Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš z
Myry (cca 280/286 Patara – 6.
prosince 345/352 Myra)
byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého
života byl velmi oblíbený mezi lidmi,
proslul štědrostí k potřebným, jako
obránce víry před pohanstvím a
zachránce nespravedlivě obviněných. Pro
množství zázraků, které se udály na jeho
přímluvu, je také někdy zván Mikuláš
Divotvůrce (Νικόλαος ὁ Θαυματουργός,
Nikolaos ho Thaumaturgos). Jde o
jednoho z nejuctívanějších svatých v
celém křesťanství, ve východních
církvích je druhým nejuctívanějším
svatým vůbec (po Panně Marii).
V západní liturgické tradici jeho svátek
připadá na 6. prosinec a oslava tohoto
svátku je spojena s rozdáváním dárků
dětem (obvykle v předvečer 5.
prosince). Byl inspirací pro vytvoření
mýtické postavy Santa Clause,
dodáním dalších atributů.

Svatý Mikuláš je uctíván
jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem

států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.).
Vypracoval:Lukáš Šareš Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1

Svatá Lucie
Sv. Lucie je podle tradice připomínána od 5. století jako panna a
mučednice. V době velkého pronásledování křesťanů se nebála
odmítnout ruku pohanského aristokrata. Místo něho chtěla zachovat
mravní čistotu po svém rozhodnutí pro Ducha svatého. Byla proto
pohnána před místní úřady v Syrakusách na Sicílii. Od správce města
se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je
vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici předal.
Do druhého dne se jí však zázrakem opět vrátil zrak – Panna Maria ji
obdařila ještě krásnějšíma očima. Když pobouřený správce zjistil, že
je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat zneuctít.
Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že
ji tak Duch svatý opustí. Přišli vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s
ní však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit její vůli
nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec
prokláli krk mečem předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení
křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět let později císař
Konstantin I. Veliký povolil křesťanství. Později byla sv. Lucie
prohlášena patronkou města Syrakus. Přesně tak, jak jí ve snu pro
Luciinu velkou víru předpověděla sv. Agáta.
Redaktor: Martin Veselý, zdroj: wikipedie.org

Svatý Mikuláš
Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně
prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a
zvolna se šířilo, k jeho největší expanzi docházelo od 8. století v Rusku, jehož
je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od
10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Za svatého ho
uznávají všechny křesťanské církve, které úctu ke svatým praktikují, u
pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce (pomineme-li Pannu Marii),
velmi oblíben je též v Nizozemí, Německu a USA.
V celé Evropě nacházíme často cykly se scénami z Mikulášova života – např.
v německé Kostnici z 15. století nebo v kostele Panny Marie v Gdaňsku. Po
světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši, mimo
jiné např. Basilica di San Nicola v Bari, kde jsou uchovávány jeho ostatky, ze
kterých už po několik staletí vytéká tekutina, které jsou připisovány léčivé
účinky. V Česku je to
například katedrála
svatého Mikuláše v
Českých Budějovicích,
v Praze stojí kostel na
Staroměstském
náměstí, na Malé
Straně a barokní ve
Vršovicích. V Brně stál Kostel svatého Mikuláše na
Náměstí Svobody. Více o tématu viz článek Seznam
kostelů zasvěcených svatému Mikuláši.Redaktor: Antonín Strausszdroj: Wikipedia

Jiný kraj, jiný mrav aneb
Jak se slaví vánoce v jiných zemích
Austrálie a Nový Zéland
V prosinci v těchto zemích vrcholí léto, a proto
zde živé stromky nenajdete. Oslavy nejsou na
sněhu, ale na pláži, Santu Clause zde nedoprovází
sobi, ale vánoční klokani. Dárky pod stromečkem
děti najdou ve vánoční ráno a pak následuje
slavnostní oběd. U našich protinožců je typické
krůtí a kuřecí maso, také plody moře. Jejich
sváteční stolování se podobá pikniku a nesmí
chybět tradiční dezert, typický anglický - teplý
švestkový nákyp s rozinkami, ořechy a likérem.
Belgie
Vánoce nejsou v Belgii až tak důležitým svátkem jako jinde v Evropě, Štědrý den je zde pracovním dnem.
Vánoční večeři lidé tráví obvykle v restauracích nebo doma s přáteli. Dárky, které jsou většinou drobnosti,
rozbalují až druhý den ráno. Skutečným svátkem je v Belgii 25. prosinec, kdy se rodiny scházejí při slavnostní
večeři. Na stole nesmí chybět typický vánoční zákusek a dort plněný krémem s figurkami.
Brazílie
Vánoce v Brazílii jsou podobné jako v USA nebo Velké Británii. V každém domě většinou bývá vánoční
stromek, který obyvatelé zdobí už koncem listopadu a zůstává v domácnostech až do začátku ledna. Většinou se
oslavuje 24. prosince, kdy se všichni scházejí na velkou rodinnou večeři. Jí se tradičně hodně čerstvého ovoce a
zaleniny, v některých částech se připravuje pečená krůta, jinde dávají přednost rybám. Před večeří jdou lidé
většinou ven, navštěvují přátele a navzájem si všichni přejí všechno dobré.
Kypr
Slaví se až 25. prosince. Ráno jdou všichni společně do kostela, pak následuje sváteční oběd. Na sváteční
tabuli nesmí chybět tradiční anglická krůta a typický řecký salát. Z domu do domu chodí skupiny mladých lidí,
zpívají koledy a nosí loďku, která symbolizuje dominantní postavení starověkých Řeků na moři.
Dánsko
V této zemi začínají Vánoce adventním věncem. Čtyři svíčky symbolizují 4 období života: dětství, mládí,
dospělost a stáří. Pro Dány mají velký význam vánoční dárky, se kterými dělají velké tajnosti. Dávají si také
záležet na jejich hezkém dárkovém balení. Na večeři se zde podává husa, kachna, šunka, pšeničný chléb a
sladký rýžový nákyp, který ukrývá zapečenou mandli. Kdo ji najde, dostává speciální dárek.
Finsko
K Vánocům ve Finsku a v ostatních severských zemích neodmyslitelně patří tuhá zima, hodně sněhu a
nekonečný led. Štědrý večer začínají Finové tradiční saunou a po osvěžení rodina zasedne ke slavnostnímu
stolu. Vánoční večeře se připravuje 24. prosince a na stole nesmí chybět šunka a salát z řepy. Oblíbené jsou
také pokrmy z ryb. Vánoční dárky rozdávají trpaslíci, kteří spolupracují se Santa Clausem.
Francie
Ve Francii se Vánoce nazývají Noël. Rodiny slaví Štědrý večer společně, děti položí pod stromek boty nebo na
krb zavěsí punčochu, do kterých jsou jim naděleny dárky. Ty rozdává Otec Vánoc (Père Noël), který je
francouzskou obdobou Santy Clause. Večeře trvá téměř 4 hodiny a slavnostní menu má několik chodů.
Obsahuje i plody moře a tradiční dezert, kterým je čokoládová roláda.

Itálie
Lidé v Itálii se většinou drží tradic. Slavnostní posezení začíná po poledni a končí o půlnoci 24. prosince.
Slavnostní večeře se skládá zejména z ryb, mořských plodů a těstovin. Nesmí chybět typický vánoční koláč
panettone s ovocem a šampaňským. Dárky rozdává čarodějnice Befana.
Maďarsko
Vánoce v Maďarsku jsou velkým nejen církevním, ale i státním svátkem. Typickým jídlem jsou halásle,
kapustnice a kapr. Dárky se většinou rozbalují před večeří a po večeři téměř každá rodina společně navštěvuje
kostel. Druhý svátek vánoční je v Maďarsku velkým dnem, svatý Štěpán se totiž považuje za zakladatele
Maďarska.
Německo
V Německu lidé milují zdobení svých příbytků. Zbožňují betlémy a adventní věnce. Napříč celým Německem
se setkáváme s různými druhy štědré večeře, od ryby přes krůtu až po pečené kuře. Nesmí chybět tradiční
mandlový dezert a dárky nosí buď Ježíšek, nebo dobrý vánoční duch.
Lotyšsko
Vánoční večeře v Lotyšsku má 12 chodů. Začíná se oplatkou s medem a nesmí chybět typická vánoční jídla
jako kapustnice, klobása a sladkosti. Dárky se rozdávají po večeři a pak všichni tráví čas společně v rodinném
kruhu. Právě z Lotyšska pochází tradice zdobení vánočního stromečku, odkud se tento zvyk rozšířil do
Německa a dalších zemí. Neví se přesně, kdy a kde byl první stromek ozdoben, ale první dochované doklady
jsou z roku 1510. Podle nich byl strom ozdoben papírovými a sušenými květy, stužkami a také ovocem.
Portugalsko
Většina Portugalců je věřící a dodržuje tradiční zvyky. Rodiny se schází na slavnostní večeři 24. prosince.
Součástí menu jsou ryby doplněné brambory a zeleninou. Oblíbeným zákuskem je vánoční koláč (Bolo Rei),
který bývá naplněný sušeným ovocem. Dárky se
rozdávají také večer a nosí je Otec Vánoc (Pai Natal)
nebo Ježíšek. Děti je najdou buď pod vánočním
stromečkem nebo v botě u krbu. Poté se chodí do
kostela na tzv. kohoutí mši (Misa do Galo).
Rusko
V této zemi se slaví svátky dvěma způsoby: buď
pravoslavné na svátek Tří králů, nebo po starém na
Nový rok. Typickým znakem je ozdobená jedlička,
dárky rozdává na Nový rok Děda Mráz a doprovází ho
Sněhurka. Kolem stromku se setkává rodina, která tančí
a zpívá. Tradičním jídlem je pšeničný nákyp s
mandlemi, rozinkami, švestkami a cukrem. Na
novoročním stole nesmí chybět pečené vepřové maso s
křenem a perník.
Španělsko
Stejně jako Portugalsko je i Španělsko tradiční
katolickou zemí a dodržuje se zde velé množství zvyků.
Vánoční večeře se podává 24. prosince večer, nejčastěji je hlavním chodem nadívaný krocan. Po večeři se
chodí na tzv. půlnoční kohoutí mši (Misa del Gallo). Poté probíhají oslavy v ulicích, lidé chodí s pochodněmi,
hrají na kytary, ramburíny a bubny. 28. prosince je tzv. Den svatých nevinných (Día de los Santos Inocentes),
který je takovým španělským prvním aprílem, kdy si lidé utahují jeden ze druhého. Na dárky si zde děti musí
počkat. Nějaké drobnosti dostanou již o Vánocích, ale hlavní nadílku jim přináší až 6. ledna Tři králové.
Velká Británie

Nejdůležitějším dnem je 25. prosinec, kdy se ráno rozbalují dárky a rodina se setkává při velkém obědě nebo
časné večeři. Hlavním jídlem je pečený krocan s bramborami a zeleninou. Tradičním dezertem je vánoční
pudink, malý koláč se sušeným ovocem, oříšky a rozinkami. Dětem nosí dárky Otec Vánoc (Father Christmas)
a ukládá je do punčoch pověšených na krbu.
USA
Vánoce se slaví podobně jako ve Velké Británii,
lidé zdobí domy zvenku, věší větvičky a na
večeři podávají pečeného krocana s nádivkou.
Nechybí tradiční pudink a dýňový koláč. Dárky
nosí Santa Claus a děti je nacházejí až na druhý
den ráno. V období Vánoc si lidé navzájem
vypomáhají a posílají peněžní i materiální dary
chudším rodinám, nemocnicím a dětským
domovům.
Vypracoval: Marcel Růžička
Zdroj: www.eppi.cz

Silvestr
Nový rok je svátek začátku nového roku.
Podle celosvětově
nejrozšířenějšího gregoriánského
kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31.
prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a
tak i začátek nového – Silvestrovské oslavy.
Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i
firmy posílají blahopřejné novoročenky, s
hezkým či vtipným obrázkem a s přáním
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Nový
rok je v ČR, ale i v dalších zemích
světa státní svátek.
Velmi často se slaví ve společnosti dalších lidí na různých večírcích, v restauracích, klubech i
na ulicích a náměstích, tyto oslavy mohou trvat někdy až do časných ranních hodin. Obvykle se zde ve zvýšené
míře konzumuje alkohol a společně se odpočítávají
poslední minuty končícího roku. Nový rok se
vítá přípitkem šampaňským vínem nebo sektem.
O půlnoci se odpalují ohňostroje a jiná
zábavní pyrotechnika. Mnoho lidí však tyto oslavy stále
prožívá i v soukromí buďto doma, nebo u příbuzných či
přátel, část populace tyto oslavy prožívá během
vícedenních rekreačních pobytů v zahraničí, na horách
nebo v rekreačních chatách a chalupách.

V rozhlasu a v televizi obvykle vysílají komedie a různé speciální zábavné silvestrovské pořady
víceméně estrádní povahy, často i staršího data.
Používání pyrotechniky je občas
kritizováno z několika důvodů.
Prvním je nebezpečí požáru. Na
přelomu let 2015 a 2016 bylo
v České republice způsobeno přes
120 požárů a přes 12 lidí bylo
zraněno. Dalším tématem kritiky
může být dopad na živočichy, jako
jsou psi nebo ptáci. Zvířata jsou
obecně citlivější na zvuk než lidé a
proto mají níže položený práh
bolestivosti. Výbuchy mohou také
vyvolat migraci ptactva.
Ohňostroje také uvolňují obrovské
množství prachu a sloučenin
vzniklých po spálení kovů používaných k barvení výbuchů. Řada měst ohňostroje z těchto důvodů zakázaly
nebo pořádají speciální tiché „ohňostroje“ s absencí hlukové složky.
Zdroj: Wikipedie
Vypracovala: redaktorka Aneta Lenková

Štědrý den 24. 12.
Štědrý den připadá v ČR na 24. prosince, jedná se o
poslední den příprav na Vánoce. Při pohledu do minulosti konkrétně do období středověku, tak právě v tento den
končil rok a nový začínal 25. prosince, na Narození Páně.
Štědrý den znamená většinou mnoho radosti, hlavně pro
děti, které se od rána těší na Ježíška, jaké dárky přinese a
kolik toho nadělí. Tradičně se v tento den rodiny
navštěvují, tedy většinou na návštěvu jezdí tatínci s dětmi a
maminky chystají večeři. Na štědrý den dospělí a větší děti
zdrobí snad nejtypičtější symbol dnešních Vánoc - vánoční
stromeček, ovšem některým malým dětem jej nosí
společně s dárky Ježíšek. Mezi tradice, které jsou se
Štědrým dnem spojené, patří postní oběd. Obvykle se
podává hubník, či kuba nebo muzika, což jsou krajové
názvy pro jídlo z krup a lesních hub. Ve večerních
hodinách se sejde celá rodina u štědrovečerní tabule a
podává se tradiční kapr, i když v některých rodinách je
nahrazován vepřovými řízky či jinými druhy ryb. Přílohu
tvoří bramborový salát. Nesmíme opomenout i na sladkého
průvodce celých Vánoc, které tvoří tradiční české vánoční
cukroví. Obvykle po večeři nastává čas, kdy do většiny
domácností dorazí ježíšek.

První Vánoční svátek
Tento den slavíme křesťanský svátek narození Ježíše Krista, Boží hod vánoční. V kostelích a na náměstích se
vystavují betlémy (jesličky), které představují scénu narození syna božího v chlévě. Ježíšova matka Marie a její
druh Josef cestovali do Betléma kvůli římskému sčítání lidu, ale nemohli najít nocleh a nakonec našli útočiště v
chlévě, kde se Ježíš narodil. Betlém proto mívá scény s jesličkami, kde leží dítě na slámě, kolem je Marie,
Josef, pastýři a jejich zvířata (nejčastěji ovce, osel, ale i vůl a velbloud), tři východní mudrci přinášejí myrhu,
kadidlo a zlato a nad vším svítí hvězda (kometa).
Pranostiky spojené s Božím hodem vánočním
1.Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
O Vánocích hej, po Vánocích ouvej.
Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
Vánoce jsou májem zimy.


Dny nejkratší - svátky nejdražší.



Vánoce – vánice.



Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.



Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom.



Vánoční hlas hromu neprospívá ovocnému stromu.



Na vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.



Lepší vánoce třeskuté než tekuté.



Tmavé vánoce přivádí nemoce.



Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.



Tmavé vánoce – dojné krávy, světlé vánoce – ponesou slepice.



Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!



Zelené vánoce – bílé velikonoce.



Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.



Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.



Vánoce v jeteli – letnice ve sněhu.



Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med.



Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.



Jasné vánoce – hojnost vína a ovoce.



Osvítí-li při hrubé na Boží hod vánoční pana faráře slunce, bude toho roku hojnost dobrého vína.



O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.



Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.



Světlé hody – tmavé stodoly, tmavé hody – světlé stodoly.



Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.



Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců
příštího roku.



Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.



Když čas před vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.



Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.



Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.



Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.



V pátek Božího narození – tuhá zima bez prodlení.



Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.



V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.



Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati;to jest jestli prve nemrzlo,
bude potom mrznouti.



Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím více po vánocích.



Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!



Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý
rok.



Na Boží narození o bleší převalení.

(Zdroj:Wikipedie)
Vypracovali redaktoři:Eliška Susserová a Jakub Sládek

Druhý svátek vánoční Svatý Štěpán
Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první
křesťanské komunity v Jeruzalémě, který podle
Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše
Krista. Byl ukamenován za tvrzení před synedriem, že
jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven
Bohu. Rozsudek byl vykonán mezi lety 35 a 37 před
Damašskou bránou do Jeruzaléma.
V českých zemích je svátek sv. Štěpána spojen s
tradiční vánoční koledou. Nejznámější říkačkou
spojenou s koledou na Štěpána je následující:
Koleda, koleda Štěpáne!

Koledu mi dejte,

Co to neseš ve džbáně?

jen se mi nesmějte!

Nesu, nesu koledu,

Koledu mi dali,

upad jsem s ní na ledu,

přece se mi smáli.

psi se na mě sběhli,

Na Štěpána“ odcházeli ze služby čeledíni, příp. i
děvečky (které někdy čekaly až do Nového roku).
Na odchodnou sloužící dostával zvláštní koláč,
tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a
ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.

koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Redaktor: Martin Veselý, Zdroj: wikipedia.org

Roboshop

Dne
15.112019 se 9.B navštívila akci Roboshop
Akce probíhala na střední průmyslové škole v
Mostě.
Jak akce probíhala ?
1. Dostali žáci návod na robota, díky kterému
sestavili robota.
2. Po dostavění robota žáci, dostali notebook s
kterým následně začali robota programovat.
3.

Následně žáci zkusili jestli robot funguje, když nefungoval, tak
jim pomohli páni
učitelé.
4. Žáci s pomocí
učitelů povýšili
programování na výší
level.
5. Na konci akce žáci
robota rozložili a
vrátili ho společně s
notebookem.
Zapsala : Jana Soukupová
Fotografie pořídila Pavla Soukupová

Rozhovor s panem učitelem Ing. Martinem Domínem
Rozhodla jsem se udělat rozhovor s panem učitele
Martinem Domínem, jelikož je na naší škole nový a je
dost věci co o něm nevíme. Je zajímavý tím, že stejně
jako paní učitelka Jana Urbanová chodil na tuto školu.
Zvolila jsem otázky na práci, školu, koníčky a i
vzpomínky na školu.
1. Proč, jste se rozhodl učit na škole kam, jste dříve
chodil jako žák? Proč jste si nevybral jinou?
„Stát se učitelem byl můj sen od mala. Bavilo mně
informace, které jsem načerpal, dále předávat. Učení si
letošní školní rok užívám hned dvakrát! Kromě výuky
na naší základní škole vyučuji i na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně. Letošní semestr, vyučuji studenty
prvního ročníku Socioekonomickou geografii. A proč
jsem si vybral zrovna naší školu? Školu jsem sám jako
žák navštěvoval. Ke škole mám tedy já sám citovou
vazbu. Navíc znám některé zdejší učitele. Patnáctka
pro mě byla jasná volba!“
2. Jak jste se dostál k oddávání párů?
„Oddávání párů úzce souvisí s mou rolí zastupitele města Mostu. Pan primátor se mě dotázal, zdali bych funkci
obřadníka přijal. Odpověď byla kladná - rád zkouším nové věci - a od roku 2018 jsem tedy oddávajícím města
Mostu. K oddávání ale patří i neméně zajímavý obřad - vítání občánků. I těch se jako obřadník zúčastňuji.“
3. Jaké to je být na škole na kterou jste chodil jako žák a teď jako učitel? (když to porovnáte)
„Na škole se toho rozhodně hodně změnilo! Když jsem ze školy odcházel, interaktivní tabule byla jen v učebně
chemie a ve sborovně. Nyní jsem moc rád, že projektor nebo zmiňované interaktivní tabule jsou ve většině
učeben!“
4. Jaké jsou nebo byli vaše pocity, když paní zástupkyně byla vaší paní učitelkou a teď je vaše kolegyně?
„Moje pocity jsou si dost podobné. Paní zástupkyně je ze své pozice stále moje nadřízená, takže ač jsem v
hierarchii teď v pracovním poměru - úctu k ní mám stále stejnou.“
5. Co vás bavilo nebo fascinovalo na poslancích nebo zástupcích měst, že jste se stál jedním z nich?
„Politika je velmi zajímavá věc. Původně jsem vystudoval regionální rozvoj - správu měst a obcí. Politika a role
zastupitele je tedy takřka mým oborem. Dělám to s láskou k městu a s vírou, že město můžeme posunout jinam.
I když je to někdy těžké, ideály převládají a ženou mě dál k cíli - udělat Most lepším pro nás pro všechny.“
6. Chtěl jste být poslancem, učitelem nebo oddávajícím už jako malý? Nebo jste chtěl dělat něco jiného?
„Jako malý jsem chtěl nejvíce ze všeho být popelář a důchodce.
7. Radili vám rodiče se střední nebo s vysokou školou? Nebo rovno s povoláním?
„Moje rodiče jsou v mých očích dva lidé, kteří pro mě chtěli vždy to nejlepší. Radili mi, ale nikdy mi nic
nepřikazovali. Ukázali mi možnosti a já si mohl vybrat. Jsem jim vděčný za každou jejich radu a poznámku.“
8. Jaký vztah máte s kolegy? Je někdo s kým si hodně rozumíte? Nebo s kým si nerozumíte?
„Mohu říct, že jsem opravdu šťastný za kolektiv kantorů a všech zaměstnanců, ve kterém pracuji.“

9. Jak dlouho už oddáváte? Jaké jsou nebo byli vaše pocity při prvním obřadu?
„Oddávám od podzimu 2018. Pocity při prvním obřadu jsou stejné, jako ty, které prožívám u obřadu letos. Pro
snoubence je to jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě. Je pro mě velkou ctí a velkou zodpovědností být
součástí jejich velkého dne.“
10. Děláte nějaký sport ve volném čase? Jaký?
„Rekreačně běhám - využívám parky našeho města. Obecně mám rád
moto-sport a turistiku.“
11. Většina z nás vás znají jako učitele matematiky, jaké ještě učíte předměty?
„Ano, jistě, učím kromě matematiky ještě fyziku a zeměpis.“
12. Jaké jsou vaše koníčky?
„Paleta mých koníčků je pestrá. Tím největším je, myslím, historie. Letošní rok je osmý, kdy působím v
bývalém cisterciáckém klášteře v Plasích jako průvodce. A mohu Vám potvrdit, že dělat průvodce na památce
je krásná brigáda a koníček zároveň. Navíc právě tady jsem
se dost naučil komunikovat v angličtině.“
13. Jaký máte vztah se svojí kmenové třídy? Chtěl byste jinou třídu? i třeba jenom na zkoušku?
„Kmenovou třídu bych neměnil!“
14. Učil jste na jiné škole nebo je to vaše první?
„Ne, nikde jinde jsem dosud neučil“
15. Máte v plánu učit matematiku například i v 9. třídách?
„To nemám moc v plánu já jako spíš paní ředitelka. Tohle je plně v její kompetenci.“
16. Máte z dětství hezké vzpomínky na školu nebo je něco na co nerad vzpomínáte?
„Mám jednu zkušenost - mozek to nehezké během let vytěsní. Na školu mám nyní fajn vzpomínky.“
17. Jak vám vyhovuje elektronická žákovská? Které vám přišli lepší nebo víc praktické?
„Elektronická žákovská mi vyhovuje velmi. Je to obrovský krok vpřed!“
18. Znal jste paní učitelku Janu Urbanovou? Chodili jste spolu do třídy?
„S paní učitelkou Urbanovou jsme se potkávali denně na chodbách této školy. Pak jsme spolu seděli v lavici na
fakultě na vysoké škole v Ústí. Můžeme tedy tvrdit, že kromě střední školy jsme spolužáci.“
Redaktorka: Sabina Kronichová
Zdroj: https://www.mesto-most.cz/ing-martin-domin/o-1418,

Vánoční cukroví
Vánoční cukroví se stalo již tradicí u většiny rodin. Nejznámější
z cukroví bývají:
Perník: Základní receptura perníku se skládá ze mouky, mléka,
vajec, karamelizovaného cukru a medu. Tradičně se perník vyráběl v
hanzovních městech jako symbol jejich úspěchu a kontaktu se
světem. Vzhledem k ceně koření byl perník velkým luxusem. Z
hanzovních měst byl perník často exportován do vnitrozemí.
Vosí úl je druh nepečeného vánočního cukroví, které je tvořeno z
těsta, náplně a
piškotu, který
slouží jako
podstava.

Linecké
cukroví: Pro
přípravu těsta
na linecké
cukroví se
používá máslo, vaječný žloutek, moučkový cukr, vanilkový cukr a
hladká mouka. Z těsta se dělají kolečka mezi které je dává
marmeláda, čokoláda nebo jiná poleva.

Vánočka je druh sladkého pečiva z kynutého těsta, který se
těší velké oblibě nejen na českém, moravském a slezském
území, ale i v Rakousku a Německu, kde je tradičním vánočním pečivem štóla Vzhledem k tomu, že po více jak
dvanáct století patřily oblasti východních a jižních Alp, Podunají a kolem říčních toků Labe a Sály k
nejdůležitějším územím jazykových a kulturních kontaktů germánských a slovanských národů, prošlo také
pečení vánočky, ostatně jako celá česká kuchyně, dlouhým
historickým vývojem. Neodmyslitelnou
součástí štědrovečerní večeře se vánočka, tehdy „calta“ nebo
„húska“, stala už ve středověku. V
mnohonárodnostním habsburském soustátí se „wánočka” či
„štědrowka” pojila mimo nepřeberného množství pranostik
též s obdarováváním chudých a koledou. Dochované názvy
se liší v závislosti na místní tradici. Oproti výrazu calta,
který se dochoval v celé řadě hovorových podob (calda,
calatka, caletka, caltička, calenka, celetka, caltlík,
calapanda, calapina i calapatina) a housce, jejíž význam se
postupně přesunul ke každodennímu pečivu, se vánočka
(pletená i nepletená) stala synonymem vánoc.
Na území České republiky se běžně užívá výraz vánočka, v
Čechách taktéž houska, na Kladsku husce, v jižních
Čechách a na Domažlicku se setkáme s výrazem calta, v
západní části severovýchodních Čech a na Třebíčsku se
štědrovnicí (též štědrovkou). Na Litomyšlsku se nachází enkláva s výrazem pletenice, jejíž slovotvorné varianty
lze najít i na Moravě. Ve Slezsku a na Moravě se často objevuje výraz štrucle, štrycle a trucle, ve městech
převládá výraz vánočka V německojazyčných státech jsou užívány názvy: „Weihnachtsstriezel”, „Prager
Striezel” (též Striezel, Striezeln) či „böhmischer Weihnachtsstriezel” Celoročním prodejem ztratila vánočka na
výlučnosti vánočního pečiva.
Redaktor: Tadeáš Kunc, Zdroj: wikipedia.

VIRTUÁLNÍ REALITA
Dne 19.11.2019 jsme navštívili další akci, tentokrát to byla Virtuální
realita v Mostě. Pro ty, kteří nevědí co přesně Virtuální realita je, jde o
technologii umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném prostředí,
ideálně doprovázené jeho interakcí s ním. Technologie virtuální reality
vytvářejí iluzi skutečného světa (např. při výcviku boje, pilotování,
lékařství), nebo fiktivního světa počítačových her.
Jde o vytváření zejména vizuálního, někdy sluchového, hmatového či
jiného zážitku budícího subjektivní dojem skutečnosti pomocí různých
zařízení připojeným k výpočetní jednotce, která realistické vjemy pro
uživatele
generuje. Běžně
se jedná o
stereoskopické
zobrazovací
zařízení v
podobě náhlavní
soupravy, volitelně s jedním či několika periferiemi
obsahujícími senzory pro snímání jejich pozice. Tyto
slouží zejména pro interakci s virtuálním prostředím
(ovladače) nebo odhadu a vizualizaci pózy uživatele
(senzory pro snímání pohybu).
Žáci se na tuto akci velmi těšili a také si ji patřičně
užili, zkusili si zahrát jak akční hry ( závody, vesmírné
lodě ) tak i simulaci práce v kuchyni a přípravu pokrmů.

TURNAJ AIR HOCKEY V SVČ MOST
Dne 15.11.2019 jsme navštívili Středisko volného času v Mostě, kde se
konala celodenní akce s názvem – 24 hodin Šprtce a zároveň turnaj v Air
hockey. Pravidlem vzdušného hokeje je to, že hra končí při sedmé brance.
Tohoto turnaje se účastnilo 5 žáků, každý žák hrál 3 kola. Krásné druhé
místo vybojovala žákyně Daniela Horáčková z 8.A. a první místo Oliver
Čermák z 5.B. Těmto žákům gratulujeme a zároveň děkujeme za krásnou

reprezentaci
naší školy. Tuto akci si všichni žáci užili, akce
se jim moc líbila, protože je Air hockey velice
bavil a těší se na další.
Oliver Čermák z 5.B s pohárem za 1. místo
Klára Paroubková

STOLNÍ HOKEJ
Oliver Čermák úspěšný při Poháru města Meziboří
O poslední možné body v Českém poháru
2019 v billiard-hockeyi šprtci se hrálo na
dvou místech současně, v Brně-Bohunicích
a v Meziboří. Jiří Nakládal z
jihomoravského celku BHC Dragons
Modřice si vybral dlouhou cestu přes celou
republiku na Pohár města Meziboří. A byla
to dobrá volba, v Meziboří zvítězil a tím si
zároveň pojistil vítězství v Českém poháru
2019 mužů.
Na druhém místě v Poháru města Meziboří
skončil Jan Matuščín (BHC StarColor
Most) a i ten bude na letošním mistrovství
ČR přebírat trofej pro vítěze Českého
poháru, v jeho případě za kategorii starších
žáků. Třetí místo si z Meziboří odváží
Ondřej Frýba (BHC StarColor Most). Na výborném pátém místě skončil nejlepší z domácího oddílu KSH ZŠ
Meziboří David Klíma. Celkové jedenácté místo v turnaji a vítězství v kategorii vybojoval Oliver Čermák (BHC
15.ZŠ Most). Na organizace tohoto tradičního podniku finančně přispělo město Meziboří.

Šprtcový „maraton“ vyhrála Valentina Grimmová
Ve Středisku volného času v Mostě proběhl sedmý ročník populární akce 24 hodin stolního hokeje. Zatímco
běžné turnaje v billiard-hockeyi šprtci nabídkou účastníkům maximálně sedm zápasů ve čtrnácti kolech, při
„čtyřiadvacítce“ je vypsáno kol třicet osm a hraje se i po celou noc. S náročným programem se tentokrát nejlépe
vypořádala Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most), která turnaj zakončila s bilancí sedmnáct výher, čtyři
remízy a sedm proher.
Šprtcový turnaj byl proložen
soutěžemi v air-hockeyi a v
táhlovém hokeji Chemoplast, které
měly tentokrát velký význam pro
hodnocení
Českého
poháru.
Jednalo se totiž o závěrečné turnaje
sezóny 2019. V táhlovém hokeji
Chemoplast zvítězil Jaromír Foltýn
Sen. z Prahy (Seny-Oři) a díky
tomu se stal i vítězem Českého
poháru mužů. Společně s Lukášem
Doležalem (Black Sharks Most) a
Karolínou Sládkovou (Lejdýs
Most), kteří zvítězili v Českém
poháru juniorů a žen, si tak zajistil
účastnické místo na mistrovství
světa 2020.
V air-hockeyové části 24 hodin
stolního
hokeje
vyhrál
favorizovaný Lukáš Doležal (Black Sharks Most) před překvapeními turnaje Antonínem Straussem a Jakubem

Svobodou (oba z 15. ZŠ Most). Další výsledky žáků 15. ZŠ Most: 8. Natálie Rychecká, 21. Tereza Romanová,
28. Lukáš Svoboda.
Celá akce byla zařazena do projektu ČUS
Sportuj s námi.
Rovněž ve Středisku volného času pokračovala
dalšími dvěma díly turnajová série „Air-hockey
školám“, kterou již pátým rokem podporuje
společnost United Energy. Jeden z nich byl
vyhrazen i pro žáky 15. ZŠ Most. Zvítězil Oliver
Čermák.

Stolní hokejisté se utkali v Mostě
při mezinárodním MČR
Od 11. do 13. října hostilo Středisko volného času
Most hráče a hráčky stolních hokejů z České
republiky, Slovenska, Ruska, Polska, Maďarska a
Španělska. Hned úvodní turnaj United Energy Víkendu stolního hokeje – šprtcový StarColor Cup – přinesl velké
výsledkové překvapení. Za vítězným Ondřejem Frýbou (BHC StarColor Most) totiž skončil nečekaně druhý Rus Vladimir
Petrovskij z Petrohradu. Třetí příčku obsadila Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most). Hlavním turnajem billiardhockeye šprtce byl United Energy Czech Open. Cenné vítězství si odvezl zkušený Miroslav Škorpík (Dragons Modřice),
druhý byl Jan Kubečka (Šprtmejkři Ostrava), třetí pak další z Dragonů Jiří Nakládal. Mostečtí si připsali alespoň dílčí
úspěchy díky prvenství v žákovských kategoriích. Mezi staršími žáky byl nejlepší Jan Matuščín (BHC StarColor Most),
mezi mladšími Lukáš Bušo (Tučňáci 14.ZŠ Most). V billiard-hockeyovém Poháru WTHA zastupoval Českou republiku
BHC Dragons Modřice, který si účast vybojoval vítězstvím v národním poháru. Jako pořadateli druhé účastnické místo
připadlo BHC StarColor Most. Mladá mostecká sestava po těsných výhrách nad Újszaszem (Maďarsko), UKS Sparta
Czyzowice (Polsko) a Bilbaem (Španělsko) postoupila do finále. V něm pak po sympatickém výkonu těsně podlehla
favorizovaným Modřicím.
Kromě billiard-hockeye šprtce se v SVČ Most odehrály i turnaje United Energy Czech Open v disciplínách air-hockey a
táhlový hokej Chemoplast. V air-hockeyi slavil Lukáš Doležal (Black Sharks Most), v táhlovém hokeji Adam Syrůček ze
středočeského celku Seny-Oři.
Během tří dnů do soutěžních zápasů zasáhlo na sto
padesát hráčů a hráček. Kromě titulárních partnerů
na organizaci akce finančně přispělo i statutární
Most.

Výsledky žáků 15. ZŠ Most v turnajích United
Energy Víkendu stolního hokeje:


StarColor Cup – billiard-hockey šprtec
– 43. Daniel Puchmeltr, 49. Dominik
Pleinert, 54. Aneta Lenková, 56. Tomáš
Kraitl



United Energy Czech Open – airhockey – 19. Tereza Romanová, 25.
Petra Pangerlová, 26. Jakub Svoboda,
27. Natálie Rychecká, 31. Lukáš
Svoboda

Mgr. Jakub Hasil

PLÁN AKCÍ PROSINEC 2019

KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

2. prosince 2019
14.00 – 15.00 hod.
4. prosince 2019
13.30-15.00 hod
5. prosince 2019
8.00 – 11.45 hod
5. prosince 2019
17.00 – 18.00 hod.
6. prosince 2019
13.40 – 15.00 hod.
9-10. prosince 2019
9.00 – 10.30 hod.
10. prosinec 2019
13.00-15.00 hod.
13. prosince 2019
14.00 – 15.00 hod.
17. prosinec 2019
13.00-15.00 hod.
18. prosince 2019
14.00-15.00 hod.
19. prosince 2019
13.00-15.00 hod.
20. prosince 2019
8.00 – 9.00 hod.
20. prosince 2019
10.00 – 11.00 hod.

ŠD

CH ŠD
DRAČÍ VEJCE
MIKULÁŠSKÁ V ŠD

ŠD

ČERT A MIKULÁŠ PO
TŘÍDÁCH
MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKAVEŘEJNOST
DRUŽINKA SE HÝBE

1. – 5. třída

1. stupeň

ŠD

VÁNOČNÍ ZVYKY A
TRADICE
PROČ SE STÁT
VEGETARIÁNEM
CH ŠD
KATEDRY
NÁVSTĚVA
VÁNOČNÍCH TRHŮ
DRUŽINOVÉ VÁNOCE

ŠK

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

ŠK

Atrium školy

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ PRO
DOSPĚLÁKY
JEŽÍŠEK NADĚLUJE
PRVŇÁČKŮM
VYHODNOCENÍ
SBĚRAČŮ
ZPÍVÁME KOLEDY U
STROMEČKU

připravují žáci
školy s pedagogy
1 třídy a nejlepší
sběrače

Hudebna
Prostory školy
Školní jídelna
TV
Atrium školy
a hudebna
ŠK
ŠD
1. náměstí v Mostě

Atrium školy

Atrium školy

20. prosince 2019
11.00 – 12.00 hod.

ŠD

veřejnost
ŠD

ŠK
ŠD
ŠK
ŠD

žáky školy

Změna programu vyhrazena

VESELÉ VÁNOCE
A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

