3.A
Díky fotografiím můžete nahlédnout do některých vyučovacích hodin. Do počítačové učebny
chodí žáci rádi, vždy se těší. Každý má k dispozici svůj počítač, na kterém plní zadané úkoly.
Pracujeme na oblíbeném školním portálu "Školákov", kde upevňujeme násobení, dělení; také
procvičujeme vyjmenovaná slova po b, l.
Výuku nových slovíček z AJ kombinujeme s výtvarnými a pracovními činnostmi.
Vystřihujeme je z pracovního sešitu, abychom s nimi mohli následně názorně pracovat. Tato
činnost nám pomáhá si slovíčka lépe zapamatovat.
Chlubíme se také mimoškolními úspěchy - to je ten diplom s medailí za 1. místo v taneční
soutěži.
To byly střípky z výuky třídy 3.A a teď už společně netrpělivě očekáváme vánoční svátky.
Tř. uč. Zuzana Fuchsová

Bruslení
V pondělí 29. 11. se vydaly dvě skupinky žáků z druhého stupně na venkovní kluziště u
magistrátu, kde si společně hodinku zabruslily. Žáci měli kluziště celé pro sebe, takže se
všichni dostatečně vyřádili. Někteří si s sebou odnesli nějakou tu modřinu, ale všichni to
zvládli bez větších problémů. Při zpáteční cestě jsme se posílili dobrotami z vánočních (letos
tedy farmářských) trhů a pěšky vyrazili zpět do školy.

Mgr. Lenka Vrabcová, Tomáš Klepl

Moje izolace
Jako spoustu lidí jsem i já
chytila covid. Naštěstí to bylo v
době podzimních prázdnin,
takže moje třída nešla do
karantény. Moje izolace trvala
14 dní a předtím jsem byla ještě
v karanténě kvůli pozitivnímu
členu rodiny. Během toho to
bylo celkem náročné. Učit se
pouze z výpisků bez výkladu
učitele nebylo dobré, navíc s neustálou únavou a zhoršeným dýcháním. Po
návratu do školy toho bylo hodně. Nové učení, spousta testů a hlavně
nenapsané čtvrtletní práce. Měla jsem co dohánět, ale naštěstí byli učitelé
vstřícní a chápaví a testy mi nedali hned, abych měla šanci se ,,rozkoukat“.
Už uběhl nějaký čas a vše se v rámci možností vrátilo do normálu. Přeji
vám hodně štěstí, ať covid nechytnete a pokud ano, tak ať máte co nejlehčí
průběh.

Andrea Hurtová

DOPIS JEŽÍŠKOVI

EDUbus
Program „Suchý led“ hodnotím jako velmi přínosný. Po téměř roce a půl bez jakéhokoliv
jiného vyučování než převážně distančního, se žákům přiblížila výuka chemie a fyziky
prakticky. Žáci osmých ročníků tuto změnu velmi uvítali a ochotně spolupracovali
s přednášejícím.
Též vyučující měli možnost si vyzkoušet například práci s digitálním mikroskopem či
využití robotiky ve výuce.
Více takových akcí!
Papoušková I.

Turnaj ve florbale
V listopadu se konal florbalový turnaj pořádaný Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414,
příspěvková organizace a Okresní radou Asociace školních sportovních klubů Most - OR AŠSK Most. Žáci
naší školy se účastnili turnajů pro mosteckou divizi.
V pátek 19. 11. se konal turnaj mladších žáků – 6. a 7. třídy. Za naši školu se zúčastnilo 12 žáků a to:
6. B – Tadeáš Petr, Frýbert Michal
6. C – Tichý Michal, Mráček Matěj, Schandara Daniel
7. A – Novotný Adam
7.B – Nguyen David, Schejbal Tomáš, Nguyen Filip, Čermák Oliver, Pokorný Matěj, Spurný Denis
Kluci si zahráli 4 zápasy, a především si vyzkoušeli atmosféru turnaje. Myslím si, že do toho dali vše, snažili
se o co nejlepší výsledek. Mým hlavním cílem bylo, aby si žáci vyzkoušeli, jak to na turnajích chodí.
Doufám, že si zahráli, trochu se naučili spolupracovat a užili si sportovní dopoledne.
V úterý 23. 11. se pak turnaje zúčastnili straší žáci. Těch bylo 11 a to ve složení:
7. B – Matoušek Dominik
8. A – Havlák Lukáš
8. C – Mikač Samuel, Pešír Tadeáš, Novotný Filip, Pokorný Jan
9. A – Baumgarter Radim, Čekel Jakub,
9. B – Ondřej Boháč, Brániš Radek, Svoboda Jakub
Tento tým se umístil na 5. místě. Někteří z nich se florbalového turnaje účastnili v minulých letech, takže
věděli, co je čeká a jak se připravit. Kluky bych chtěla pochválit za to, jak se společně domluvili, rozdělili si
posty a při hře se podporovali a radili si navzájem.
Obou týmům děkuji za účast a reprezentaci naší školy.

Magnetismus - pokusy v 6.C
Na hodinách fyziky dostali žáci šestých tříd za úkol zjistit, zda
se v okolí tyčového magnetu vyskytuje magnetické pole a zda
v něm působí magnetická síla. Žáci pracovali ve skupinkách.
Vyzkoušeli si to např. s tyčovým magnetem, kolem kterého
postavili magnetky, které se natočily svou střelkou k
opačnému pólu magnetu. V druhé části postavili a potom
položili tyčový magnet do kovových pilin. Žáci pozorovali
vytvoření čar proložených řetězci pilin, které se nazývají
indukční čáry magnetického pole. Jsou to myšlené čáry,
kterými znázorňujeme silové působení magnetického pole.
Dále si pomocí 2 tyčových magnetů vyzkoušeli jejich
vzájemné působení - zda se navzájem přitahují nebo odpuzují.
Pomocí pokusů si tak žáci našli odpověď k zadanému úkolu.

Magnetismus je fyzikální jev projevující se
primárně silovým působením na pohybující
se nositele elektrického
náboje (nabité částice). Důsledkem tohoto
působení jsou např. silové působení na (i
nenabitá) tělesa (nejsilnější
u feromagnetických látek) či změny
elektrických, optických a dalších
materiálových a termodynamických
charakteristik látek vystavených
magnetickému působení. Slovo magnetismus
pochází z řeckého magnétis, což znamená
magnetický (podle krajiny Magnésía
v Thesálii v severovýchodním Řecku, kde
byla naleziště rud s přírodním
magnetismem).
Magnetismus je vytvářen
pohybem elektrického náboje nebo
změnou elektrického
pole v čase. Elektromagnetismus, tedy
sloučení magnetismu a elektrické síly je
jednou ze čtyř základních interakcí.
Tobiáš Vacek, Jan Krejsa 8.B
Foto: Mgr. Ivana Janošová

MASTERCHEF

V pátek 26.11.2021 se v rámci ČaSP - domácnost konala kulinářská soutěž MASTERCHEF.
Téma bylo "KUŘE 100X JINAK". Soutěžily 4 skupinky ze třídy 6.B, které se snažily svá
jídla dovést k dokonalosti. Porotkyněmi byly např. obě paní zástupkyně, některé paní
učitelky nebo paní uklízečka. Soutěž vyhrála těsně skupinka č. 1. Musím ale pochválit
všechny skupinky, všichni byli moc šikovní.

Ivana Janošová, Lenka Vrabcová

ČERT A MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL NAŠÍ ŠKOLU

Už se chýlí další rok,
zbývá jenom malý krok,
dáme talíř na náš práh,
Bude plný, žádný strach!
Čertům zvonky znějí tmou,
Mikuláš jde s nadílkou.

Naši školu navštívil Mikuláš,
čert a anděl. Rozdávali
dárečky hodným dětem, ty
zlobivé chtěli házet do pytle.
Pytel byl však stéle prázdný,
protože na naši školu chodí
jenom samé hodné děti.

Autor : Martin Šilha a Tomáš Klepl

Návštěva z Úřadu práce - pro deváťáky

Dne 14. prosince 2021 navštívila naši třídu Ing. Riegerová z Úřadu práce v Mostě. Nejdříve
nás seznámila s náplní práce tohoto úřadu, následně pak s konkrétní situací nezaměstnanosti a
nabídky pracovních míst v našem kraji. Nebyly to vůbec pozitivní informace. Paní Riegrová
byla velice milá, nadšeně jsme odpovídali na dotazy a zapojovali se aktivně do diskuse. Na
konci pro nás měla připravené 2 testy. První se týkal hlavně čtení s porozuměním, které je
velmi důležitým faktorem pro naše blížící se přijímací zkoušky. Následně jsme si pak udělali
test, který nám dal malinko návod na naše možné zaměření při výběru budoucího povolání.
Přednáška se všem moc líbila a rozhodně pro příští deváťáky doporučujeme.
Třída 9. C

NOVOROČENKY 2022
MGR. PETRA KRATOCHVÍLOVÁ

STOLNÍ HOKEJ
Tři medaile z mistrovství ČR pro žáky 15. ZŠ Most
Domácí prostředí Střediska volného
času Most svědčilo stolním hokejistům
při mistrovství ČR v billiard-hockeyi
šprtci
a
v air-hockeyi.
Billiardhockeyový šampionát nesl pořadové
číslo 41. V prestižní kategorii mužů
zvítězil Jakub David z Boskovic.
Zopakoval tak svůj triumf z roku 2017,
kdy se mistrovství konalo rovněž v SVČ
Most. Z místních zástupců byl nejlepší
překvapivě, ale zaslouženě Jozef
Matuščín (BHC Most) na osmém místě.
V elitní desítce jej na devátém místě
doplnil Ondřej Frýba (BHC StarColor
Most). V kategorii žen po dramatickém
průběhu soutěže vyhrála Valentina
Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most).
Pro mosteckou hráčku šlo o druhou
zlatou z mistrovství ČR, tu první získala
ještě v kategorii mladší žáci před šesti
lety. V mládežnických kategoriích, na
jejichž organizaci přispěl i Ústecký kraj,
měli mostečtí hned několik medailových
želízek. Mezi juniory bral Jan Matuščín
(BHC
StarColor
Most)
bronz.
V kategorii mladších žáků suverénní jízdou vyhrál Dalibor Sem (BHC StarColor Most). Drama se
šťastným koncem pro mostecké se konalo mezi staršími žáky. Vítěz Českého poháru a favorit
soutěže Marek Těšitel (BHC StarColor Most) začal špatně, po dvou zápasech byl bez výhry,
s jediným bodem za remízu. Poté ale následovalo pět výher a mistrovský titul. Stříbro v téže
kategorii vybojoval žák 15. ZŠ Most Oliver Čermák. Poprvé byla do programu zařazena
kategorie veteránů, jediná, v níž mostečtí neměli zastoupení. Vyhrál Jaromír Foltýn st. (Prague
NHL).
Historie air-hockeyových šampionátů je oproti šprtci mnohem kratší. Letos se tituly udělovaly
popatnácté. Při neúčasti vítěze Českého poháru a obhájce titulu týmu SHL Brno v soutěži družstev
zvítězili Gunners Břeclav. Další tituly zůstaly v Mostě díky Aleně Laštůvkové, Karlu Langovi (kat.
junioři) a Lukáši Doležalovi (kat. muži). Také v air-hockeyi se z medailových zisků mohli radovat
žáci 15. ZŠ Most. Jakub Svoboda byl mezi juniory bronzový. V týmové soutěži bral stříbro
Crazy Team Most, v se stavě mj. s bratry Jakubem a Lukášem Svobodovými.
Foto – BHC Most: Mistrovství ČR – billiard-hockey šprtec

Krátce ze soutěží
• BHC StarColor Most obsadil v desetičlenné 1. lize družstev billiard-hockeye šprtce sedmé
místo. Vítězem a tedy mistrem republiky je tým SHL WIP Reklama Dobrá Voda.
Zajímavostí je, že za jihočeský mistrovský celek nastupuje také Tomáš Fleišman, který se
šprtcem začínal na 15. ZŠ Most. BHC StarColor Most „B“ zvítězil ve 2. lize družstev.
• Mostecký šprtec má dva vítěze Českého poháru 2020/21 a to Marka Těšitele v kategorii
starších žáků a Dalibora Sema mezi žáky mladšími. V hodnocení klubů obsadil BHC Most
třetí místo.
• Žák 15. ZŠ Most Jakub Svoboda zvítězil v hodnocení Českého poháru 2021 v air-hockeyi,
v kategorii junioři.
Kroužky stolního hokeje 2021/2022
Kroužek stolního hokeje – šprtce ve školním klubu 15. ZŠ Most probíhá v úterý od 15:00 do 16:00
ve školním klubu. Hlásit se můžete v klubu nebo přímo na kroužku. Pro členy školního klubu nebo
školní družiny je kroužek zdarma. Kroužky šprtce a air-hockeye organizuje také Středisko volného
času Most. Informace a přihlášky na www.svc-most.cz .
Autor: Jakub Hasil

Školní klub
Takto vypadá náš klub ve školním roce 2021/2022. Je zde mnohem více místa než dříve.
Úpravy navrhla a realizovala naše nová vedoucí školního klubu a tou je Lenka Bránišová.
Zeptali jsme se ji na některé otázky:

1. Líbí se vám práce vedoucí školního klubu?
Ano, líbí moc.
2. Kolik dětí do školního klubu chodí?
Letos chodí do školního klubu 120 dětí.
3. Jaké akce ve školním klubu už například
proběhly?
Soutěž v tancování, diskotéka, lampiónový průvod,
různé soutěže, vycházky do města a okolí školy,
Funpark, Jump aréna a další.
4. Jaké zajímavé akce plánujete?
Návštěva laser game, kina.
5. Spolupracuje klub se školní družinou?
Ano, velmi často.
6. Kde můžeme najít fotografie z akcí školního
klubu?
Fotky najdete na Facebooku naší školy.

Turistický kroužek Šlápota - Hrabák a Vtelno

Megan Horáčková

Tiktok Dance
Show
Pocity výherního teamu:
Byli jsme ve stresu, ale i tak
jsme si soutěž užili a líbilo se
nám dívat se na představení
ostatních skupin.

V porotě seděly dvě dívky z 9.A,
paní zástupkyně a paní ředitelka.

Náš pohled na akci:
Musíme říct, že je moc
hezké, že škola pořádá
takovéto akce. Moc se nám
líbí že se mohl zapojit
každý žák školy.
Doufáme, že škola bude
pořádat více takovýchto
akcí.
Jan Krejsa a Tobiáš Vacek 8.B

Vánoční tradice
Mezi známé České tradice patří krájení jablka, zdobení vánočního stromku, zapalování
svíček na adventním věnci a pečení cukroví. Já bych rád popsal méně známé staročeské
tradice.

První tradice: Sedm hrnečků
Sedm hrnečků sloužilo ve staré tradici k věštění
budoucnosti. Princip byl jednoduchý. Pod každý hrneček
se vložil jeden symbol – mince znamenala bohatství, uhlí
signalizovalo nemoc, prsten svatbu nebo alespoň lásku,
hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věštil cestu ,
chléb štěstí a dudlík miminko. Pak si stačilo jen zavázat
oči, zamíchat hrníčky a jeden si vybrat.
Házení střevíce
Mladé dívky, toužící po vdavkách, házely na Štědrý den
střevícem, případně botou, pokud na střevíce neměly. Stačilo se
postavit zády ke vchodovým dveřím od domu a přes rameno
botu hodit. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala pryč z
domu, znamenalo to , že se dívka do roka vdá. Pokud ale špička
směrovala dovnitř, mohla si být dotyčná jistá, že ještě
minimálně jeden rok zůstane svobodná.

Vynášení štěstí
Štědrý večer je plný nevyzpytatelné
magie. Proto se o tomto dni
nedoporučuje zametat smetí nebo
dokonce vynášet odpadky z domu.
Podle staré tradice to totiž může
znamenat, že si ze svého příbytku
vynášíte i štěstí. A to za jedno odložení
úklidu přece nestojí.

Dominik Halama

Zimní farmářské trhy
Aby se vyhnulo vládnímu zákazu svých vánočních trhů, začalo je město Most pořádat jinak a
pod jiným názvem. Nyní jsou na 1. náměstí Zimní farmářské trhy, které mají trvat až do
6. ledna. Tento typ trhu vláda nezakázala. „Akce je připravena ve spolupráci se společností
Český um – Artificium Bohemicum,“ uvedlo město Most na facebooku.
Novinku Deníku potvrdila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová. „Změnili jsme celý
koncept vánočních trhů a vytvořili z nich Zimní farmářské trhy. Vyhověli jsme tak trhovcům
a hlavně lidem, kteří se zákazem pořádání vánočních trhů nesouhlasí,“ sdělila mluvčí. Most
využil toho, že farmářské trhy pořádá pravidelně, a že jsou běžnou součástí vánočních trhů.
Město už také zveřejnilo na internetu plakát s programem. Úředníci už měli informovat
hygienu. Město s kontrolou počítá, ale chce v ní obstát.
„Zimní farmářské trhy budou respektovat stávající opatření v souvislosti s pandemií stejně
jako případný kulturní program. K sankcím nevidím žádný důvod. Areál trhu je oplocený a
vše bude kontrolováno," sdělil Deníku v pátek 26. listopadu večer primátor Jan Paparega.

Autor: Vojtěch Hladký , Daniel Sazima
Fotky: Daniel Sazima
Zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/vanocnitrhy-namesti-most-covid-20211126.html

Vánoční dekorace školy
Každý rok je naše škola vánočně vyzdobena. Výzdoba především poukazuje na
klasické vánoční zvyky např: lodičky ze skořápek vlašských ořechů a lití olova.

Autor:Vojta Hladký, Daniel Sazima
Obrázky: www.clipart-library.com
Foto: Vojta Hladký

Zábavná matematika
I matematika může být zábavná! Pan učitel Domín spolu se svými žáky z 6. A a ze 6. C
uspořádal ve čtvrtek 16. 12. 2021 praktickou výuku matematiky, která byla ještě ke všemu
vánočně laděná. Žáci měl za úkol ve čtyřčlenných skupinách narýsovat do sešitu tabulku, kam
zaznamenávali rozměry 10 těles, které naměřili. Tyto naměřené rozměry posléze převáděli na
mm, cm, dm, m a km. Jako měřidla byla využita pásma a svinovací metry. Měření probíhalo
ve vestibulu před sborovnou, který je nyní krásně vánočně vyzdoben.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

