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Je po prázdninách,
začíná nový školní rok
2022/2023

28. září Sv. Václav
Den české státnosti
Foto: Mgr. L. Vrabcová
Tento časopis vydávají pedagogové a žáci druhého stupně.
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Vrabcová a Ing. Jana Urbanová, spolupracují žáci všech ročníků v hodinách ČJ, ČaSP (8.roč.) a IKT, někteří učitelé.
Stálý dopisovatel: Mgr. Jakub Hasil - stolní hokeje

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda a
1. září jsme se opět sešli na školním
hřišti, abychom přivítali naše nové
prvňáčky. Někteří z nich se nemohli
školy dočkat, jiní se naopak nemohli
dočkat toho, až budou ze školy zase
pryč. Ale po prvním měsíci, kdy si
žáci zvykli na nové prostředí,
spolužáky a paní učitelky, se do
školy těší snad už úplně všichni.

Poslední první školní den na
základní škole mají za sebou naši
deváťáci, kteří možná už nesdílejí
stejné nadšení jako ti nejmenší, ale
na svůj poslední rok budou určitě
vzpomínat a náležitě si ho užijí.

Kdo se těšil do školy nejvíce?

Zdroj: tenor.cz

Jak to ve škole vypadalo o prázdninách
Školy během prázdnin zejí většinou prázdnotou, ale u nás tomu již druhým rokem tak
nebylo a pilně se pracovalo. Letos byly na řadě vnitřní prostory školy.
Menší z rekonstrukcí, a to výmalba a pořízení nového nábytku u pěti tříd na druhém
stupni, je úspěšně za námi a žáci se už učí v nových pěkných třídách.
Druhá, daleko rozsáhlejší rekonstrukce, je stále v procesu, ale už se také blíží do
zdárného konce a ve škole probíhají finální úpravy. V rámci realizace projektu IROP I. bude
vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu.
Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben. Také bude zajištěna
bezbariérovost školy a odpovídající úroveň konektivity. Pokud půjde vše podle plánu, tak
žáci si tyto nové moderní speciální učebny vyzkouší už na začátku října.

Už je téměř hotovo

7. A a 7. C v dílnách
V první půli září navštívily všechny tři sedmé třídy dílny na Střední škole technické v
Mostě – ve Velebudicích. Jedná se o projekt DÍLNY, který se snaží podpořit technické a
polytechnické vzdělávání žáků Mostecka. Celkem navštíví sedmáci během školního roku
dílny ještě 3x. Jednou znovu na SŠT ve Velebudicích a 2x na Střední průmyslové škole v
Mostě.
Ve Velebudicích si žáci vyzkoušeli práci se
dřevem a vlastnoručně vyrobili stojánek na slánku a
pepřenku, na Střední průmyslové škole v Mostě je čeká
práce s kovem. Za 7. A mohu říct, že práce se dřevem
se zdá být velmi jednoduchá, ale opak je pravdou. Při
práci s pilkou se někteří pěkně zapotili, někteří zjistili
platnost přísloví: „Dvakrát měř, jednou řež“ :o)
Dvouhodinové úsilí však bylo korunováno slušným
výsledkem, kdy si všichni žáci odnášeli domů svůj
výtvor, aby se pak mohli pochlubit, jak jsou šikovní.
Mgr. Petra Kratochvílová

Nové posily mezi učiteli
Paní učitelka Michaela Lálová (zeměpis, angličtina, výchova ke zdraví)
1. Jak vycházíte se svými žáky?
Zatím se poznáváme. Doufám, že najdeme společnou řeč. Ale na tuto otázku by odpověděli
spíše žáci.
2. Co vás nejvíce baví na práci učitele?
Když jsem byla malá, nosila jsem si stohy sešitů
k opravování a neustále známkovala (chudák Petruška, ta
dostávala často pětky 😊 ). Opravování mám ale teď ráda
ze všeho nejméně. Baví mi vymýšlet cestu, jak dětem učivo
zprostředkovat. Mám ráda tvůrčí práci, což práce učitele je.
3. Proč jste si vybrala právě tuto školu?
Jedna z mých dcer říká, že bych měla napsat, že důvodem je
to, že na školu chodí právě ona 😊. Popravdě to byl právě
důvod, proč jsem zvažovala, jestli na školu vůbec nastoupit.
Na školu chodí obě dcery, znala jsem učitele i prostředí.
Když odešla předchozí paní učitelka, práce mi byla
nabídnuta a já přijala.
4. Jaké vyučujeme předměty?
AJ, Z, výchovu ke zdraví – kterou mám ráda nejvíce.
5. Co děláte ve svém volném čase?
Když mám čas tak ráda vyrábím všechny možné věci, šiji, peču, dívám se na seriály, ale také
si ráda dělám přípravy na hodiny.
6. Jaký předmět na základní škole vás bavil a jaký naopak ne?
Bavila mi matematika a chemie. Naopak angličtinu jsem ráda neměla.
7. Jak se vám zatím na škole líbí?
Přišla jsem z malé školy, kde byl ve třídách nižší počet dětí, takže jsem trošku zaskočena, ale
myslím si, že se mi tu bude líbit.
8. Dáváte přednost knihám nebo filmům? A vaše oblíbené?
Oblíbená kniha je Školák Kája Mařík, oblíbený film pak TopGun (teď už oba díly). Častěji se
asi dívám na filmy, po knize sahám spíše na dovolené, protože když se začtu, neumím přestat
a čtením pak trávím více času, než bych chtěla.
Martina Stroukalová, Eva Kavická, 9. A

Pan učitel Petr Vrabec (třídní učitel 5. A)
1. Jak se vám na škole líbí?
Na škole se mi moc líbí, je to hezké vidět i z jiného pohledu.
2. Kdo nebo co vás přimělo pracovat jako učitel?
Už to zažívám od dětství, když jsem byl student, tak mě to k tomu vedlo, že chci být učitel.
3, Učil jste i na jiné škole?
Ano, učil jsem na Waldorfské škole v Litvínově jako asistent pedagoga.

4, Jaký předmět vás baví ve škole vyučovat?
Zatím mě baví vyučovat všechny předměty. Nejlepší jsou
povídací, například přírodopis, zeměpis a dějepis.
5. Jaký předmět vás nebaví vyučovat ve škole?
Zatím mě baví všechny předměty.
6. Proč jste šel učit zrovna na naší školu?
Přišla nabídka tu pracovat, tak jsem ji přijal.
7, Jaké máte koníčky?
Mám rád divadlo, sport. V Litvínově vedu dramatický
kroužek pro 4, 5 a 6 třídu.
8. Jak jste strávil prázdniny?
Odpočíval jsem a chtěl jsem vidět kulturu, tak jsem odletěl
na Djerbu v Tunisku.
Eva Vasovčáková, Jitka Volfová, 8. A

Paní učitelka Pavla Madarová (třídní učitelka 1. C)
1. Chtěla jste vždy být paní učitelkou?
Ano.
2. Z jakého důvodu jste se rozhodla učit na naší škole?
Potřebovala jsem změnit školu, prostředí no… a tady bylo místo.
3. Jak se vám na naší škole líbí?
Zatím se mi tady líbí.
4. Co vás nejvíce baví na práci učitelky?
Tak samozřejmě ne opravování sešitů, ale baví mě ta práce s dětmi.
5. Jaké máte koníčky ve volném čase?
Plavání, lyže, turistika.
6. Dáváte přednost knihám nebo filmům? A jaká je vaše
oblíbená?
Knihám a má oblíbená se jmenuje Vejce a já od Betty
MacDonald.
7. Kdybyste si mohla vybrat jiné povolání, vybrala byste
si jiné?
Ne, nevybrala bych si jiné.
8. Chodila jste na školu tady v Mostě?
Na základní školu ano a na střední do Rakovníka.
9. Jak by vypadal váš ideální den?
Volný den, relax u knihy nebo sport za hezkého počasí.
10. Jak dlouho už učíte?
Už 36 let.
Petra Pangerlová, Tereza Sýkorová, 9. A

Diskotéka ve školním klubu
Ve středu 15. září uspořádal školní klub diskotéku pro klubové děti. Paní asistentka
Lenka Bránišová pro děti vymyslela zábavu a hry, takže se nenašel čas na nudu. Tančilo se,
hrály se různé hry a samozřejmě nechybělo ani karaoke. O hudbu se postarali kluci z 9. A.
Nálada byla perfektní a diskotéku si všichni moc užili.
Natálie Rychecká, 9. A

Trend Past
Vítejte čtenáři a příslušníci sociálních médií, dnes si povíme o věci jménem Trend Past.
Co to ta Trend Past je a hlavně je nutné podotknout, že se tento artikl NETÝKÁ VŠECH LIDÍ.
Trend Past není oficiálně věc, ale existuje a několik desetitisíce lidí o této věci ví. O Trend
Pasti ani nikde nenajdete popis na internetu kromě náhodného videa na Tik Toku.
Trend Past popisuje, co lidé dělají a jak se nezajímají o důležitější
věci, hlavně influenceři. Funguje to takto. Vezměte si například videa, na
kterých lidé zachraňují zvířata nebo přírodu. Toto bylo jeden čas hrozně
populární, a hlavně známý influenceři se do toho hrnuli. Dnes už těchto lidí
není tolik jako dříve, a i když je tu stále hodně lidí, kteří přírodě pomáhají
nebo veřejně prospěšné věci dělají. Stále se může stát, že to někteří dělají
jenom pro palce nahoru na svých videích. Tito lidé dělají to, co ostatní lidé
mají rádi. Lidé, co propadli Trend Pasti, dělají populární věci př: V trendu bude hra, která je
hrozně populární, řekněme Fortnite. Lidé na to skočí, protože je to zlatý důl na srdíčka a palce
nahurů. Jakmile tato hra nebude populární a lidé, kteří propadli Trend Pasti, jdou hledat něco
jiného, co je populární a vydělají na tom srdíčka a palce nahoru. A takto
funguje Trend past. Jednoduše lidé, kteří jsou alespoň trochu známí (min.
5tisíc sledujících a víš) a propadli Trend Pasti, se zajímají jen o věci, ze které
momentálně vytěží nejvíce palců nahoru. Také bych chtěl podotknout,
abyste si ověřili jestli influencer, kterého sledujete, a ukázal na videu, že
přispívá charitě a tak podobně, nelhal a zda je to opravdu pravda. U lidí,
kteří natáčejí jenom hry anebo videa, co vás pobaví, to není tak vážné a dělají
to, co lidi baví, aby svoje sledující pobavily.
Samozřejmě se toto týká jen některých lidí a neznamená, že takový je každý, kdo je
známý či slavný. Jen mi přišlo zajímavé si o této věci popovídat. Doufám, že jste si tento‘
‘mini‘‘ článek užili a něco si z toho vzali a uvážili, jestli lidé na videích opravdu dělají něco
prospěšného, pokud o tom to video je. Děkuji za čtení a přeji hezký den.
Lukáš Maxa

Den české státnosti
28. září slaví Česká republika svůj nejmladší státní
svátek, Den české státnosti. Ten v sobě spojuje dvě
významné události raně středověkých českých dějin.
Právě 28. září 935 byl bratrem Boleslavem
(pravděpodobně) zavražděn přemyslovský kníže Václav,
český světec a patron českého státu. Ve stejný den roku
995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný nechal
vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců, čímž se zasadil
o zachování celistvosti a politické sjednocení českého
státu. Jako státní svátek se 28. září slaví od roku 2000.
Zdroj: Vratislav Maňák, ČT24

7. A a 7. C na minigolfu

Volitelný tělocvik na Šibeníku

Houbařská sezóna zahájena

Plán akcí školního klubu na 1. pololetí
Září





Zahájení školního roku – příjem přihlášek do ŠK
Skupinové hry
Seznamovací diskotéka
Podzimní výzdoba ŠK

Říjen





Funpark 3D bludiště Most
Retrohraní
Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
Výroba dekorace z keramických
květináčů
 Ukončení příjmu přihlášek do ŠK

Listopad
 Rodina svítí Mostu - Lampionový
průvod
 Výlet do hasičské stanice v Mostě
 JUMP FAMILY aréna Most
 Výroba halloweenských triček
 1. Zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení
Prosinec
 2. zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení
 Čert a Mikuláš po třídách
 1. Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení
 Výroba vánočních dárků pro své blízké
 Vánoční trhy
 Vánoční turnaj ve šprtci
 Vánoční tradice a zvyky – posezení u stromečku,
zpěv koled
 3. Zkouška jed. a sk. vystupujících na Vánočním
těšení (Atrium)
 2. Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení
(Atrium)
 Vánoční těšení pro zaměstnance školy
Leden
 Soutěž o nej stavbu z lega
 Veřejné bruslení na 1. náměstí v Mostě
 Aquadrom Most
Do ŠK se můžete stále přihlásit, přihlášky jsou k dispozici u p.a. Bránišové

Stolní hokej
Oliver Čermák čtvrtý na mistrovství Evropy

V Modřicích u Brna proběhlo 21. mistrovství Evropy ve stolních hokejích. Češi
potvrdili výkonnostní převahu a roli favoritů, a to i díky vydatnému příspěvku hráček a hráčů
z Mostu. V kategorii mužů Lukáš Doležal (Black
Sharks Most) zvítězil v disciplínách air-hockey a
táhlový hokej Chemoplast. Stejné disciplíny
ovládl mezi juniory Jan Matuščín (BHC
StarColor Most), přidal druhé místo ve šprtci, což
v součtu znamenalo i zisk vícebojařského zlata. V
soutěžích žen získaly mostecké hráčky dokonce
všechny čtyři tituly. Valentina Grimmová (BHC
Most) byla nejlepší v billiard-hockeyi (šprtci),
Alena Laštůvková v air-hockeyi a Kateřina
Doležalová (obě Lejdýs Most) v táhlovém hokeji
a zároveň ve víceboji. Díky výsledkům v
předchozí sezóně se na mistrovství Evropy kvalifikoval i žák 15. ZŠ Most Oliver Čermák. Při
své premiéře na významné mezinárodní akci vybojoval v jednotlivých disciplínách velmi
dobrá, ale nepopulární čtvrtá místa.
Výsledky žáků 15. ZŠ Most na turnajích
 Pohár CorroTech – ŠPRTEC – ČP, kat. Expres – SVČ Most – 9. Oliver Čermák, 24.
Valerie Čermáková
 Mutěnice Open – ŠPRTEC – ČP, kat. ČP 36 – KD Mutěnice – 50. Oliver Čermák
 Letní pohár SVČ Most – ŠPRTEC – ČP, kat. Expres – SVČ Most – 8. Oliver Čermák, 13.
Tomáš Stejskal, 17. Michael Zemánek, 27. Simona Weissová, 28. Vlastimil Třasák
 Letní liga SVČ Most – ŠPRTEC – seriál turnajů Severočeského poháru – SVČ Most – 7.
Oliver Čermák
 Letní pohár SVČ Most – CHEMOPLAST – 1. Oliver Čermák, 6. Vlastimil Třasák, 11.
Tomáš Stejskal, 23. Michael Zemánek, 28. Simona Weissová
 Pohár SVČ Most – AIR-HOCKEY – ČP, kat. „B“ – SVČ Most – 5. Jakub Svoboda, 9.
Pavel Ješina, 13. Lukáš Svoboda
 Turnaj ŠD 15. ZŠ Most – AIR-HOCKEY – ČP, kat. „C“ –
SVČ Most – 1. Adam Vlček, 2. Karolína Zatloukalová, 3.
Ihzak Perez, 4. Elline Perez, 5. Simona Weissová, 6.
Daniel Cink, 7. Pavel Weber, 8. Petra Zikmundová, 9.
Libuše Vlčková, 10. Krištof Michálek
 Prague Cup – AIR-HOCKEY – ČP, kat. „B“ – Majaland
Praha/Tuchoměřice – 1. Oliver Čermák, 7. Michael
Zemánek

Pozvánky na turnaje
 Sobota 1. října 2022 – PRAHA – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců (kat. ČP12)
 Neděle 9. října 2022 – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – 2. liga družstev & turnaj
jednotlivců (Severočeský pohár)
 Sobota 22. října 2022 – PRAHA – billiard-hockey šprtec – turnaj jednotlivců (kat. ČP24)
& táhlový hokej Chemoplast – turnaj jednotlivců (kat. „B“) · 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. Hrát se bude opět v ÚTERÝ od 15:00 do 16:00 hod. na chodbě před ŠK. Pro členy
školního klubu a školní družiny je kroužek zdarma, pro ostatní za 200 Kč na školní rok.
Kroužky šprtce a air-hockeye organizuje také Středisko volného času Most. Přihlášení je
možné v recepci SVČ a na webu www.svc-most.cz .
Mgr. Jakub Hasil

Co nás čeká v říjnu?

