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Tento časopis neprošel ani jazykovou, ani věcnou úpravou.
Je spontánně vytvořen žáky a do jejich textů zasahují jen DVACÁTÝDRUHÝ
ROČNÍK
dotazovaní v autorizaci. Toto číslo vyšlo 25. lisopadu 2021

28. listopadu První adventní neděle
Další adventní neděle jsou 5., 12. a 19. prosince

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva

28. říjen Den vzniku Československa
Foto: Mgr. L. Vrabcová

Foto. Mgr. D. Hasilová

Tento časopis vydávají žáci druhého stupně ve volitelném předmětu: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Vrabcová,
Redaktoři: Halama Dominik Tobias, Hladký Vojtěch, Horáček Anthony, Horáčková Megan, Hurtová Andrea, Jablonská Adéla, Klepl Tomáš Josef,
Krejsa Jan, Maxa Lukáš, Sazima Daniel, Šilha Martin, Tichý Michal, Vacek Tobiáš, Výšková Miroslava
Zárybnický Pavel, Stálý dopisovatel: Mgr. Jakub Hasil - stolní hokeje

4.B - VYRÁBĚNÍ Z PŘÍRODNIN
V měsíci říjnu jsme se věnovali práci s přírodninami ve výtvarné výchově i při
pracovních činnostech.
Jednou z aktivit byla hra
na malé aranžéry, aranžérky. Z
plata vajec, která nám posloužila
jako tácek, jsme vytvořili krásné
podzimní přírodní dekorace z
přírodnin jako šípky, žaludy,
kaštany, smrkové a borovicové
šišky, větvičky tůje, smrku nebo
lískového keře.
Práce nás bavila a všichni jsme si ji užili.

Michaela Krčmářová, Lenka Vrabcová

4. C
Dopravní hřiště

Slavili jsme HALLOWEEN…

Foto a text: Mgr. Lucie Urbanová

Besedy s Městskou policií na naší škole

Městská policie navštívila naší školu ve dnech 5. - 7.10 2021. V besedách nás upozornili na kybersvět a
násilí.
Ve čtvrtých, pátých a osmých třídách se v besedách zaměřili na téma „Kybersvět není jen zábava“. Snažili
se poukázat na nebezpečí internetové komunikace. Nikdy nevíte, kdo může být na druhé straně. A také, že i
prostřednictvím počítače či mobilu může docházet k šikaně.
Besedy, které jsem se účastnil i já, jelikož probíhala v šestých třídách, měla název „Násilí není normální“.
Zde nám Městská policie připomínala, co je šikana a co obyčejné škádlení. Jedna z hlavních rad byla nebát
se o tom říct, a to jak rodičům, tak i paní učitelce. Často totiž šikanátor jedná nenápadně a není to hned na
první pohled poznat.
Co se opakovalo v každé besedě, jsou telefonní
čísla na tísňově linky. Důležitá čísla, která
často zachrání život a měl by je každý znát.
Proto i já je zde zopakuji:
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 POLICIE ČR
156 MĚSTSKÁ POLICIE
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO
VOLÁNÍ

Michal Tichý, Mgr. Petra Kratochvílová,
Mgr. Lenka Vrabcová

Na bowlingu s 8.C
Třída 8. C má novou paní učitelku třídní – Mgr. Marii Očenáškovou. Z tohoto důvodu dne
21.10.2021 uspořádali stmelovací akci a šli spolu na bowling na Benedikt. Akce trvala od 18
h do 20 h. Všichni si bowling moc užili. Akce byla velmi povedená a všem se líbila, proto se
rozhodli, že takovéto akce budou pořádat častěji. Tak kam myslíte, že vyrazí příště?

Andrea Hurtová

ŠD – VÝLET – BOŽÍ DAR

Projektový den mimo ŠD jsme
tentokrát uspořádali na horské
službě na Božím Daru.
Odborníky nám zajistil bývalý
učitel naší školy Michal Jelínek.
Pro děti nám připravili velmi
zajímavý program. Děti se
dozvěděly spoustu informací a
zajímavostí ze života horské
služby. Vyzkoušely si orientaci
v horském terénu, první pomoc
při úrazu, hledání pod lavinou i
převoz zraněného. Na konec si
své nové zkušenosti vyzkoušely
v připravené soutěži, která se
jim velice líbila. Výlet jsme
zakončili pěknou procházkou na
Ježíškově cestě.

Ivana Lhotáková, Lenka Vrabcová

DEVÁŤÁCI NAVŠTÍVILI EDUCHEM
Dne 2.11.21 navštívily deváté třídy Střední školu Educhem na Meziboří v rámci 1. dne
otevřených dveří. Dozvěděli se zde, jaké obory škola nabízí, jaké je uplatnění po studiu,
prohlédli si laboratoře a mohli si zde vyzkoušet i nějaké chemické pokusy. Škola nabízí
příjemné prostředí, zajímavé obory a rozvíjí všestranně osobnost mladých lidí.

Ivana Janošová, Lenka Vrabcová

Fyzikální pokusy – 6. ročník
Elektrování či elektrizace tělesa je
fyzikální proces, při kterém v některém
místě tělesa vzniká volný elektrický
náboj. Tělesu s volným elektrickým
nábojem se pak říká elektricky nabité
těleso.

Žáci šestých ročníků si na hodině
fyziky vyzkoušeli elektrování těles
třením. Zjistili, že se tělesa mohou
třením dostat do takového stavu, ve
kterém mohou působit silou na jiná
tělesa - tělesa se v tomto stavu
nazývají zelektrovaná. Při pokusech
zjistili, že síla mezi zelektrovanými
tělesy může být odpudivá nebo
přitažlivá. Vyzkoušeli si to s
plastovým hřebenem, pravítkem,
balónkem nebo deskami na
vysvědčení, které třeli o vlasy,
flanelovou košili nebo svetr.
Vyzkoušeli také zelektrované pravítko
nebo hřeben přiblížit ke kouskům
papírků, které k hřebenu či pravítku
přiskakovaly. Pomocí 2 proužků
mikrotenového sáčku si vyzkoušeli
odpudivou a přitažlivou sílu a 2 druhy
elektrického náboje, kde oba proužky
se od sebe odpuzovaly, ale proužek
sáčku se naopak přitahoval k ruce.
Ještě viděli, že když se mikrotenový
sáček třením nabije záporně a přiblíží
se k monitoru počítače, přitahuje se k
němu, protože ten je nabitý kladně.
Totéž platí i pro zapnutou TV či
mobil. Dětem se pokusy líbily.
Zpracovali: Jan Krejsa a Tobiáš Vacek 8.B

ŠD - JABLK

BRANÍ

Ve školní družině proběhlo 4. - 8. října každoroční a velmi oblíbená akce JABLKOBRANÍ.
Děti měly možnost ochutnat výrobky z jablek, které si samy donesly. Školní družina
připravila pro děti spoustu soutěží (samozřejmě s jablečnou tématikou). Např. Běh o košík
jablek.

Jablonská Adéla, Alena Rešová

Lampionový průvod
Ve čtvrtek 4.11 se konal lampionový průvod na Mosteckém náměstí. Účastníci
průvodu dostali lampióny a šli ve tmě na náměstí. Na náměstí po všech možných
přípravách vypustili lampióny. Účastníci se vraceli okolo sedmé hodiny večer.
Všem se akce moc líbila.

Lukáš Maxa

Lukáš Maxa, Ivana Lhotáková,
Lenka Vrabcová

Mistrovství České republiky v judu
3. místo – Ondra Boháč

V neděli 7.11.2021 se náš žák Ondra Boháč z 9.B zúčastnil v Jablonci nad Nisou Mistrovství
České republiky v judu. Ondra zde obsadil nádherné 3. místo a získal bronzovou medaili. Ve
své váhové kategorii byl jediným klubovým zástupcem na turnaji. Dvěma výhrami se
probojoval do semifinále. V něm sice podlehl budoucímu vítězi celé kategorie a čekal jej boj o
bronz. Tam po necelé půl minutě Ondra zaútočil, soupeř se snažil o kontra techniku, ale skončil
na zádech a rozhodčí po poradě vyhlásili Ondru vítězem. Klub soupeře sice podal protest a
Ondra dostal v rámci fair-play nabídku, aby se zápas opakoval. Ondra i tento zápas opět vyhrál
a bronzovou medaili si opravdu zaslouží. Z jeho úspěchu mají radost nejen rodiče, ale i naše
škola a Ondrovo spolužáci.
Gratulujeme a v nadcházející dorostenecké kategorii přejeme hodně zdaru.

Ivana Janošová, Lenka Vrabcová

PODZIMNÍČCI 5.B

Lenka Vrabcová

Prevence rizikového chování na naší škole
V říjnu a listopadu proběhlo na naší škole několik akcí, besed v rámci prevence rizikového
chování.
12 besed zajistila Městská policie v Mostě prostřednictvím strážníků Lucie Švábové a Vlastimila Litta,
3 dvouhodinové programy zajistila organizace Most k naději se svými lektory. Oběma strážníkům MP
i lektorům z organizace Most k naději moc děkujeme.
Ve 4. ABC, 5. ABC a 8. AC byly realizovány besedy s MP na téma „Kybersvět není jen
zábava“, v 6. ABC měli besedy na téma „Násilí není normální“ a v 8. B bylo probráno téma „Máme
svá práva a povinnosti“. Téma „kybersvět, kyberšikana“ a další úskalí v digitálním světě je v dnešní
době víc než aktuální. Žáci zjistili, že obětí kyberšikany se může stát kdokoli z nás…v některých třídách
hodinová beseda ani nestačila a žáci se tomuto tématu věnovali se svými třídními učiteli i v dalších
hodinách.
Pro 7. A a 7. B připravili lektoři z Mostu k naději na 3. 11. a 4. 11. 2021 dva dvouhodinové bloky
„Bezpečné klima ve třídě“.
Šlo o to trošku stmelit třídní kolektivy, které se v předchozím školním roce díky distanční výuce příliš
nesžily…Žáci si zahráli několik skupinových her, aktivit na podporu spolupráce, empatie, vzájemné
komunikace. Zahráli si na Titanik, zkusili si pantomimu. Akce se všem žákům líbila, většina se i bavila.
Pro žáky 9. C bylo na 15. 11. 2021 nachystáno zcela jiné téma: „Sexuální rizikové chování a
zdravé partnerské vztahy“. Také deváťáci si zahráli několik her, v nichž měli odvahu vyjádřit se velmi
otevřeně k tématu, mluvilo se o rodině, lásce, přátelství, vztazích i sexu. Přemýšleli také nad prioritami,
co na svém budoucím partnerovi preferují, co je důležitější: hodně peněz, láska, vzhled, vtipnost,
inteligence, věrnost či kuchařské umění? Lektoři byli bezvadně připravení, vstřícní i pohotoví. Program
hodnotí žáci i třídní učitelka jako jednu z nejvydařenějších akcí v oblasti prevence.

23. 11. 2021

Mgr. Petra Kratochvílová

Sokrates 2021
V pondělí 8.11.2021 se naši deváťáci se svými třídními učiteli zúčastnili
jubilejního 20. ročníku regionálního veletrhu středního vzdělávání
SOKRATES.
Akce byla určena hlavně žákům posledních ročníků základních škol a
jejich rodiče s cílem usnadnit žákům volbu jejich dalšího vzdělávaní, aby
si případně ujasnili, kam vlastně půjdou dále studovat. Letošního ročníku
se zúčastnilo celkem 26 škol a i některé firmy, např. BIS Czech, s. r. o a
ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. Partnery letošního jubilejního ročníku byly společnosti Skupina ČEZ,
Severní energetická, a. s., a Vršanská uhelná, a. s.
Žáci si procházeli jednotlivá stanoviště středních škol, vyptávali se na možnosti studia na dané
škole, na jednotlivé obory, jaké jsou podmínky přijímacího řízení, atd… . Někteří tu našli i svou
vysněnou školu, na kterou se chystají po základní škole, takže si zjistili všechny informace o studiu
na této škole. Bylo zde celkem dost vystavovatelů, kteří návštěvníkům představili možnosti
středoškolského vzdělávání. Žáci zde dostali i nějaké prospekty a drobné dárkové předměty.
Této akce se mohli zúčastnit o den dříve i rodiče, a to v čase od 12.00 hodin do 17.00 hodin, kdy
byly prostory otevřeny nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost.
Cílem veletrhu bylo podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání žáků a dospělých, a tím přispět k lepší
informovanosti veřejnosti o možnostech vzdělávání v regionu.

Ivana Janošová, Magan Horáčková,
Lenka Vrabcová

Naše nová spojovací chodba…

Autorem fotografií je Jaroslav Haušild. Fotografie byly zvětšeny a nalepeny na
zeď. Spolupracovali jsme s profesionální firmou, která fototapety instaluje.

Zpracovala: Megan Horáčková, Miroslava
Výšková, Mgr. Lenka Vrabcová

STOLNÍ HOKEJ
V SVČ Most hráli non-stop turnaj ve stolním hokeji
Most, Pečky (has) – Stovka hráčů a
hráček, především z Mostu a okolí, se
ve Středisku volného času Most
vystřídala u herních stolů při akci 24
hodin stolního hokeje. Největší zájem
byl o billiard-hockey šprtec, v němž ti
nejvytrvalejší zvládli i třicet pět
zápasů, což představuje více než
čistých deset hodin hry. Vítězem se
stal Michal Justra, v kategorii juniorů
byl nejlepší Jan Matuščín, nejlepším
starším žákem byl Marek Těšitel a
nejlepším žákem mladším pak Dalibor
Sem. V kategorii žen zvítězila
Valentina Grimmová. Netradičně byla
do programu zařazena také čtyřhra, s
níž si nejlépe poradila dvojice otec Jozef a syn Jan Matuščínovi. Vložené turnaje v air-hockeyi a v táhlovém
hokeji Chemoplast měli stejného vítěze – Lukáše Doležala. Akce byla podpořena v rámci projektu České
unie sportu „Tipsport Sportuj s námi“.
V Pečkách se hrálo o mistrovské tituly v táhlovém hokeji Chemoplast. Turnaj měl letos slabší obsazení, řada
předpokládaných účastníků se omluvila. Také mostecký stolní hokej měl pouze dva zástupce. Oba se ale
zapsali výrazně do výsledkové listiny. Kateřina Doležalová zde získala svůj první titul mistryně republiky.
Lukáš Doležal byl při premiéře v kategorii mužů třetí. Společně s brněnským Ladislavem Šustáčkem pak
jako družstvo Lightnings ovládli týmovou soutěž.
VÝSLEDKY
•

24 hodin stolního hokeje – billiard-hockey šprtec
(kat. Expres) – 1. Michal Justra, 2. Matyáš Vaníček, 3.
Jan Matuščín (všichni BHC StarColor Most), atd.

•

24 hodin stolního hokeje – billiard-hockey šprtec čtyřhra – 1. Jozef a Jan Matuščínovi, 2. Oliver Čermák
a Dalibor Sem, 3. Matyáš Vaníček a Marek Těšitel, atd.

•

24 hodin stolního hokeje – air-hockey (kat. B) – 1.
Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Jakub Svoboda,
3. Lukáš Doležal (oba SVČ Most), atd.

•

24 hodin stolního hokeje – táhlový hokej Chemoplast (kat. B) – 1. Lukáš Doležal (Black Sharks
Most), 2. Karel Racek (Seny-Oři), 3. Ladislav Hegedüs (Most), atd.

•

Mistrovství ČR - Pečky – táhlový hokej Chemoplast – 1. Ladislav Šustáček (SHL Brno), 2. Karel
Racek (Seny-Oři), 3. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), …, 14. Kateřina Doležalová (Lejdýs
Most), atd.

Foto – BHC Most: 24 hodin stolního hokeje

V listopadu slavíme Den boje za svobodu a demokracii. 17. listopadu si
připomínáme hned dva dny moderních dějin, které jsou spojené se studenty
vysokých škol.
V roce 1939 došlo k nepokojům studentů vysokých škol, které byly potlačeny
nacistickými bezpečnostními složkami.
V listopadu 1989 se pak výročí tohoto památného dne stalo začátkem sametové
revoluce a pádu komunistického režimu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/
Lenka Vrabcová

TONDA OBAL NA
CESTÁCH
Základní školy navštěvují každodenně lektoři s
programem Tonda Obal na cestách. Tuto
pojízdnou výstavu, která je realizována na
českých školách již přes 20 let, navštívilo za
dobu její existence přes 2 miliony lidí. Na akci
se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí
a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se
podívat na vzorky recyklovaných materiálů.
Na naší kole se akce uskutečnila 12.11.2021.
Program zajistila paní učitelka Janošová. Akce
se rozdělila podle stáří. Obě první třídy měly
jednu lektorku, ve sborovně se vystřídaly s
dalším lektorem třídy z prvního stupně a v
učebně fyziky se s další lektorkou střídaly třídy
z druhého stupně.
Program pro jednotlivé třídy trval 45 minut –
tedy jednu vyučovací hodinu. Žáci si vyslechli
nějaké povídání k danému tématu, shlédli
video a hlavně se zapojili do praktické části,
kde třídili např. odpad.

Ivana Janošová, Lenka Vrabcová

TURISTIKA HIPODROM A GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ – 4. ROČ.

V měsíci listopadu se žáci 4.B
zúčastnili vycházky na
Hipodrom.
Přesto, že nám počasí moc
nepřálo, bylo chladno a mlha,
dokázali jsme si turistiku užít a
v přírodě se nám líbilo.

Michaela Krčmářová, Jitka Pelikánová,
Lenka Vrabcová

Projektový den
„Sluneční soustava
jinak“– 3.A
Five, four, three, two, one, zero, S T A R T.
Třída 3.A odstartovala na třídním
raketoplánu prozkoumat naší sluneční
soustavu. Co asi najdeme?
Bylo těžké se dostat na oběžnou dráhu, protože někteří zkonzumovali více svačiny a byli jsme
těžší, než jsme čekali. Byli jsme zvědaví, zda trysky budou dost silné a překonají zemskou
gravitaci. Záhy jsme se dívali z okýnek na tajemný prostor, který se nazývá vesmír (space).
Naši vesmírnou odysseu jsme zahájili pohledem na nejmenší planetu naší SS – Merkur. Je
nejblíže Slunci a není tam voda. Pak jsme zahlédli tajemnou Venuši, zahalenou do temných
mraků. Nejkrásnější pohled byl na naší Zemi a její jediný Měsíc. Modrá barva střídala zelenou,
hnědou, no prostě širokou škálu barev…prostě život. Když jsme míjeli rudý Mars, tak jsme
symbolicky z rakety zamávali vozítku Perseverance.
Následně jsme urazili obrovskou vzdálenost, abychom uviděli tzv. plynné a ledové obry –
Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
Když jsme míjeli Jupiter, tak jsme nemohli nevidět jeho pověstnou velkou skvrnu. Ten
nejchytřejší z nejchytřejších nás upozornil na skutečnost, že průměr Země se vejde do průměru
Jupiteru 11 krát.
U Saturnu jsme obdivovali prstenec z prachu a ledu. Jako kdyby v tom nekonečném čase čekal
na svou vesmírnou nevěstu, kterou obdaruje ledovým prstýnkem.
Celou cestu jsme měli strach z Černé díry. Víme, že má obrovskou hmotnost, a co do sebe
pohltí, to nenávratně zmizí. Mizí i světlo – zase pro nás nová zpráva.
Blížil se čas oběda, takže kosmonautům a kosmonautkám začalo kručet v břiše. Zapnuli jsme
brzdící trysky a díky zemské gravitaci jsme hladce přistáli. Rychle jsme svlékli skafandry a
s chutí jsme navštívili naši pozemskou jídelnu.
Mgr. Z. Fuchsová

Zuzana Fuchsová, Lenka Vrabcová

Zájmy našich žáků
Lukáš Maxa je žák 7.A. a hraje na trubku.

My jsme se Lukáše zeptali na otázky:

Lukáš hraje na trubku :

1. Jak dlouho se učíš na trubku?
Učím se už sedm let.
2. Kde jsi se učil?
Chodím do ZUŠ F.L Gassmanna.
3. Trubka na kterou hraješ je tvoje?
Ne, hraji na půjčenou z ZUŠ.
4. Hraješ na trubku i před více lidmi?
Byl jsem už i na koncertech. Byly to
koncerty menší, ale i tak jsem se rád
zúčastnil.
5. Co tě vedlo k tomu, že jsi začal hrát
na trubku?
Vždy jsem po tom toužil.

Lukášova trumpeta:

Autor: Tomáš Klepl a Martin Šilha

