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1. červen - Den dětí
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Jak šesťáci batikovali…
V rámci povinně volitelného předmětu
užité výtvarné činnosti si šesťáci ve středu 4. 5.
2022 vyzkoušeli textilní výtvarnou techniku –
batiku. Jedná se o techniku barvení textilií
pomocí barvy na textil v horké lázni.
Místo hodiny v učebně VV jsme se
přesunuli do školní cvičné kuchyňky, kde žáci
pracovali ve čtyřech skupinkách. Za azyl
děkujeme paní učitelce Janošové, která kvůli nám
přesunula výuku vaření do náhradní učebny.
Nejdříve jsme si museli donesená trička,
tílka a jiné textilie řádně a pevně vyvázat
provázkem. Většina zvolila techniku terče či
překvapení, kdy zmuchlané tričko převázali
provázkem do jedné „koule“, aby pak vzniklo
zabarvení nepravidelné, chaotické, ale mnohdy
velmi efektní a pěkné.
Poté jsme trička vložili do hrnců s vroucí
vodou a nachystanými barvami. Přidat jsme
museli i 10 polévkových lžic soli. Skupinky
zvolily tmavě hnědou, černou, modrou a jedna skupinka experimentovala mícháním modré a
červené. Očekávali jsme fialovou, ale vznikla velmi zajímavá barva, kterou lze nazvat
„bordó“. Po dvaceti minutách barvení, jsme začali vyndavat jednotlivá trička a pod vlažnou
tekoucí vodou je zbavovali přebytečné barvy. Pak nastala nejvíce očekávaná etapa naší
práce: rozvazování provázků…tam, kde byl provázek pevně přichycen, zůstalo bílé místo,
linie, všude jinde se dostala barva. Výsledky barvení textilií nás potěšily, všem se barva
uchytila, někde lépe díky pevněji přichycenému provázku.
Nejkrásnější batiku zvládli Zlatuška Maturová, Kristýnka Matisová a Tomáš Hanuš,
ale myslím, že se práce povedla úplně všem :o) Takže chválím!
Mgr. Petra Kratochvílová

Den matek
Neděle 8. května je Den matek, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé
dny na mnoha místech po celém světě. V Česku se slaví (podle amerického vzoru) druhou
květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou
vlastnoručně vyrobené.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných
oslav tohoto svátku vznikla roku 1907na
počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek. Poprvé byl
veřejně slaven o rok později.
V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident
USA WoodrowWilson první oficiální
oslavu Dne matek coby celonárodního
svátku, konající se druhou květnovou
neděli.

V Československu se začal slavit tento
den v roce 1923. Jeho propagátorkou
byla Alice Masaryková. Po druhé
světové válce byl postupně zatlačován
do pozadí oslavami Mezinárodního dne
žen (slaveného vždy8.března), ale i
přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se opět začal
slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává
také, podobně, jako v jiných zemích.
V některých zemích se oba svátky
sloučily.

Pavel Zárybnický

DÍLNY NA SPŠ 7.A
V čtvrtek 5.5. 2022 šla 7.A do dílen na Střední průmyslovou školu. Děti šly do dílen ve dvou
skupinách, dopolední a odpolední. Skupiny odešly v jiných časech. Děti si vytvořily dřevěný
reprák na mobily. Používaly nástroje … pilu, pravítko a další, které máme taky v našich
dílnách. Děti neměly žádné problémy. Všem se dílny líbily.

Autor: Tomáš Klepl

Prevence rizikového chování
Dne 12. května 2022 se žáci 9. B a 9. C
zúčastnili
preventivního
programu
organizace DIVADELTA na téma:
„Vsadíš se?“
Celý program byl koncipovaný jako
divadelní hra, kde žáci svými podněty a
nápady určovali vývoj příběhu.
Na navození příběhu si nejprve zahráli hru na ANO/NE, kdy na položené otázky a
kladné odpovědi měli vstát. V opačném případě zůstali sedět. Otázky byly typu: „Máš
nějakého kamaráda?“, „Máš sourozence?“, „Setkal jsi se s někým, kdo je na něčem
závislý?“, „Můžeš se se svými problémy svěřit doma?“, „Můžeš se se svými problémy
svěřit někomu ve škole?“ apod.
Děj příběhu byl o patnáctiletém chlapci Patrikovi, který propadl sázení na sportovní
utkání. Herci rozehráli příběh o tom, jak se Patrik k tomuto hazardu dostal a žáci se
snažili celý příběh, i se všemi problémy, důsledky, následnou pomocí hlavnímu hrdinovi
a vyřešením, dohrát do konce. Nakonec všichni společně zhodnotili celý příběh.
Myslím, že spousta žáků ví, jak některé problémy řešit, jen s nimi někteří dospělí málo
o jejich názoru či řešení diskutují. Líbilo se mi, jak žáci situace a pocity popisovali a
formulovali. A pro ostatní žáky to byl velmi dobrý návod, co v konkrétní situaci mohou
dělat a na koho se obrátit. Moc hezké byly i návody pro žáky, jak mají komunikovat
s rodiči, jak se nebát poprosit o pomoc a následně poděkovat. Myslím, že by bylo dobré,
kdyby taková představení mohli zhlédnout žáci se svými rodiči.
Herci byli úžasní, dokázali žáky zaujmout a předat jim nakonec i krásná poselství.
Věřím, že si žáci odnesli spoustu zajímavých informací a rozhodně tento typ programů
doporučuji.
Kamila Glaserová – tř. uč. 9. C

Focení
Dne 19.5.2022 proběhlo na škole focení. Fotografie jsou hezkou vzpomínkou a připomenutím
našeho působení ve škole. O tom by mohli povídat naši deváťáci, kteří se fotili naposledy.
Naopak naše prvňáčky čeká ještě spousta fotografií, takže se mají na co těšit. Kromě tříd se
fotil i personál naší školy. Panu Šeinerovi děkujeme za hezké zachycení našich školních let.

Andrea Hurtová

V našem městě máme nový obchod - Mere
Mere je ruský řetězec diskontních supermarketů patřících pod skupinu Svetofor se sídlem v
Krasnojarsku, který provozuje prodejny v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku, Číně, Rumunsku,
Slovensku a v Česku. Na český trh řetězec vstoupil v roce 2021, kdy otevřel své první dvě
prodejny v Mostě a Příbrami. Záměrem řetězce bylo nabídnout ruské a ukrajinské zboží,
které v jiných prodejnách není dostupné a nabídnout stálým zákazníkům konkurenčních
řetězců obvyklé zboží za extrémně nízké ceny.

V této prodejně jsem byl s rodiči nakupovat již několikrát. Nejvíce mi chutnají všechny typy
oříšků.
Vybral jsem si toto téma, protože mám rád tento obchod, rád v něm nakupuji a chci ho
doporučit ostatním.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mere
Dominik Halama

NáSobík
V květnu se konala matematická soutěž NáSobík, které se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníků.
Soutěž nejprve probíhala v jednotlivých třídách, kde děti počítaly sloupečky s příklady v oboru
malé násobilky. Snažily se jich vypočítat co nejvíce po dobu 3 minut. Ti nejlepší ze všech tříd
pak postoupili do školního kola, zde již děti počítaly příklady složitější. Do meziškolního kola,
které se bude konat na konci května, postupuje Tomáš Zuska (5.C), Adélka Poláková (5.B) a
Adrianka Egerová (5.A). Těmto třem přeji hodně štěstí do dalšího kola a ostatním moc děkuji
za účast
Mgr.Lucie Urbanová

Pálení čarodějnic
Co je pálení čarodějnic :
Pálení čarodějnic je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se
odehrává v noci ze 30. dubna na 1.
pálení čarodějnic teorie :
Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a lidé se jim často vyhýbali
nebo se jich báli. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně.
Tento zvyk k nám přišel nejspíš z Německa a postupem doby se z výročních ohňů stalo
„pálení čarodějnic“ tak, jak je známe dnes.

pálení čarodějnic v česku :
Češi na pálení čarodějnic scházejí především
na zahradách, na loukách v okolí, někde.
Původně s ovšem vatry zapalovaly především
na kopcích. Tradice do Česka podle všeho přišla
z Německa v období vrcholného středověku.

Martin Šilha

LUKÁŠOVA PORADNA
Playzone aréna v Praze Chodov
V Praze Chodov ve stejné budově s vlastním vchodem jako obchodní centrum Westfield se
v pondělí 25. 4. otevřela doposud největší veřejně přístupná Playzone aréna v České
Republice. Tuto Playzone arénu sponzoruje Vodafone. V celé aréně je 55 MČR esport
počítačů 2VR Valve Index headsety 3 Xbox X a 3 PS5 plus jeden Nintendo Switch a 2
speciální herní křesla jedno se 3 monitory, co mohou jet nahoru a dolů a jedno křeslo
udělané pro závodní hry. Také je zde bar s občerstvením. Bar nabízí Coca-Colu, Birrel,
Hotdog, pizzu a mnohem víc. Měl jsem štěstí a měl sebou foťák a vybral jsem pro vás ty
nejlepší fotky, co mám. Tyto fotky jsem získal dva dny před otevřením díky Vodafonu, který
tam pozval své zaměstnance a jejich děti. Cena: jeden herní PC na hodinu 99 Kč a jedna
herní místnost za 499 Kč na hodinu. Více najdete na www.playzone.cz. Přeji hezkou zábavu
:)
Lukáš Maxa

C2 General

První máj
První Máj (svátek
zamilovaných) je svátek
slavící se především v
západní kultuře připadá na
1. května. Tento svátek je
také znám jako Svátek
práce. První máj také úzce
souvisí se slavnosti
konanými v jeho
předvečer, jako je české
Pálení čarodějnic,
Valpuržina noc v německy
mluvících zemí a
Skandinávii gealský
Baltaine a stavěním májek
V římskokatolickém
prostředí je celý květen
prováděna májová
pobožnost k poctě Panny
Marie

V Česku je První
máj tradičně chápán
jako svátek
zamilovaných a
celý květen jako
měsíc lásky. S
tímto pojetím je
tradičně spojena
především noc
předcházející
prvnímu květnu
zahrnující stavění a
hlídání máje
vylévání cestiček z
hašeného vápna
smíšeného s vodou
mezi domy milenců
a malování vápnem
srdcí a nápisů na
jejich vrata.

Vypracovali: Tobiáš Vacek a Jan Krejsa 8.B

Stones – RoboShop
Žáci třídy 8.B v doprovodu třídního učitele a paní asistentky dnes na SPŠ a SOŠGaS v
Mostě aktivně pracují a modelují v programu Mindstorms. Podpora technického
vzdělávání je stejně důležitá jako rozvíjení IT technologií.

Zpracováno : Vojtěch Hladký , Daniel Sazima
Foto : Ing . Martin Domín , Adéla Mikulková

Soutěž o nejkrásnější báseň a slogan
V rámci týdne na podporu čtenářské gramotnosti pořádá Odbor školství, kultury a
sportu Magistrátu města Most několik akcí, mezi nimiž se na naší škole ujala literární soutěž
o nejkrásnější básničku či slogan. Nejen že autorkou loga této akce je naše bývalá žákyně,
ale každoročně se žákům naší školy daří obsadit nějaké pěkné místo. Nejinak tomu bylo i
letos.
V kategorii 1. stupeň - Nejlepší báseň získal 1. místo třídní kolektiv 3. A pod vedením
třídní učitelky Mgr. Zuzany Fuchsové za báseň Jan Amos Komenský.
V kategorii 2. stupeň - Nejlepší báseň obsadil 2. místo kolektiv tří děvčat z 6. A pod vedením
Mgr. Petry Kratochvílové: Viktorka Časárová, Natálka Flídrová a Kristýnka Urbancová
s básní Bláznivý strejda.
V kategorii 1. stupeň – Nejlepší slogan se umístila na 2. místě Anna Leitmannová z 3. A.
Vytvořila slogan: „Všichni čteme rádi, v knížkách jsou noví kamarádi.“ V kategorii 2.
stupeň – Nejlepší slogan získal 2. místo Petr Bíma z 6. C pod vedením Mgr. Martiny
Skramušské. Péťa vymyslel slogan: „Knížka je jako kámoš, nikdy se s ní nenudíš.“

V úterý 3. 5. 2022 proběhlo v kinosálu Městské knihovny v Mostě slavnostní ocenění
vítězů této soutěže. Ocenění žáci obdrželi diplom a drobné dárky, některé žáky doprovodili
rodiče a některé paní asistentka. Myslím, že můžeme být na naše žáky právem hrdí :o)
Mgr. Petra Kratochvílová

PS: na další stránce báseň Bláznivý strejda :o)

Báseň: Bláznivý strejda
Autorky: Časárová Viktorie, Flídrová Natálie, Urbancová
Kristýna – 6. A
Můj strejda je blázen,
chce si koupit bazén.
Pořád něco vymýšlí….
Jednou řekl: „Koupíme si hlemýždě!“
Tak šel tedy do krámu,
kde oslovil milou dámu:
a říká: „Kde tu máte hlemýždě?“
Ale paní se jen koukla
a pak na něj nahlas houkla:
„My hlemýždě nemáme,
pořád vám to říkáme!“
A tak strejda přišel domů
a raději dal si colu.
Pak vytáhl tabule,
maminka mu řekla:
„Běž radši sázet bobule!“
A strejdu to začalo bavit,
pak ho ty nápady začaly trávit.
A tak říká: „Já budu zahradník
a budu mít svůj trávník!“
A tak můj strejda,
už není kejda,
ale zahradník!

3.A
Chtěla bych vás seznámit s úspěchy naší
třídy v rámci čtenářské gramotnosti. Je to
každoroční aktivita Magistrátu města
Mostu. 1. místo - třídní kolektiv 3.A - báseň
"Jan Amos Komenský", 2. místo - slogan
"Všichni čteme rádi, v knížkách jsou noví
kamarádi" získala Anna Leitmannová. Je to
velký úspěch a já tímto děkuji celé třídě za
skvělou spolupráci. Vítězné slogany a básně
budou v průběhu měsíce května zveřejněny
na webových a facebookových stránkách
projektu MAP Mostecko a dojde ke
zveřejnění na nástěnkách Městské knihovny Most a v dopravních prostředcích. Slavnostní
vyhodnocení proběhlo 3. 5. 2022 v knihovně. Za kolektiv třídy se slavnostního vyhlášení
zúčastnili Adam Vlček, Renata Vojířová, Eliška Trejbalová, Nikola Kolaříková a Anna
Leitmannová. Samozřejmě v doprovodu rodičů.
Mgr. Zuzana Fuchsová

STOLNÍ HOKEJ
Oliver Čermák třetí při Jarním poháru SVČ Most ve šprtci
Český pohár v billiard-hockeyi šprtci pokračoval turnajem regionální úrovně s názvem Jarní
pohár SVČ Most. Jeho vítězem se stal junior Jan Krmenčík z družstva BHC StarColor Most.
Třetí místo obsadil Oliver Čermák z 15. ZŠ Most. Další výsledky našich žáků: 15. Vlastimil
Třasák, 16. Jan Veselý.
Pozvánka na turnaj
• Sobota 11. června 2022 – MODŘICE – Mistrovství Evropy – billiard-hockey šprtec,

air-hockey, táhlový hokej Chemoplast – mezi nominovanými je i žák 15. ZŠ Most
Oliver Čermák
• Úterý 14. června 2022 – MOST SVČ – air-hockey – turnaj jednotlivců (kat. „B“) –

informace na www.svc-most.cz
• Čtvrtek 16. června 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců

(kat. Expres) – informace na www.svc-most.cz
• Sobota 18. června 2022 – MUTĚNICE – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců

(kat. ČP36)
• Informace a přihlášky: jakub.hasil@post.cz, 603 337 054

Kroužky stolního hokeje 2022/2023
I ve školním roce 2022/23 otevíráme kroužek stolního hokeje – šprtce ve školním klubu naší
školy. Informace o hracím dnu, čase a dalších náležitostech očekávejte na začátku září.
Kroužky šprtce a air-hockeye organizuje také Středisko volného času Most. Přihlášení na
nový školní rok bude možné od 6. června 2022 v recepci SVČ a na webu www.svc-most.cz .
Jakub Hasil

Akce „STONES“
Žáci 9. ročníků se zúčastnili
zajímavého projektu
pořádaného Magistrátem města
Mostu. Byla trošku škoda, že
bylo velmi málo času na
samostatnou práci žáků, hodně
věcí by si rádi vyzkoušeli sami,
např. se jim moc líbila práce
s teodolitem. Ve druhé učebně
poznávali nerosty a horniny,
kde využívali své smysly (zrak, čich, hmat). Věřím, že se akce bude opakovat, na
upevnění a prohloubení učiva je to velmi zajímavý projekt.
Kamila Glaserová, 9.C

Strom třídy 6. A
Ve středu 27. 4. 2022 si žáci 6. A
vytvořili vlastní třídní strom v rámci další
třídnické hodiny. Každý žák si vystřihl
z barevného
papíru
jeden
list,
jakýkoli…dubový,
březový,
javorový,
kaštanový, lipový atpod. Potom do svého listu
napsal jednu dobrou vlastnost, kterou může
nabídnout třídě k dobrému fungování.
Pro některé žáky to byl velmi obtížný
úkol, někteří měli opravdu problém vymyslet
pozitivní vlastnost, kterou by přispěli svou
troškou do mlýna :o) Po diskuzi, co všechno by
třídě mohlo pomoci, však nakonec všichni
zvládli napsat do středu listu jedno, dvě
slova…Na našem stromu tedy najdete tato
slova: SPOLUPRÁCE, DOBRÁ NÁLADA,
VTIPNOST,
ZÁBAVA,
PŘÁTELSTVÍ,
PRACOVITOST,
CHYTROST,
SPRAVEDLNOST, UPŘÍMNOST, MILOST, SPORTOVNÍ NADÁNÍ, ale i neříkat sprostá
slova, mlčet v pravou chvíli či
nepřekážím…
Všechny listy jsme pak nalepili
na velkou čtvrtku s předkresleným
stromem.
Cílem této hodiny bylo
podpořit aktivní zapojení všech žáků
ve třídě, uvědomit si, kterou svou
vlastností mohou přispět k dobrému
fungování třídy.
Myslím, že o některé vlastnosti se
naše třída může opravdu opřít,
důležitá je spolupráce, pracovitost i
dobré naladění třídy. Některé
vlastnosti na našem stromě možná
chybí, možná, že bychom potřebovali
v naší třídě ještě i jiné vlastnosti.
Napadá mne schopnost táhnout za
jeden provaz, snaha po lepších
studijních výsledcích a jiné…máme o
čem přemýšlet…
Mgr. Petra Kratochvílová
Třídní učitelka 6. A

Květen a stromy - Zmarlika Jidášova
Když je květen, připravil jsem si něco o stromech, dnes budu psát o zajímavém a hezkém
stromu – Zmarlika Jidášova
strom původem ze Středozemí s růžovými drobnými květy. Je opylován včelami. Patří mezi
kauliflorické dřeviny, což znamená, že květy rostou i na kmeni.

Dosahuje výšky 4 – 7 m a dorůstá šířky 3 – 5 m. Jsou to opadavé stromy nebo keře. Habitus
je poměrně vzořímený, nepravidelně větvený, kmínky a větve mají tmavošedou hladkou
kuru
Zajímavosti
Podle pověsti získal strom svůj název proto, že se na něm po své zradě Ježíše oběsil Jidáš
Iškariotský. To je možná zkomolenina francouzského Arbre de Judée znamenajícího strom
judejský, což odkazuje na oblast, kde se vyskytoval. Pověst dále vypráví, že se strom sám
zbarvil hanbou do ruda.

Dominik Halama
https://cs.wikipedia.org/

8.C a 8.A - Ústí nad Labem - Česká televize

Dne 17. května 2022 jsme v rámci projektu „ Výjezd mimo školu“ byli se třídou 8. A v Ústí
nad Labem v České televizi. Zde nám zaměstnanci ČT ukázali zákulisí např. maskérnu, režii
atd. Dále jsme si my i paní učitelky mohli vyzkoušet moderovat zprávy ve studiu. Některé
z nás tato návštěva inspirovala k budoucí volbě povolání. Nejvíce se nám líbilo moderování,
prohlížení techniky a povídání si o tom , jak odhalit dezinformace. Výlet hodnotíme velmi
kladně a těšíme se na další projektový den.
Autoři : třída 8.C

Máme nové kamarády z Ukrajiny:

