Karneval v přípravné třídě
V úterý 15.2.2022 přišly děti do školy celé natěšené, protože nás čekal karnevalový rej.
Nejdříve jsme si povídali o Masopustu jako o starém slovanském svátku, jak se slavil dříve a
jak se slaví dnes. Děti přemýšlely, z jakých dvou slov vznikl název Masopust a na základě
toho pak vymýšlely, jaká znají „masová“, ale i bezmasá jídla. A protože mezi tradiční
masopustní pochoutky patří také koblížky smažené na másle, zdramatizovali jsme si pohádku
O Koblížkovi. Vyvrcholením pak byl karnevalový průvod masek s tancem a soutěžemi.

Štěpánka Komůrková

DÍLNY 7.A a 7.B
Dne 17.2.2022 a 15.2.2022. byla třída 7.A a 7.B. v dílnách na Střední technické škole
v Mostě. Vyrobili a přinesli jsme si domů vizitku s našimi jmény a přezdívkami, nebo jsme
si vyrobili šroub.

Foto: Jana Škrečková
Autor: Megan Horáčková

Co nás zajímá?
Krypto měny
Crypto neboli kryptoměna je digitální aktivum sloužící
jako zprostředkovatel směny využívající silné šifrování
za účelem bezpečnosti transakcí. Kryptoměně se říká také
cryptocurrency, cryptoměna nebo virtuální měna
(například bitcoin nebo etherum). Kryptoměny jsou
v současnosti velice popularní.

Jak se např. bitcoin těží?
Těžení probíhá tak, že něco jako „malej
počítač“, který jede přes měsíc v kuse a v tak
zvaném GPU se snaží najít číslo „nounce“,
které se následovně promění přes stránky pro
těžiče bitcoinu na bitcoin a ne celý bitcoin, jen
např 0,0000000005% bitcoinu vydělá jedna
grafika denně, což je nějakých
1,25 dolaru.
Protože ty Grafiky jedou celý den, tak se
rozbijí, a proto Grafické karty , auta atd. šly
cenou nahoru.
Jelikož je extrémně moc bitcoin těžičů, tak
čipy, co se používají v autech a grafikách,
firmy nestíhají vyrábět.

Text : Daniel Sazima , Vojtěch Hladký
obrázek bitcoinu : www.pngarts.com

Čtenářská dílna
Po delší době nám
konečně vyšel čas na
čtenářskou dílnu. Děti
si můžou tuto část dne
zvelebit a donést si
deky a polštáře.
Žáci si přinesli knížky,
které
mají
zrovna
rozečtené. Velmi oblíbená
je kniha Deník malého
poseroutky. Dále zde
máme například tituly
Krysáci, Bylo nás pět,
Matylda, Spící město,
Velká kniha pohádek a několik dalších.
Čtenářská dílna trvá dvě hodiny a dnes jí máme i
s ovocným občerstvením.
V druhé části si děti vytvoří pracovní list, který vznikne
vylosováním kartiček. Žáci se
musí zamyslet nad dějem a
odpovědět na otázky, které souvisí s autorem, postavami,
prostředím a podobně.
Daný čas se blíží ke svému konci a nezbývá nic jiného než se těšit
na příští dílničky.

Iveta Novotná, Zlata Tomášková

JARNÍ PRÁZDNINY
Prázdniny v únoru a březnu se nazývají jarní, i když připadají na zimu. Spousta rodin se
vydává na hory nebo jinou dovolenou. Aby nedošlo k přeplnění sjezdovek a hotelů, jsou
jarní prázdniny rozděleny do šesti termínů od začátku února do poloviny března. Na město
Most padl termín 21. 2. – 25. 2. 2022.
Každý využije jarních prázdnin, jak uzná za vhodné. Někdo vyrazí na hory (lyžovat,
sáňkovat, stavět sněhuláka) jiný využije volných dnů k návštěvě příbuzných.
A jak jste strávili prázdniny vy?

Jablonská Adéla, 7.A

MOJE JARNÍ PRÁZDNINY
Letošní jarní prázdniny jsem strávila v dřevěné chaloupce v Jeseníkách.
Byla jsem tam s babičkou a dědečkem, později za námi přijela i maminka.
Každý den jsme chodili lyžovat, ale sněhu bylo málo. Podnikali jsme také
výlety do okolí a do lesů, kde jsme dávali do krmítek potravu zvířátkům a
sypali jsme ptáčkům.
Jeden večer jsme šly s babičkou a s maminkou po lyžování na bazén a do
sauny. Seznámila jsem se s novou kamarádkou. Měla také prázdniny a byla z
Prahy. Jmenovala se Lenka. Zažily jsme spolu hodně legrace.
Podvečer předposledního dne jsem prožila na dětském maškarním bále.
Soutěžili jsme, tancovali a na závěr byly vyhodnoceny nejlepší masky a
kostýmy. Jako „pytel mouky“ jsem se umístila na 3. místě. Vracela jsem se
domů se spoustou zážitků a už teď se těším na další prázdniny.
Žákyně 4. třídy

Turistika přípravné třídy s návštěvou knihovny
Trochu netradičně v úterý 25.1.2022 vyrazila přípravná třída na svoji další turistiku.
Cílem byla tentokrát Městská knihovna v Mostě, kde na děti čekala knihovnice paní Jitka
Jílková. Ta děti provedla dětským oddělením, ukázala jim, jak jsou knížky v knihovně
uspořádané a nezapomněla představit ani zvířecí členy knihovnické rodiny – papoušky a vodní
želvu Karla. Děti si mohly prohlédnout i výstavu, která se nachází v prostorách knihovny,
s názvem „Rozmáňo“ svět pohádek. Zde si děti prohlédly loutky a dekorace z různých
představení Divadla rozmanitostí v Mostě. Poté se již děti pohodlně usadily v čítárně
a zaposlouchaly se do příběhu špačka Kamila, který se místo létání raději učil číst. Odměnou
pak byla možnost prohlédnout si všechny vystavené knížky. Toho děti s nadšením využily.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili u Fun parku na Šibeníku, kde se děti vyřádily
na dětském hřišti. Do školy se tak děti vracely příjemně unavené a spokojené.

Štěpánka Komůrková

Co je to kyberšikana :
Kyberšikana: (cyberbullying) je počítačová šikana, přes online platformy slouží
k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele. Zahrnuje i kyberšikana opakované chování
mezi agresorem a obětí.
Různé typy kyberšikany:
Kyberstalking:
V překladu jde o pronásledování v kyberprostoru nejčastěji
pomocí SMS, chatu, emailu, telefonu, sociálních sítí, Skypu apod. Oběti většinou
pronásledovatele (stalkera) znají,
často jde o bývalého
milence/milenku, kamaráda,
zrazeného přítele nebo milovníka.
Stalker může být ale i neznámý, a
to v případě, že si oběť vyhlédl
náhodně na internetu.
Pronásledované oběti hrozí
naprostá ztráta soukromí, osobních
údajů a pocitu bezpečí.
Kyberharašení:
Za kyberharašení lze označit
opakované zprávy zasílané
agresorem, které jsou oběti nepříjemné. Tato situace může vzniknout i ze vzájemné
konverzace, ta se stane nepříjemnou a oběť není schopná ji ukončit. Agresor většinou oběť
začne bombardovat zprávami ihned po připojení na internet nebo jí zasílá nežádoucí SMS.
Vyloučení a ostrakizace:
V této formě kyberšikany je oběť vyloučena z nějaké skupiny, do které by chtěla či měla
patřit. Ostrakizace je pro oběť velmi bolestná, i když postrádá přímý prvek agrese. Oběť
trpí frustrací z nenaplnění potřeby někam patřit. Na internetu je to často horší než v reálném
životě, jelikož tam je patrné, kdo je oblíbený a kdo ne, např. je oběť vyloučena
z facebookové skupiny, kde to většinou vidí větší množství lidí než v realitě.
A co u nás ve škole? …
Na aplikaci Instagram byla vytvořena skupina, kde byli žáci od 6. – 9. tříd, dvě třídy se
nedohodly a nadávaly si, až si začali ubližovat i v reálném životě.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyber%C5%A1ikana
Autor: Tomáš Klepl & Martin Šilha

Masopust
Masopust, či obecně
karneval, je třídenní
svátek. Zatímco jeho
počátek, který
nastává po svátku Tří
králů (6. ledna), má
pevné datum, tak
jeho konec na
Popeleční středu je
závislý na datu
Velikonoc a končí
tak v rozmezí od
poloviny února do
počátku března.

Masopustní zvyky mají
zřejmě původ v
předkřesťanských
slovanských oslavách konce
zimy. Podobně se slaví i v
jiných slovanských zemích,
třeba v Rusku se tento svátek
nazývá maslenica a figurují v
něm i některé podobné
postavy jako v českém
masopustu, například kobyla
nebo medvěd. Jiný výklad
původu masopustu vychází
z římského náboženství, které
s předjařím spojovalo
vegetační a plodnostní
božstva, jako je Backhus.

Zpracovali: Jan Krejsa a Tobias Vacek z 8.B
Zdroj: www.wikipedia.cz

Olympiáda z českého a anglického jazyka
Český jazyk
20.1 2022 se konala olympiáda z čekého
jazyka. Zúčastnily se jak deváťáci, tak i
osmáci. Olympiáda z ČJ probíhala tak, že
žáci dostali pracovní papír, který byl
rozložen na dvě strany. První byla
mluvnice, druhá sloh. Většina otázek u
první strany se zaměřovala na úpravu vět a
sloves. Na straně druhé si žáci mohli vybrat
styl, ve kterém udělají slohovou práci. Poté
co žáci dodělali jak první stranu i druhou
stranu, tak práci odevzdali a poté jen
čekaly na výsledky

Anglický jazyk
Olympiáda
z Anglického
jazyka
probíhala tak, že žáci dostali pracovní
list, a když měli hotovo a odevzdali, tak
mohli jít domů a výsledky jim oznámily
druhý den.

Text : Daniel Sazima, Vojtěch Hladký s výpomocí od Tobiáše Vacka

MOST - nejlepší sportovec za rok 2021
Dne 31.1.2022 převzal Ondra Boháč na Magistrátu města Mostu ve velké zasedací síní 2
významná ocenění. Ondra byl vyhlášen jako nejlepší sportovec za
rok 2021 a zároveň získal cenu Fair play, kterou prý ještě nikdy
nedávali. Ondru doprovodila na předávání ocenění maminka. Na
předávání by s Ondrou natočen i rozhovor pro televizi. Pakety,
které dostal jsou moc krásné. Ondra soutěží za Sportovní klub
policie Most, z. s. Přejeme Ondrovi mnoho dalších úspěchů.
Ivana Janošová

Roboshop
Dne 7. února 2022 navštívily 9.
ročníky praktické dílny týkající se
programování, tzv. „Roboshop“.
Žáci se seznámili
s programováním stavebnice
LEGO. Zároveň si připomněli
spoustu pojmů z fyziky, např.
rychlost zvuku nebo světla,
barevné spektrum světla, výpočet
času nebo rychlosti. Bylo velmi
zajímavé, jak na některé otázky
z praktického života lépe
odpovídali slabší žáci a
šikovnější se snažili vydolovat
nabiflované vzorečky. Následně se pokoušeli zapojit čidla a naprogramovat různé motory.
Výsledkem byl u některých funkční a pohybující se robot. Bohužel bylo na praktickou část
velmi málo času. Věřím, že žáci by se u toho zabavili na dlouhé hodiny.
Rozhodně to bylo velmi zajímavé a stálo by za to, kdyby byla možnost zapojit tyto roboty do
výuky.
třída 9. C

STOLNÍ HOKEJ
Oliver Čermák úspěšný v Břeclavi
Ve šprtcovém turnaji nejvyšší kategorie ČP36 v Břeclavi startovalo mezi osmi desítkami hráčů
a hráček také jedenáct mosteckých zástupců. Celkově tentokrát dosáhli spíše průměrných
výsledků. Nejlépe se z nich umístil Michal Justra (BHC StarColor Most), který s bilancí čtyř
výher a tří remíz obsadil sedmé místo. Zvítězil Martin Vrána z brněnského Doudeen Teamu.
Jednu z trofejí si odvezli i mostečtí, a to díky Oliveru Čermákovi z 15. ZŠ, který byl nejlepší
v hodnocení starších žáků. V hodnocení klubů obsadil BHC Most třetí místo. Po břeclavském
turnaji patří Oliveru Čermákovi průběžné první místo v Českém poháru starších žáků.
Pozvánky na soutěže
•

pátek 4. března 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – TURNAJ
JEDNOTLIVCŮ - přihlášky do čtvrtka 3. března 2022

•

neděle 20. března 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – 2. LIGA DRUŽSTEV
(pro ligové hráče) & doprovodný turnaj (pro příchozí)

•

Informace a přihlášky: jakub.hasil@post.cz, 603 337 054

Třídnická
hodina v 9. C
Konečně se žáci dočkali
vysvědčení, na které se
už moc těšili
.
Předávání proběhlo
s jednodenním
zpožděním kvůli
uzavření školy z důvodu
epidemiologické situace.
Společně jsme si i
zahráli několik her
v rámci utužování
třídního kolektivu, který
je ale v této třídě absolutně bezproblémový. Naopak bych řekla, že se většině bude po této
partě stýskat. Hráli jsme tichou poštu nebo poznávání se navzájem pouze pohmatem rukama.
Velkou legraci jsme si užili, když měli žáci slovně popsat obrázek a vyjádřit se bez pomoci
mimiky či jiné gestikulace. Nakonec jsme si i zopakovali práva a povinnosti žáků při
různých aktivitách ve škole, které se pokusili ve skupinách formulovat a zdůvodnit. Všechny
nás to moc to bavilo a celá třída si zaslouží jedničku s hvězdičkou
třída 9. C

Jak si vydělat peníze jako student základní školy (úvaha)
Někteří z vás si jistě chcete koupit něco na chuť či zmrzlinu nebo jiné věci, proto v dnešním
časopise probereme několik způsobů, jak vydělat a ušetřit peníze.
Způsob, jak vydělat:
Způsob číslo1: Požádejte o práci doma za peníze.
Ano, může se to zdát jako opravdu něco normálního, ale domluvte si
s rodiči, že za každou práci navíc dostanete třeba 50kč. To na pochutiny
bude stačit.
Způsob číslo2: Pomozte sousedům.
Až budete mít volný čas, obejděte sousedy, jestli náhodou nepotřebují pomoc, nebo jestli nepotřebují pohlídat mazlíčka (pokud jedou
na dovolenou) a domluvte se na částce a hotovo.
Způsob číslo3: Pomozte starým lidem či příbuzným s učením na moderních přístrojích.
Zajděte někdy k babičce a domluvte se s ní, jestli nepotřebuje zaškolit
třeba za odměnu 50kč. Základní úkony na internetu, pomoc se založením účtu
na Twitteru, Facebooku.
Způsob, jak ušetřit:
Způsob číslo 1: Neutrácejte.
ANO, neutrácejte veškeré svoje kapesné, nevyplatí se to. Pokud si
nemůžete pomoci, poproste rodiče, aby vaše kapesné někam schovali,
a až budete mít našetřeno, poproste, aby vám to vrátili zpět.
Způsob číslo 2: Rozdělte své kapesné.
Dobře, tohle není tak rychlý způsob, ale stále pomůže. Pokud
dostáváte kapesné, řekněme v hodnotě 20kč, poproste rodiče, zda by
vám ho nemohli dát v drobných. Poté si kapesné rozdělte.
Způsob číslo 3: Nechtějte nic.
Ano. Je to zvláštní způsob, jak ušetřit, ale taky funguje. Naučte se
chtít málo věcí a nebudete muset tolik pracovat, abyste si přivydělali,
a taky budete skromní a nebudete utrácet za vše.
Lukáš Maxa

Uzavření druhého stupně
Jak všichni víte, byl uzavřen druhý stupeň a v tomto časopise si vysvětlíme,
proč a jak se cítili někteří žáci, zejména z redakce. Druhý stupeň se uzavřel
primárně kvůli nedostatku personálu, tedy pedagogů a učitelů.
Z tohoto důvodu se přešlo na distanční výuku z hodiny na
hodinu.
Rozhodně jsme si těch pár dnů
všichni užili hlavně kvůli tomu,
že jsme si mohli přispat a
nemuseli jsme se oblékat a
chodit ven. Mohli jsme si
kdykoli zajít pro svačinu,
nemluvě o některých, co si
k monitoru přinášeli
klidně objednanou
pizzu. Rozhodně
musím podotknout, že
se našel i někdo, kdo
potíže měl, a to nejen mezi žáky.
Někde učitelé měli
problém s připojením a někde měli problém s aplikacemi, co používali.
Například naše paní učitelka měla obtíže s načtením prezentace a žákům se
objevila jen černá obrazovka. Z toho soudím, že ne všichni byli rádi, že se přešlo
na distanční výuku. Když někomu vypadl internet, tak se mu nejspíš zachtělo
wifi router pohřbít.
Našli se ale i tací, kteří technické problémy neměli žádné. Rozhodně
nemůžeme zapřít, že si to někdo neužil, protože to bylo takové odpočinkové.
Mluvím hlavně za žáky. Byl bych ale rád, kdybychom se k online výuce už
nevrátili. Škola je škola.
Maxa Lukáš

Zimní olympijské hry 2022
Zimní olympijské hry oficiálně 24.
zimní olympijské hry se konají
v čínském Pekingu slavnostní zahájení
proběhlo 4. února 2022 a ukončení se
uskutečnilo 20. února 2022. Her se
zúčastnilo celkem 2892 sportovců,
kterých mezi sebou utkávali v celkem
15 sportů a 109 disciplín.
Seznam sportů:
Alpské lyžování:
Biatlon:
Boby:
Běh na lyžích:
Curling:
Ester Ledecká
suverénně
potvrdila roli
favoritky v
paralelním obřím
slalomu na
snowboardu a
obhájila prvenství
z olympiády, když
po jednoznačném
triumfu v
kvalifikaci jasně
ovládla i všechny
vyřazovací jízdy.

Krasobruslení:
Akrobatické lyžování:
Lední hokej:
Sáně:
Severská kombinace:
Short track:
Skeleton:
Skoky na lyžích:
Snowboarding:
Rychlobruslení:
Martina
Sáblíková
vybojovala
pro Česko
další
olympijskou
medaili, na
trati 5000
metrů dojela
bronzová.

Zpracovali: Tobiáš Vacek Jan Krejsa 8.B

