Projektový den II v přípravné třídě
V úterý 1.3.2022 pokračovalo v přípravné třídě polytechnické vzdělávání pod vedením
RNDr. Jana Krejčího, Ph.D. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děti se
hravou formou učily základům programování, a to i díky stavebnici Seva, kdy si nenásilně
vyzkoušely třídění, řazení, ale procvičily si i jemnou motoriku a prostorovou orientaci. Odměnou
pro všechny děti byly činnosti s kódovacím vláčkem (Lego Coding Express) a již nyní se moc těší
na další setkání.

Třídnické hodiny v 6. A

Ve středu 23. 3. proběhly v 6. A třídnické hodiny s cílem podpořit utváření lepších
vztahů ve třídě, lépe se poznat, učit se spolupracovat. Kolektiv žáků 6. A je totiž víceméně
novým kolektivem, i když velká část žáků chodí do stejné třídy několik let, z jiných tříd naší
školy přešli do 6. A 2 žáci a z jiných škol také 2 žáci, další 2 žáci se připojili teprve
v průběhu 4. či 5. třídy.
Náplní dnešních třídnických hodin byly tři aktivity:
1. Komunitní kruh – aktivita: „Přívlastek před jméno“, kdy se žáci představovali
ostatním nestandardním způsobem. Šlo o to podpořit vzájemné oslovování se
křestními jmény.
2. Druhou aktivitou byla „Tichá pošta trochu jinak“. Tato hra rozvíjí vnímavost a
empatii mezi žáky, aby se žáci učili vzájemnému respektu, ale i důvěře.
3. Poslední aktivitou byla hra „Detektivka“, v níž měli žáci 6. A prokázat schopnost
spolupráce. Každý žák dostal 1- 2 lístečky s nějakou informací ohledně vyšetřování
zločinu, společně měli dát dohromady jméno vraha, čas, místo a motiv vraždy.
V této hře se už projevily slabiny naší třídy, někteří byli lhostejnější ke spolupráci, jiní
se snažili do poslední chvíle spolupracovat, objevili se i žáci s řídícími schopnostmi.
Nakonec žáci dali dohromady správně odpovědi na první tři otázky. Motiv vraždy
neodhalili. Ještě máme na čem pracovat, ale příště to bude zase jistě o něco lepší.
Jde o to, aby žáci pochopili, že spolupráce, obyčejná lidská slušnost, vzájemný respekt je
klíčem k pohodě ve třídě, zvláště když máme před sebou ještě tři společné roky. :o)
Mgr. Petra Kratochvílová

6.A

Den učitelů

Den učitelů je den vyhlášený
k poctě učitelů. Termín, ve kterém
se den učitelů slaví se v různých
zemí liší. V Česku a na Slovensku
je určen den 28. březen, výročí
narození Jana Amose
Komenského. Den učitelů vyl
vyhlášen československou vládou
v roce 1955 jako morální
ocenění.28 března školy často
různé akce věnovaná životu a
tvorbě Komenského.

Jan Amos Komenský se narodil 28. března
1592 na jihovýchodní Moravě a zamřel 15.
listopadu 1670 v Amsterdamu. Byl to
kněz, kazatel, spisovatel, filozof, biskup
ale převážně pedagog. Za svého života učil
v různých zemí v zahraničí např. Švédsko,
Polsko nebo Nizozemsko. K tomu ještě
provedl ve školství mnoho reforem, a proto
dostal přízvisko „Učitel Národů“. V roce
1628 musel kvůli vydání Obnovení zřízení
zemského, které prohlásilo katolické
náboženství za jedené povolené v českých
zemí zpátky se do Česka vrátil až v roce
1648

Zpracovali: Tobiáš Vacek a Jan Krejsa 8.B

Praktické cvičení v 6. ročníku
Žáci šestých ročníků za sebou mají třetí praktické cvičení z přírodopisu. Tentokrát se zaměřili
na zkoumání kroužkovců, konkrétně žížaly obecné. Pozorovali lupou stavbu těla a štětinky a
poslouchali „šustivý“ zvuk žížal při
pohybu po papíře. Při cvičení nebyla
zraněna ani jedna žížala a po skončení
práce byly všechny vypuštěny do přírody.

Mgr. Sidonie Smetáková

Praktické cvičení v 8. ročníku
V hodinách přírodopisu osmých ročníků proběhlo již třetí praktické cvičení. Tentokrát se žáci
zaměřili na kožní soustavu. Nejdříve zkoumali své otisky prstů. Úkolem žáků bylo prozkoumat
pomocí lupy své papilární linie (dermatoglyfy) a určit do jaké skupiny podle určitých znaků
patří. Na otázku, ve které oblasti mají otisky prstů největší význam, odpověděli všichni
správně - v kriminalistice.
Druhým úkolem bylo vyzkoušet si citlivost
konečků prstů a pokusit se přečíst text
v Braillově písmu. Tento úkol se ukázal jako
velice těžký, žáci byli nicméně vytrvalí a jsou si
jistí, že určitě poznají písmeno A.
Poslední úkol žáci prováděli pomocí ručního
mikroskopu, kdy zkoumali pihy, deriváty kůže
jako chlupy a vlasy, zkoumali hustotu svých
vlasů a porovnávali tloušťku a barvu svých
vlasů s vlasy spolužáků.
Praktické cvičení bylo zábavné, ještě nás čeká
mnoho dalších, například prozkoumáme mozek
nebo smyslovou soustavu.

Mgr. Sidonie Smetáková

Lukášova poradna:
Poukazy na hry a hardware zdarma
Dnešní článek bude o způsobu jak získat slevové
kupóny a dárkové karty do herních obchodů (je
šance získat slevový kupón také na nabíječky,
klávesnice a počítačové
myši ve zkratce takřka
veškerého hardwaru).
Aplikace se jmenuje
LootBoy. Tato aplikace
spolupracuje s každým,
kdo hodlá nabídnout
slevu. Nebudeme
vysvětlovat dopodrobna
jak to funguje,
vysvětlíme to, co to přináší. Tato aplikace vznikla za záměrem
ušetřit peníze. Jak jsme již zmiňovali, můžete dostat slevové
kupóny či hry zcela zdarma. Pokud máte kamaráda, co rád hraje
videohry a vy si taky občas zahrajete tak je tato aplikace pro vás.
Samotná aplikace také obsahuje komiksy nebo vyhledávání
spoluhráčů pokud nemůžete hrát s kamarádem hrát. Získávání
kupónu funguje následovně. Stáhnete si aplikaci a zaregistrujete
se. Je jedno jestli přes Google účtem z herního obchodu nebo
udělat speciální účet jen pro tuto aplikaci. Poté co se
zaregistrujete, můžete začít vydělávat měnu Lootcoin nebo diamanty. Tato měna se
v aplikaci sbírá následovně. Lootcoiny se dají získat přečtením čtyř komiksů denně a přes
denní odměnu a z balíčků (jakýkoli balíček vždy obsahuje Lootcoiny a tři poukázky nebo
hru). Diamanty se dají získat přes denní
odměnu nebo přes výzvy v konkrétních
hrách. Příklad: Projedu si nabídky na
diamanty, a zvolím si nabídku za třeba 80
diamantů. Po splnění úkolu se vám diamanty
přičtou na účet. Nebojte se, pokud to nebude
fungovat tak to můžete nahlásit. Nakonec
můžete získat i hru pro svého kamaráda či
rodinného příslušníka kdo hraje hry.

Lukáš Maxa

Učitelský relax
„Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které
je mu svěřeno.“ Tímto mottem Karla Čapka se řídí i učitelé naší školy, kteří se rozhodli, že
se vrátí do dětských let a zavzpomínají na karnevaly, které probíhaly na táborech a ve
školách v přírodě. Veselici si nenechali ujít Albert Einstein, pirát, beruška, myška, hororová
jeptiška nebo třeba
zdravotní sestra.
Masky byly velice
povedené, všichni se
těšíme na další
ročník.

Mgr. Sidonie Smetáková

POZNÁTE NÁS?

Polytechnický projektový den
Ve třídách 5.B a 4.C proběhlo polytechnické vzdělávání, aneb
programování s legem.
Program v obou třídách byl stejný. Každé dítě, případně ve
dvojicích dostalo notebook a box s legem. První zadání bylo postavit
robota. Veškeré postupy měly děti v notebooku, a tak šlo stavění zcela
bez problémů. Po dokončení se roboti pohybovali. Další na řadě byla
formule. S postavenými formulemi
proběhl závod. Děti porovnávaly,
která formule je nejrychlejší nebo
naopak nejpomalejší. Děti musely
přemýšlet, jak fungují fyzikální
zákony, jakým způsobem formuli
zrychlit či zpomalit. Poslední výtvor byl libovolný, vybrat
se dalo ze široké nabídky. Bylo možno vidět žábu, včelu,
vrtulník, měsíční vozidlo a některé další.
Obě třídy si tento den užily s nadšením. Děti byly
spokojené a další den s legem by uvítaly.

Zlatka Tomášková, Lucie Urbanová

Přijímačky NANEČISTO
V pátek 18. února si žáci devátých
ročníků vyzkoušeli každoroční
přijímačky nanečisto. Vše probíhalo
ve školní jídelně. V přijímačkách se
objevil Český jazyk a Matematika.

Zpravovali: Tobiáš Vacek a Jan Krejsa 8.B

První jarní den
Jaro zastarale vesna je jedno ze čtyř ročních období. V mírném pásu se vyznačuje začátkem
vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se.
Meteorologické jaro začíná 1.
března a končí 31. května.
Jarními měsíci jsou březen,
duben a květen.
Astronomické jaro začíná
jarní rovnodenností na severní
polokouli zpravidla 20. března,
na jižní 23. září a končí
letním slunovratem na severní
polokouli zpravidla 21. června,
na jižní 21. prosince. Termíny
počátku a konce mohou být o
dva dny posunuty kvůli
nepravidelnostem souvisejícím
s přestupnými roky.
Rozdělení roku na jaro, léto, podzim a zimu je zřetelně vidět pouze v
oblasti mírného a subarktického pásu. V oblasti tropů roční doby v podstatě neexistují, v
subtropech může být rok rozdělen zpravidla na dvě období dešťů a období sucha, v okolí
severního a jižního pólu je po celý rok zimní počasí hrají zde ovšem velkou roli polární
den a noc.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro Autor: Anthony Horáček

O focení s paní učitelkou Komůrkovou
1. Co vás nejvíc baví na focení? Co nejradši fotíte?
Na fotografování mě nejvíce baví ta samotná chvíle focení, kdy se snažím zachytit
momentální atmosféru daného místa a najít pro mě zajímavý úhel pohledu. Tím zároveň
odpovídám na další otázku - nejraději fotím krajinu. Při focení krajiny velmi záleží na
světelných podmínkách, a tak na stejném místě v různou denní dobu mohou vzniknout
naprosto odlišné fotografie.

2. Kdo nebo co vás přivedlo k focení?
Lásku a cit pro focení máme v rodině moje maminka fotí velmi ráda, bratrovo
fotografování je již na profesionálnější
úrovni a já jsem lásku k fotografii
předala i svému synovi.
3. Čím fotíte?
Zatím stále "jen" mobilem. Vyrážím ráda
na výlety do přírody a při té příležitosti
fotím a nechtěla bych se po kopcích

tahat s těžkým vybavením. Až to jednou bude naopak a já půjdu cíleně fotit, tak pak si
možná pořídím i lepší vybavení. Ale zatím se řídím radou zkušenějších fotografů, že dobrý
fotograf krajiny, který má cit pro kompozici a správně vnímá světlo, umí udělat skvělou
fotku i bez drahého vybavení.
4. Upravujete své fotky? Pokud ano v
jakém programu.
Své fotografie upravuji jen minimálně.
Mám ráda přirozenost.
5. Jak dlouho již fotíte?
Fotila jsem vždycky ráda, ale více se tomu
věnuji posledních 6 – 7 let.
6. Máte ve focení nějakou inspiraci?
Nemám oblíbeného fotografa, inspirují mě všechny krásné fotografie. Ráda se ale podívám
na fotografie z našeho okolí – České středohoří, Krušné hory, České Švýcarsko. Slouží to pro
mě zároveň jako tipy na výlety.
7. S jakou fotkou jste nejvíce spokojená?
Mám radost, když se moje fotky líbí a dělají radost dalším. Velmi mě proto potěšilo, když
byly moje fotky vybrány do mosteckého kalendáře na rok 2022.
8. Máte nějaký sen, co se focení týče?
Zase to souvisí s cestováním. Takže ano – mám sen dostat se na zajímavá místa a ty také
vyfotit. Lákají mě severské země, hory, ale i třeba Holandsko na jaře se svými větrnými
mlýny a tulipány… Těch míst je opravdu hodně.
Paní učitelce moc děkuji za rozhovor a přeji ve focení hodně úspěchů a doufám, že se splní
nějaké to přání.
Andrea Hurtová

STOLNÍ HOKEJ
Druhé a třetí místo ve šprtci pro Olivera Čermáka
Oliver Čermák obsadil druhé místo ve šprtcovém turnaji regionální úrovně o Pohár CorroTech.
Kromě něj v turnaji startovali další čtyři žáci naší školy. Další medailové umístění, třetí příčku,
vybojoval Oliver Čermák společně s Daliborem Semem v Poháru BHC Most ve šprtcové
čtyřhře. V Jarním turnaji SVČ Most pak obsadil čtvrté místo. Všechny tři turnaje proběhly ve
Středisku volného času Most. Taktéž se v dubnu uskuteční také oblastní kolo Ligy škol a naše
družstva samozřejmě nebudou chybět.
VÝSLEDKY ŽÁKŮ 15. ZŠ MOST VE ŠPRTCOVÝCH TURNAJÍCH
•

Pohár CorroTech (Český pohár, kat. Expres): 2. Oliver Čermák, 8. Aleš Veselý, 17. Jan
Veselý, 23. Ihzak Perez, 25. Vlastimil Třasák

•

Pohár BHC Most – čtyřhra (Severočeský pohár): 3. Oliver Čermák (ve dvojici s
Daliborem Semem)

•

Jarní turnaj SVČ Most (Severočeský pohár): 4. Oliver Čermák
Pozvánky na soutěže

•

pátek 8. dubna 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – LIGA ŠKOL – oblastní
kolo

•

sobota 9. dubna 2022 – BRNO – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců – Memoriál
MUDr. Jiřího Ventruby

•

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

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 .

Jakub Hasil

Válka na Ukrajině

Ruští vojáci se téměř měsíc marně snaží obsadit hlavní město Kyjev i další velká
města na Ukrajině. Do obrany měst se zapojují i civilisté. Ruská armáda útočí
také na civilní objekty. Největší boje probíhají ve východní části Ukrajiny a na
jihu. Pod neustálým ruským bombardováním je jihovýchodní přístavní a
průmyslové město Mariupol.

Proč nezasáhne NATO?
Jelikož Ukrajina není členem NATO, není možná jeho přímá pomoc. Zapojení
severoatlantické aliance a uzavření nebe nad Ukrajinou by mohlo mít za
následek rozpoutání války za pomocí jaderných zbraní. Členské státy však
posílají zbraně a vojenské vybavení na obranu, byla poslána i významná
vojenská pomoc z Česka, zbraně a vojenské ochranné pomůcky nakupují ze
svého rozpočtu Evropská unie, USA i další státy

Naše škola přijala už 20
ukrajinských dětí …
Vojta Hladký, Daniel Sazima
Zdroj: seznamzpravy.cz, wikipedia

Malba s handicapem – hodina VV v 6. A
Ve středu 16. 3. si žáci 6. A vyzkoušeli, jaké to je malovat ústy, levou rukou, nohou či
dokonce poslepu – se zavázanýma očima. Nejdříve si však zkusili zapnout knoflík či zip u
mikiny levou rukou…lehké to zrovna není.
A jak těžké to teprve musí mít ti lidé – umělci, kteří kvůli nemoci, úrazu či vrozené
vadě nemohou opravdu tvořit rukou?
Lidí s nějakým handicapem žije mezi námi dost. I přes nepřízeň osudu se nevzdávají,
neztrácejí chuť tvořit a malují těmito nezvyklými způsoby. Umělci malující ústy i nohama
malují své obrázky a rozesílají je do celého světa, jedná se především o pohlednice – vánoční
a velikonoční přání či kalendáře. Někteří své obrázky vystavují v galeriích a potěší tak
mnohé fanoušky umění.
V 6. A jsme si povídali o lidských smyslech: zraku, sluchu, hmatu, čichu i chuti a o
tom, jaké by to bylo, kdybychom o jeden z nich přišli…Myslím, že po této hodině výtvarky,
kdy jsme si tak trošku vyzkoušeli, jak těžké to je malovat třeba ústy či nohou, jsme všichni
rádi, že nám smysly slouží, jsme zdraví a můžeme tvořit….
Mgr. Petra Kratochvílová

Ukázky pohlednic, které namalovali lidé s handicapem.

