listech
Základní škola v ulici J. A. Komenského už září novými
barvami
17.12.2020
V základní škole v ulici Jana Amose
Komenského finišují rozsáhlé stavební
práce v rámci akce s názvem Snížení
energetické náročnosti budovy 15. ZŠ
Most.
Zateplení 15. ZŠ v Mostě, foto z průběhu
rekonstrukce

Nákladnou stavební činnost v celkové hodnotě
necelých 44 milionů korun provádí firma
Mostecká montážní, a. s. Škola dostala nový
kabát a její provoz navíc přinese finanční
úspory, týkající se zejména vytápění.

Zateplují se všechny budovy a
pavilony školy. Vyměněny už byly
dveře a okna (dřevěná za plastová).
Kromě kompletního zateplení fasád
došlo také k položení tepelné izolace
na ploché střechy objektů a součástí
prací je rovněž instalace nové
vzduchotechniky ve třídách včetně
rekuperace.
Opravy školy by měly být dokončeny
do konce tohoto roku.
(vn)
Vložil: Vladimír Novotný
Vytvořeno / změněno:
17.12.2020 / 17.12.2020

Těšení se na Vánoce - a příprava Vánoc
Advent - začíná zapálením první svíčky na adventním věnci.
Jako advent se označuje období posledních čtyř týdnů před
Vánocemi. Důležitý je tento čas hlavně pro věřící, kteří
každoročně oslavují příchod svého Spasitele. Dříve byla
adventní doba dobou půstu. Někteří ho dodržují i dnes, ovšem
už nikoli formou hladovění, ale spíše střídmosti v jídle a pití.
Po každou adventní neděli by se měla postupně zapálit jedna
svíčka na adventním věnci jako symbol přicházejících Vánoc.
Adventní
věnec je
většinou
vyroben ze zeleného chvojí, je různě ozdobený a leží na
stole. Dříve se však věnce věšely za stuhy, dodnes si jimi
také mnozí z nás zdobí dveře.
Pečení cukroví - patří mezi naše oblíbené tradice. Je
spousta receptů na pečení jakéhokoliv cukroví. Moje
nejoblíbenější cukroví jsou vanilkové rohlíčky a vosí
hnízda. Před Vánoci se říká nejez to a po Vánocích dojez
to :-).
Nakupování dárků - Každý chceme, aby naše dárky vždy
potěšili, proto je vybíráme od srdce. Někdy jse dárky
vybírají hodně těžko, protože nevíme co si člověk přeje.
Nesmíme zapomínat na to, že dárky jsou jen ,, koření Vánoc´´ a důležité je, že se rodina sejde a může být spolu.
Štědrovečerní večeře - Většinou má rodina k
večeři kapra nebo řízek s bramborovým
salátem. Pak přijdou u nás na řadu vánoční
tradice jako : pouštění lodiček, krájení jablka,
vylevání vosku a tak dále. Rodina se potom
sejde u vánočního stromečku a rozdají si dárky
a jsou zkrátka spolu.
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v
roce . Už se na ně těším. Karolína Malá

