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K. H. Mácha - Máj
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
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Apríl
Apríl
… je označení pro první dubnový den – 1.
duben. Původem může být
již íránský svátek Sízdah be-dar. Už od 16.
století je apríl spojen s různými žertíky a
drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů
pak dovoluje tradice překročit rámec
serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax.
Problém pak nastává, že lidé neberou vážně
ani některé vyloženě seriózní články.
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce
na změnu ročního období ze smutné zimy na
veselejší jaro. V některých případech se apríl
koná současně i 30. dubna, ale tento den již
není tolik rozšířen.

Jak vznikl Apríl (teorie)
Podle juliánského kalendáře Francie slavila
Nový rok v týdnu mezi 25. březnem a 1.
dubnem. Když Francie začala používat
gregoriánský kalendář, ustálil se Nový rok na
1. leden. Jedna teorie naznačuje, že lidé, kteří
se o změně nedozvěděli, nebo se jí nechtěli
přizpůsobit, byli zesměšňováni jako „April
fools“. Často byli škádleni formou různých
vtípků.

Jak se dostal Apríl do ČR
První písemná zmínka v Česku apríl
zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od
Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V
dřívějších dobách se jako oběti stávali
známí a příbuzní, kterým se posílaly
nápady na nákupy neexistujících věcí jako
např. ohýbák na cihly.

Vojtěch Hladký, Daniel Sazima

ČESKO VESLUJE
Dne 10.3.2022 se v tělocvičnách konalo veslování. Žáci byli rozděleni v týmech a soupeřili
proti sobě.
Česko vesluje je jedním z hlavních projektů Labe arény Ústeckého kraje, který vznikl za
podpory Ústeckého kraje a Českého veslařského svazu.
Hlavní cíle projektu Česko vesluje:
- Atraktivní a zábavnou formou podporou u dětí a
mládeže sport / vzděláni / technologie.
- Posilovat rozvoj osobnosti sportovce.
- Motivovat školy k moderní náplni tělocviku
- Podpora rozvoj olympijských sportů.
- Hledání talentů, kteří by mohli v budoucnu úspěšně
reprezentovat Českou republiku a stát se olympijskými
vítězi.

Zdroj: www.labearena.cz
Jablonská Adéla, 7.A

Dárky pro budoucí prvňáčky
O hodinu výtvarné výchovy vyrobili žáci 6. a 7. B dárky pro budoucí prvňáčky. Ti se již
brzy stanou zapsanými žáky budoucích prvních tříd.
Šesťáky i sedmáky moc chválím, snažili se, aby svými výrobky potěšili své mladší budoucí
spolužáky.
A jak se jim dařilo? Posuďte sami …. :)
Irena Papoušková

Den naruby v 1.B
Dne 28.3. proběhl u nás na škole ,,Den Naruby“. Den,
kdy se žáci učí navzájem na počest J. A. Komenského
a všech učitelů.
Já a tři mé kamarádky jsme měly to štěstí, učit v 1.B u
paní učitelky Kočové. Ze začátku jsme se všichni
potřebovali ,,rozkoukat“, ale později to šlo skvěle a
moc jsme si to s dětmi užily!

Andrea Hurtová

Den vzdělanosti
Den vzdělanosti připadá na 7. dubna.
Tento den má připomínat založení
Univerzity Karlovy v roce 1348
českým králem Karlem IV.
Univerzitu Karlovu tvoří 17 fakult
mezi ně patří například fakulta
Lékařská, Filozofická, Právnická a
Pedagogická. Univerzita Karlova je
jedna z nejstarších univerzit
v Evropě. Tuto školu dlouhodobě
vyhodnocuje organizace Academic
Ranking of World Universities jako
nejlepší v České republice.

Zpracovali: Tobiáš Vacek
Jan Krejsa 8.B

DEN ZEMĚ – 22. dubna 2022

…poslední společný školní výlet 9. C
A je to tady….. 9. C počítá poslední společné dny na této škole. Od 5. třídy jezdíme vždy v červnu
v rámci třídních výletů do Zooparku v Chomutově a jelikož bychom o tuto naši tradici přišli kvůli
uzavření školy (rekonstrukce učeben), měli jsme o místu oslav „DNE ZEMĚ“ jasno.
Sraz byl na nádraží. Poprvé všichni (až na jednoho maroda a malinko pod nátlakem třídní
), poprvé
přesně načas a poprvé všichni s perfektně připravenými penízky v ruce. Ve vlaku tam i zpět
v naprostém klidu a pohodě. Rozchod hned za turniketem u vchodu, několik online foteček
z procházky pro paní učitelku přes Teams, návrat na místo startu podle plánu. Počasí sice bývá
v červnu trošku přívětivější, ale duben má také co do sebe. Méně lidí, zvířátka byla naopak trošku
akčnější (v červnu bývala už přežraná a unavená z vedra) a u zavřených stánků jsme alespoň ušetřili
.
Výlet jsme si užili, jen asi trochu jinak. Byl náš poslední… Hodnotili jsme rozdíly…. V páté třídě to
pro nás byla mega rozloha, s mapou lesoparku jsme pobíhali sem a tam…. A ještě jsme se strachovali,
že se nakonec ztratíme. Fotek zvířátek i selfíček bylo nepočítaně a slyšet nás bylo také dostatečně. U
každého stánku něco k svačině nebo plyšáka.
No a teď? Nějak se to celé změnilo. Mapu jsme už nepotřebovali, v klidu jsme si procházeli známá a
zajímavá místa. Hodiny a rozvržení času už jsme se naučili, proto žádný stres. Kapesné už raději
šetříme, takže velká část měla i svačinu
. Otevření restaurace v 11 jsme ale uvítali a zkrátka jsme
si jen užívali pohodový den při nekonečném čekání na výsledky přijímaček…
Všichni v cíli opět přesně, poslední společná fotka se povedla, nikdo extra nenadával, že to byla ztráta
času nebo totální trapnost. A pokud si to někdo myslel, prostě už ví, kdy nemá cenu prudit
.
Poslední počítání při výstupu z vlaku na nádraží v Mostě. Ano, je nás 21 (včetně ukrajinských
spolužáků)
a hurá domů.
Možná jsme se ten den nenaučili nic extra nového, ale určitě jsme si aspoň trošku uvědomili, v čem
jsme se posunuli za těch 9 let ve škole
.

DEN ZEMĚ
Den Země je každoroční celosvětová událost
organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a
podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl
Den Země slaven v roce 1970.
Historie Dne Země začala v roce 1969, kdy mírový
aktivista John McConnell navrhl na konferenci
UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den,
který bude věnován Zemi a konceptu míru a jako
datum navrhl 21. březen, jako den, kdy je stejná délka
dne i noci jak na severní, tak na jižní polokouli. McConnel vytvořil také vlajku Dne Země.
Tento den byl později potvrzen v prohlášení, které sepsal McConnell a podepsal generální
tajemník OSN U Thant. O měsíc později navrhl americký senátor Gaylord Nelson, aby 22.
dubna 1970 proběhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. Jako národní koordinátor
byl stanoven Denis Hayes. Nelson s Hayesem se shodli na to, že se akce bude nazývat „Den
Země“. Nelson později za svoji práci dostal prezidentskou medaili svobody. První Den Země
proběhl pouze ve Spojených státech, v dalších letech Denis Hayes rozšířil tuto akci i do dalších
zemí.

Zpracovali: Jan Krejsa a Tobias Vacek 8.B
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Velikonoční putování po Krušných horách

Elektrárna Ledvice
Cílem turistiky pátých ročníků byla tentokrát elektrárna Ledvice. Přesun proběhl
městskou hromadnou dopravou a následně vlakem.
V elektrárně se nás ujala velmi milá paní z informačního centra, která nás zavedla do
kinosálu. Tam nám řekla základní informace o elektrárně a děti shlédly tři krátká, zajímavá
videa.
Následovalo rozdělení tříd do čtyř skupin a obléknutí do zapůjčených oranžových
vestiček. Zaměstnanci nás provedli částí areálu k vyhlídkové věži. Nahoru do 28. patra nás
vyvezl výtah, zbývajcí dvě patra jsme museli zvládnout sami. Počasí nám přálo, výhled byl
úžasný. K výhledu nám byly podány i informace o místech, která vidíme.
Po návratu dolů na pevnou zem se třídy přesunuly do herny, kde se děti nasvačily a
mohly trávit zbývající čas hraním.
Turistika se nám vydařila, děti byly spokojené, získaly nové, zajímavé informace.

Zlatka Tomášková, Iveta Novotná

LUKÁŠOVA PORADNA:

Jsou elektromobily lepší než benzínová auta?
Zpočátku si musíme vysvětlit definici těchto dvou typů vozidel. Elektroauta jedou čistě na
baterii neboli elektřinu. Benzínová auta jedou na benzín a produkují kouř. Tak a teď když
víme tyto základní definice, pustíme se do dnešního programu. Dnes budeme porovnávat
cenu samotného auta, pohonnou hmotu, cena údržby.
Elektroauta:
Elektroauta začínají drsně a nasazují laťku nízko svojí cenou, která se pohybuje okolo 600
tisíc. Naopak, kde ušetříte, je pohonná hmota, za kterou na 400 tisíc km zaplatíte jen 200
tisíc Kč. Celkem náklady jsou 800 tisíc Kč. Takže si připravte jeden milión na Premium
verze. V čem ale elektromobily pokulhávají je doba nabíjení. Než nabijete takovou Teslu, tak
asi 30krát natankujete kamión. Délka nabíjení elektromobilu se pohybuje klidně až na 4
hodiny, z čehož ze všech elektro aut je rekord 1 hodina nabíjení. To bych si troufl sníst
burrito a k tomu si dojít na velkou. Ale jedna výhoda tohoto zdlouhavého nabíjení přece je.
Výmluva v práci. Také jedna z nevýhod je, že to má výdrž na nic. Nedojede tak daleko jako
naftové nebo benzínové auto. A nejede ani tak rychle. Ano je tiché, ale slepí lidé nebo
zvířata ani o něm nebudou vědět. Nemluvě o náhradních dílech. Kola tady vynecháme,
protože počítám, že to bude přibližně stejná cena jako u normálního benzínového či
naftového auta. U náhradních, dílu mluvíme zejména o motoru. Mluvíme speciálně o
bateriích. Baterie jako každá jiná obsahuje speciální kyselinu, která se musí speciálně
odklízet a je hodně jedovatá. Právě kyselina MŮŽE způsobit nafouknutí baterie. Tyto baterie
jsou i drahé na výrobu zejména u Tesly. Stoprocentně bych si připravil minimálně 200 tisíc
na opravu motoru. Ekologicky ten to motor má spoustu výhod i nevýhod. Začneme
s výhodami. Všechny elektromobily mají výfuk na jednom místě v elektrárně. Takže výpary
jsou jen na určitých místech. Naopak hrozně neekologická je baterie. Tyto baterie obsahují
již zmíněnou kyselinu. Tato kyselina musí být zlikvidována odborně, protože přírodně
nezmizí a je vysoce toxická. Stejně jako sopečný prach. Ano baterii mají i benzínová auta ale
ty neodejdou hnedka a vydrží hodně dlouho a kyselina v nich není tak složitá.
Benzínová auta
Benzínová auta mají výhodu v kupní ceně, ale ne v pohonné hmotě. Jejich velkou
nevýhodou je cena benzínu. Za benzín zaplatíme ročně o 30tisíc více než u elektromobilů
neboli 830 tisíc korun českých. Jsou levnější na opravu, jsou vyspělejší, protože je máme
delší dobu, a to hlavní není tak neekologická, jak nám tvrdí prodavači. Benzínová auta
nemají v sobě tak toxickou kyselinu do baterky. Pokud jste někdo koukal na nijaká YouTube
videa, kde testoval bezpečnost Tesla baterií. Bouchli jednou hřebíkem a baterie vzplanula.
Navíc některé vozy jako již zmíněná Tesla mají celou svou baterii z menších baterií, které
jsou velké jako tužkové baterky, Jen o maličko větší. Navíc v této době hodně roste cena
elektřiny, a to není moc dobré, pokud vlastníte elektromobil. Takže rada na závěr, pokud
chcete ekologické auto tak je to více méně jedno, ale benzínové se vyplatí víc, protože je
levnější.
Text neprošel redakční a jazykovou úpravou
Čerpáno z https://www.wallacemyers.cz/blog/je-elektromobilita-opravdu-tou-spravnou-cestou/
Maxa Lukáš

Noc a Andersenem
Na naší škole se pořádala Noc a Andersenem. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou
české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha
akčními lákadly od bezduchého vysedání před
televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav
kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že
dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho
výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími
výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze
začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou
hůl nad rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí
známý pražský psycholog dr.V.Mertin) - dát dětem
osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké
dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají
děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního
vzoru v předčítání nás vedla k první noci v
knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň
oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se
připomíná každoročně 2.dubna na celém světě v
den narození známého dánského pohádkáře.

Autor : Martin Šilha

Okresní soutěž v angličtině
V SVČ probíhala okresní soutěž v Angličtině, jednoho žáka Davida Mertla, který se
zúčastnil a skončil na krásném 8 místě jsme se zeptali na pár otázek :

1. Baví tě angličtina ?
Angličtina mě baví víc než český jazyk.
2. Chodíš se někde učit angličtinu ?
Nechodím, učím se doma s tátou, který se z angličtinou živí.
3. Jak jsi se cítil na okresním kole v angličtině ?
Byl jsem si sebou moc jistý, a proto to nakonec nedopadlo podle mých představ.
4. Chtěl by ses naučit i jiné jazyky než Angličtinu ?
Chtěl bych se naučit Španělsky.
Martin Šilha

Anglická olympiáda je neoficiální název Soutěže v jazyce anglickém. Garantem soutěže je v
současné době Národní institut dětí a mládeže MŠMT, který je garantem také dalších
jazykových soutěží (němčina, francouzština, ruština, španělština a latina).Soutěž je určena
dětem ve věku cca 15 let a studentům středních škol ve věku cca 17 let.
Charakteristika soutěže
Soutěž je svým zaměřením konverzační. Obsahuje test porozumění slyšenému a
čtenému textu a konverzaci se členy poroty na dané téma, při níž porota hodnotí především
slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost, schopnost pohotové reakce a respektování
zadaného tématu soutěžícím.
Účastníci soutěží v několika kategoriích podle věku a učební dotace hodin angličtiny na
příslušné škole. Odlišují se základní školy od víceletých gymnázií a základních škol s
rozšířenou výukou jazyků.
Organizace soutěže
Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním.
Nejnižší kategorie probíhá pouze ve dvou kolech. Zadání soutěžních kol vytváří
pověřená komise na dané soutěžní úrovni. Celostátního kola, které organizuje Národní
institut dětí a mládeže, se účastní okolo 40 nejlepších žáků a studentů z celé České republiky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

STOLNÍ HOKEJ
15. ZŠ Most nejlepším školním týmem v kraji
Po dvouleté „covidové“ přestávce se ve Středisku volného času Most utkala školní družstva
v oblastním kole Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci. Oproti poslednímu obdobnému turnaji
z ledna 2020 většina zúčastněných škol výrazně obměnila soupisky a pro řadu hráčů šlo o
soutěžní premiéru. Nejlepším krajským týmem se stal výběr 15. ZŠ Most „A“ v sestavě Oliver
Čermák, David Kučera, Aleš Veselý, Lukáš Havlák. Také další medailové posty obsadila
mostecká družstva, druhý byl tým 18. ZŠ Most „A“ a třetí 7. ZŠ Most. „Béčko“ 15.ZŠ Most
(Vlastimil Třasák, Miroslav Čečelický, Ihzak Perez, Tomáš Stejskaů) obsadilo desáté místo.
Do roku 2019 po oblastním kole následovalo v Lize škol celostátní finále. Loni a předloni se
turnaj uskutečnit nemohl a zatím není jasné, zda se bude konat letos. Pravděpodobnější je
varianta, že Liga škol bude nově končit na krajské úrovni a na celostátní úrovni se hráči budou
utkávat v družstvech nikoli podle školní, ale podle klubové příslušnosti.
Hráči šprtce připomněli hokejový titul
V sobotu 23. dubna, v den sedmého výročí zisku mistrovského titulu hokejovým klubem
Litvínova, se utkali stolní hokejisté právě v Litvínově. „Původně jsme v tento den měli hrát v
Praze, pořadatelé ale turnaj zrušili. Zatímco jiné kluby mají příští týden ligové zápasy, my
máme volno a vznikla by nám dlouhá pauza, tak jsme uspořádali aspoň regionální turnaj,“ říká
Michal Justra z BHC Most. „A protože hokejistům Litvínova v klubu fandíme, odehráli jsme
turnaj jako připomenutí tohoto jejich úspěchu,“ dodává.
Turnaj proběhl pod názvem „Slavíme Den Chezy“ v ZŠ Jeřabinka v Litvínově - Hamru za
účasti dvou desítek hráčů z Mostu a Litvínova. Zvítězil Matyáš Vaníček (BHC StarColor
Most). Výsledky žáků 15. ZŠ Most: 11. Oliver Čermák, 12. Aleš Veselý, 15. Vlastimil Třasák,
19. Jan Veselý.

Pozvánka na turnaj
•

pátek 6. května 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců

•

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 .

ŠTAFETOVÝ BĚH 22. 04. 2022
Naši žáci získali 2. místo!
GRATULUJEME!

Kroužek Vaření
\

7.dubna
Na dnešním kroužku jsme pekli perník a
udělali si i vlastní krém, kterým jsme
pomazali a slepili BeBe sušenky. Protože
byl dnes zápis, dali jsme perník ochutnat
i naším paní učitelkám - Jana Kaslova

21. dubna
Na dnešním kroužku Vaření jsme si
udělali Velikonoce. Učili jsme se
nazdobit stůl. K jídlu jsme si nachystali
vajíčkovou pomazánku a naše oblíbené
špagety. - Jana Kaslová

Vojtěch Hladký, Daniel Sazima

ZÁBAVNÍ ODPOLEDNE
Dne 30.3. od 14:00 do 17:00 hodin byly „otevřené dveře“ pro předškoláky a děti z jiných
škol a rodiče, aby měli zábavu v naší škole. Na spojovací chodbě byli atrakce, aby si děti
mohly něco zahráli.
1: Jaké atrakce tam byly?
Zeptali jsme se vychovatelky Lenky
Od.: Malováni na obličej, výroba vlastních odznáčků.
Bránišové na pár otázek jako proč byl
den otevřeních dveřích a dál.
2: Mohly si děti zatančit někde?
Od.: V tělocvičně mohli tančit, a mohly vzhlédnout na
kroužky.
3: Mohly pracovat v třídách?
Od.: Mohly si prohlédnout třídí a mohli pracovat na
interaktivní tabuli.
4: Kolik lidí přišlo?
Od.: Vysoká návštěvnost byla ve škole.
5: Jaká byla hodnocení akce?
Od.: Děti i rodiče byli velmi spokojení.

Autor: Tomáš Klepl

ZÁPIS
7. a 8. dubna dorazili budoucí prvňáčci
k zápisům.
Malovali obrázky, počítali, poznávali různé
tvary a barvy. Zároveň si mohli vyzkoušet práci
s interaktivní tabulí.
Jejich starší kamarádi jim společně s učiteli
připravili různá překvapení, aby z nich spadla
tréma a mohli se soustředit na otázky a úkoly.

AUTOR: Adéla Jablonská

