1.B TURISTIKA
Dnešní turistická vycházka byla zaměřena na pozorování našeho města, budov a zimní
přírody. Prošli jsme trasu směrem k ZUŠ přes vrch Šibeník, kolem Divadla Rozmanitostí a
zpět k naší škole. Cestou jsme pozorovali stromy, ptáčky, dopravní značky, povídali jsme si
o významných budovách našeho města. Také jsme si zasportovali. Bylo nám fajn a už se
těšíme na další vycházku.

Mgr. Naděžda Kočová

Mistrovství ČR - Air Hockey
Mistrovství ČR - Air Hockey, které se konalo ve Středisku volného času Most se zúčastnil i
Jakub Svoboda, žák 9.B. Na tomto turnaji získal krásné 3. místo, za které získal pohár. Kuba
se tomuto druhu sportu věnuje 4 roky, trénuje ve Středisku volného času Most. Srdečně

gratulujeme.

Ivana Janošová

Jak funguje školní časopis
U nás ve školním časopise to je
docela zábavné. Vždy si na začátku
každé hodiny sedneme všichni a
probíráme témata na daný měsíc.
Bývají to různá témata. Od
turistiky pro první stupeň, až po
nějaké akce či tradice, co se ve
škole, nebo ve městě budou dít.
Například Tři králové, Mikuláš ,
Velikonoce. To jsem
nevyjmenoval ani polovinu všech
témat co vždy vymyslíme. Po
výběru témat se dáme do práce,
nebo se inspirujeme jinými
časopisy z jiných let. Většinou před tím, než začneme vše
sepisovat, hledáme fotky. Pokud je to možné, tak si fotky
nafotíme my. Po pořízení fotek je čas na psaní. U této části
strávíme nejvíce času. Musíme vymýšlet text tak, aby byl
dostatečně dlouhý. Nechceme, aby se čtenáři nudili a museli
koukat jen na obrázky. Obrázky jsou část sama o sobě. Někdy
je obrázek moc velký a někdy moc malý, někdy rozmazaný.
To práci zkomplikuje, protože pak musíme upravovat text a
to nám zabere trochu toho času. Občas to dopadne tak, že text
malinko upravíme, aby se tam fotky vešly. Všechny práce
kontroluje, upravuje a kompletuje naše paní učitelka Lenka
Vrabcová. Nakonec se po náročné
práci všech vyklube povedený
časopis.

Lukáš Maxa

Den obnovy samostatného českého státu - 1. ledna
Od roku 2001 se 1. leden neslaví jen jako Nový rok, ale také jako státní svátek – Den
obnovy samostatného českého státu. K rozdělení ČSFR došlo 1. 1. 1993 na základě
usnesení Federálního shromáždění o rozdělení federativní republiky (ČSFR) na dva
samostané státy - Českou republiku a Slovneskou republiku.
Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny.

Na rozdělení jedné republiky na dva
suverénní státní útvary se dohodli
představitelé politických stran, které ovládli
parlamentní volby konané v květnu roku
1992. Byla to Občanská demokratická strana
(předseda Václav Klaus) a Hnutí za
demokratické Slovensko (předseda Vladimír
Mečiar).

V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány základní dokumenty o budoucí spolupráci
samostatných republik, mezi které patřilo vytvoření celní unie, 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 další. V návaznosti na vznik nového státního úvaru
byla Česká republika dne 19. ledna přijata za člena OSN, jejím prvním prezidentem byl 26.
ledna zvolen Václav Havel a od 8. února byla provedena měnová odluka obou států.
Zdroj: https://www.mzv.cz/brussels/cz/

Dílny na SPŠ – 7.ročník
Třídy 7.A a 7.B navštívily v rámci projektu dílny Střední
průmyslovou školu v Mostě.
Žáci si mohli vyzkoušet práci se dřevem a seznámili se
s různými druhy dřev.

Každý si mohl vyrobit vařečku. Musela být řádně opracovaná a hladká, aby byla
použitelná v kuchyni. Dílny trvaly cca hodinu a půl.

Adéla Jablonská, Lenka Vrabcová

KROUŽEK VAŘENÍ

Každý čtvrtek probíhá v naší škole kroužek
pro družinové děti, který se nazývá
Domácnost. Děti mají možnost naučit se
uvařit různá jídla. Také se naučí správnému
stolování. Už se naučily dělat palačinky,
pomazánky, pekly cukroví a nyní si
vyzkoušely uvařit i hlavní jídlo. Dělaly bramborovou kaši a přírodní kuřecí plátek. Musely
oloupat a nakrájet brambory, naklepat kuřecí maso, připravit bramborovou kaši, prostřít stůl,
udělat pití, umýt nádobí. Talíře a příbory dávají do myčky, kterou se též naučily obsluhovat.
Dle mého názoru je kroužek moc baví.
Jana Kaslová

Mezinárodní den památky obětí holokaustu
Mezinárodní den památky
obětí holokaustu připadá na
27. ledna. Byl vyhlášen
Valným shromážděním
Organizace spojených
národů (OSN) 1. listopadu
2005. Tento den má
připomínat utrpení přibližně
šesti milionů Židů, 220 tisíc
Romů, 15 tisíc homosexuálů
a milion dalších nevinných
obětí v době holokaustu za
druhé světové války.

Návrh na vyhlášení
tohoto dne byl podán
Izraelem, Spojenými
státy americkými,
Austrálií, Kanadou a
Ruskem Podpořilo jej 91
členských zemí.

Zpracovali: Tobiáš Vacek, Jan Krejsa 8.B

Česká školní inspekce
Od 11. ledna do 14. ledna u nás na škole chodila Česká školní inspekce.
Co to vlastně je?
Česká školní inspekce je národní autoritou pro hodnocení kvality a efektivity
počátečního vzdělávání zahrnujícího mateřské školy, základní školy, základní
umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a všechna školská
zařízení (např. školská poradenská zařízení, střediska volného času, školní jídelny
apod.), samostatným správním úřadem České republiky s celostátní působností
zřízeným ze zákona, organizační složkou státu a služebním úřadem podle zákona o
státní službě. Organizačně je Česká školní inspekce členěna na ústředí se sídlem v
Praze a 14 krajských inspektorátů. Vedoucím úřadu je ústřední školní inspektor.
Působnost České školní inspekce spočívá zejména v zajištění externího hodnocení
kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky, a to
prostřednictvím sledování, hodnocení a kontroly vzdělávání, výchovy a školských
služeb poskytovaných veřejnými, soukromými i církevními školami a školskými
zařízeními zapsanými ve školském rejstříku.
Ústřední školní inspektor - vedoucí služebního úřadu: Mgr. Tomáš Zatloukal
Náměstek ústředního školního inspektora - zástupce vedoucího služebního úřadu
PhDr. Ondřej Andrys

Zdroj: Česká školní inspekce - Domů (csicr.cz)
Andrea Hurtová

LIDSKÉ TĚLO – 5.B
Máme Přírodopis a téma
následujících hodin je „Lidské
tělo“. Látka to není pro všechny
zrovna jednoduchá, tak je potřeba
ji dětem nějak přiblížit, aby je
zaujala, bavila a byla pochopena.
Zrodil se nápad na vytvoření
osobního kostlivce. Děti přijaly
zadaný úkol s velkým nadšením.
Každý si mohl nechat obkreslit
své tělo na papír a mít svého
vlastního kostlivce.
Někdy výtvor připomínal mimozemšťana nebo Golema,
ale téma a účel byl splněn.
Dle popisu v učebnici žáci dokreslili potřebné kosti a
kostičky. K dokonalosti chybělo už jen
málo – jméno. Fantazie autorů jmen je
opravdu veliká.
Hodina Přírodopisu – Škola hrou
byla zdařilá, děti byly nadšené a
spokojené se svými výtvory.

Při práci jsme zjistili, že máme
malou třídu, a tak bylo potřeba využít
velkého prostoru na chodbách.

Zlata Tomášková

Nový Ministr Školství

V Praze 18. prosince 2021 byl
Petr Gazdík uveden do funkce
ministra školství premiérem
Petrem Fialou. Na tiskové
konferenci spolu představili
priority nové vlády pro další
směřování resortu školství a
vzdělávání v České republice.
Ministr Gazdík rovněž uvedl, že
bývalý ministr Robert Plaga
bude jeho politickým
náměstkem.

"Klíčovým slovem, které zmínil pan premiér, je
kontinuita. Ministerstvo školství bude
ministerstvem, které může navazovat na práci
vykonanou v uplynulém volebním období.
Klíčovým dokumentem je Strategie 2030+, která
je vydiskutována jak s odbornou veřejností, tak
má i politickou shodu napříč politickým
spektrem. Naším zásadním úkolem bude uvést ji
do života, uvést ji do podoby, která se dotkne
každodenního života každé vzdělávací instituce
v České republice," řekl Petr Gazdík na své první
tiskové konferenci v roli ministra školství,
mládeže a tělovýchovy. "Dalšími klíčovými slovy
jsou motivace, ale také rodiče a veřejnost, protože
my a naše vláda budeme muset vysvětlit změny
ve vzdělávání zejména rodičům. Každý jsme
chodili do školy a každý chceme pro naše děti to
nejlepší a myslíme si, že tak, jak jsme se učili my,
se musí učit i naše děti. Ale ta doba už je někde
jinde, a to musíme veřejnosti vysvětlit. Budou to
nelehké čtyři roky. Naštěstí mám ale tu čest
navazovat na práci svých předchůdců, včetně
pana premiéra," uzavřel nový ministr školství
Gazdík. Při svém jmenování rovněž ocenil
konstruktivní přístup svého předchůdce v úřadu
Roberta Plagy. "Dohodli jsme se, že bude na
MŠMT pokračovat jako můj politický
náměstek." řekl Petr Gazdík.

Zpracovali: Jan Krejsa a Tobias Vacek 8.B

Projektový den v přípravné třídě
Ve středu 19.11.2022 proběhl v přípravné třídě projektový den na téma polytechnické
vzdělávání. Celý den byl zaměřený na možnosti využití digitálních technologií při rozvoji
polytechnických dovedností dětí předškolního věku.
Děti se hravou formou učily základům programování jak pomocí aplikace v tabletu,
tak i díky didaktické pomůcce Včelka Bee-bot. Vyzkoušely si například jak naplánovat trasu
Včelky z bodu A do bodu B nebo jak lze určitý sled kroků opakovat (vytvořit cyklus).
Završením celého dne byly činnosti s kódovacím vláčkem (Lego Coding Express), díky
kterému si děti nenásilnou formou osvojovaly základy kódování, jako je řazení, opakování
nebo vytváření podmínek.
Velký dík patří RNDr. Janu Krejčímu, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, který celý den připravil a dětem vše trpělivě vysvětloval a ukazoval. Děti
byly nadšené tak, že nechtěly jít ani domů.

Turistický oddíl Šlápota v zimě
Zájem o turistiku v tomto období, kdy nám počasí moc nepřeje a navíc je brzy tma se
podstatně zmenšil. Opravdoví turisté vydrželi a vyráží na své výpravy i v zimním období. Za
své výkony získávají naše vlastní turistické vizitky do turistických notýsků a placky
„Šlápoty“. Na poslední výpravě jsme zaznamenali, že už se dny zase prodlužují, což nás
velice potěšilo. Věříme, že nám to přiláká další zájemce, a že se naše řady opět rozšíří.
Všichni se na vás těšíme a posíláme pozdrav z našich posledních výprav.

Ivana Lhotáková

STOLNÍ HOKEJ
Sezóna 2022 začala dvěma regionálními turnaji
Dvěma šprtcovými turnaji regionální úrovně (kat. Expres) začala v SVČ Most pro hráče a
hráčky z Mostecka sezóna 2022. V Poháru United Energy zvítězil Jan Matuščín (BHC
StarColor Most). Jediným zástupcem 15. ZŠ Most byl na dvanáctém místě Oliver Čermák. V
dalším turnaji, tentokrát o Pohár StarColor, vyhrál Marek Těšitel (BHC StarColor Most).
Startovali čtyři žáci naší školy – 13. Vlastimil Třasák, 14. Ihzak Perez, 15. Aleš Veselý, 16.
Oliver Čermák.
Pozvánky na soutěže
• sobota 12. února 2022 – BŘECLAV – billiard-hockey šprtec – přihlášky do středy 2.
února 2022
• středa 23. února 2022 – MOST SVČ – air-hockey – přihlášky do úterý 22. února 2022
• Informace a přihlášky: jakub.hasil@post.cz, 603 337 054
Kroužky stolního hokeje 2021/2022
Kroužek stolního hokeje – šprtce na 15. ZŠ Most probíhá v úterý od 15:00 do 16:00 ve
školním klubu.

Rekordní teploty v česku 2022
Česko zažilo nejteplejší Nový rok od začátku měření. Na stanici v Kopistech totiž
naměřili teplotu 15,7 °C. V pražském Klementinu naměřili 14,2 °C. Teploty tak
překonaly rekord z roku 2007, tehdy v Klementinu naměřili 12,5 °C.

Letošní silvestr je
nejteplejší od roku 1935.
Naměřili rekordních 15
stupňů. Letošní silvestr
je nejteplejším v Česku
za skoro 90 let.
V Děčíně a Českých
Budějovicích v pátek
meteorologové naměřili
15,3 stupně nad nulou.

Otužilci se nemohli otužit kvůli vysokým teplotám.

Cyklisté vytáhli svá kola.

Zdroj: https://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/rekordy-pocasi
Pavel Zárybnický

Turistická vycházka třídy 3.A
Ve středu 12.1.2022 absolvovala třída 3. A turistickou vycházku k
novému Jezeru Most, které je umístěno nad “Starým Mostem” a
bylo napouštěno celých 6 let. V současnosti se z něj stává
vyhledávaná relaxační zóna.

Řádně oblečeni jsme
vyrazili do mrazivého
rána. Část cesty jsme
absolvovali rychlodráhou,
a pak jsme museli pěšky.
U kostela jsme udělali
první společné foto a se
zaujetím jsme si vyslechli
historii jeho přesunu. Ve
své době to byl technologicky naprosto jedinečný
projekt a děti mi záviděly, že jsem to viděla na
vlastní oči. Pak jsme pokračovali v cestě a již z
dálky jsme viděli impozantní vodní plochu. Se
zájmem jsme si prohlíželi stále se rozšiřující
infrastrukturu kolem Jezera. S ohledem na roční
období jsme se “prošli jen po pláži” a seznámili
jsme se s jednotlivými zónami Jezera. Nejvíce nás
potěšilo, že se nepočítá pouze s plaváním a vodními
sporty, ale že jsou zde i vyhrazená místa pro
“pejskaře” a vodní ptactvo. Zase jsme bohatší o
nové zážitky a vědomosti.
Turistika byla super, ale všichni jsme se těšili do teplíčka.

Mgr. Zuzana Fuchsová

Práce žáků ze 4.B
V rámci výtvarné výchovy, v souvislosti s tématem "film, fotografie", žáci dokončovali portrét postav ze
známých filmů a pohádek.

Všem žákům se práce moc povedla a i ti, kteří měli zprvu pocit, že je to nesplnitelný úkol, na sebe byli
nakonec pyšní a spokojení s tím, co dokázali.
Portréty už nám visí na nástěnce a kochat se a chválit, chodí i ostatní paní učitelky.

Mgr. Michaela Krčmářová

ZÁLIBY NAŠICH ŽÁKŮ
Mám rád auta, sbírám modely aut 1/64 až 1/18 . Mám rád Volkswageny , Diesel Motory a i
jiná auta. Na autech pracuji každé prázdniny s tátou v práci.
Volkswagen Touran První generace (2003)
Touran, je uvedený na trh v roce 2003 a je první založený na platformě Golf. Dá se ho
považovat za prodlouženou verzi Golf Plus, podle jeho tvaru.
Motory
Motory dostupné na trhu
zahrnovaly 1.6FSI (1.9TDI s
výkonem 74KW - přibližně 101
hp ) . Touran byl standardně
uveden na trh se šestistupňovou
manualní převodovkou pro motory
1.9 TDI.

1.9 TDI Viz Foto:

Bezpečnost
Touran 2003 : Výsledky testu Euro NCAP
Test
Dospělá osoba:

Skóre
33

Hodnocení
⭐⭐⭐⭐⭐

Foto Auta :

Dominik Halama
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