Sv. Valentýn v jiných zemích
Itálie: Nejen láska mezi lidmi, ale také láska k přírodě
se oslavuje v Itálii. A svatý Valentýn je skvělou
příležitostí, jak oslavit přicházející jaro. Oslavy
probíhaly venku, lidé společně slavili, tančili, zpívali
nebo četli poezii. Ale také v Itálii běžně kupují dárky
a připravují romantické večeře.
Japonsko: V zemi vycházejícího slunce oslavují lásku
dokonce celý měsíc, a to od 14. 2. do 14. 3. Navíc
poslední den je označován jako „Bílý den“, kdy ženy
běžně darují svému muži čokoládu. Ale pozor! Ženy
se nespokojí s kupovanou, a proto nejčastěji čokoládu
či jiné sladkosti připravují doma samy. Lásku na
oplátku pak opěvují jen muži, kteří čokoládu dostali.
Dánsko: Velkou zajímavostí je v této královské zemi, že právě na sv. Valentýna mohou ženy žádat své milé o
ruku. A pro nikoho to není zvláštností. Tento zvyk má původ již ve 13. století. No nebylo by skvělé, mít v roce
alespoň jeden den, kdy nebude divné, ani nežádoucí, ani zvláštní, že konečně po tolika letech požádáme o ruku
partnera?
Muži píší dopisy: Dánští muži obdarovávají ženy bílými květinami a zasílají tzv. geakkebrev, aneb romantický
dopis ve verších,
který je napsán
žertovnější formou.
Zároveň je ale
odesílatel neznámý
a odhalit ho žena
může podle teček
na konci dopisu,
každá tečka za
jedno písmeno z
jeho jména. A
pokud
že.na
uhodne,
o
Velikonocích
dostane dárek. V
Dánsku navíc ani není příliš běžné, že by muži dostávali dárky.
Velká Britanie: Anglie je jednou ze zemí, která naprosto podlehla šílenství zvanému sv. Valentýn. Obchody i
celé ulice jsou laděny do červena a celá země je pod neustálým tlakem reklamy. Nejběžnějším dárkem pro ženu
jsou velká, často čokoládová srdce nebo plyšoví medvídci. Angličané si připravují slavnostní večeři spíše doma
a k ní si pořizují luxusní značky šampaňského na oslavu.
Zpívající děti: Jednotným zvykem je v Anglii zpívání dětí, a to ve všech částech země. Děti tak oslavují svatého
Valentýna. Za zpívání písní jsou odměněny sladkostmi, ovocem nebo dokonce i penězi. Mezi další tradice patří
pečení buchet pro partnery a skládání veršů, což je silná tradice vzhledem k literárním a uměleckým velikánům
této země.

Francie: Francouzské ženy mají na svatého Valentýna jedinečnou příležitost, a to dostat manžela nebo přítele do
kuchyně. Jak to? Mezi jednu z tradic v zemi
elegance, šarmu a lásky totiž patří zvyk, že
muži vaří ženám slavnostní večeři. Jako dárek
většinou najdou v krabičce šperk či spodní
prádlo. O originálnost v této zemi
nejde…důležité je projevit partnerovi lásku.
USA: U nás svátek zamilovaných slavíme jen
„v páru“, zatímco v Americe je to svátek na
oslavu lásky mezi partnery, rodinou i přáteli.
Slaví jej už děti na základní škole a ani v
domově důchodců na něj nezapomenou. Je to
prostě tradice a vzhledem k volnému dni ve
škole se tomu děti ani nijak nebrání. Ve škole
se totiž slaví hrami a zábavou. Mezi sebou si dávají sladkosti a společně vytváří valentýnská přáníčka. Svou lásku
a přízeň tak vyjadřují spolužákům, rodičům, sourozencům, prarodičům nebo i domácím mazlíčkům.
Redaktorka: Sabina Kronichová 9.A

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Marií Očenáškovou
Jaký máte názor na naší školu?
Kolegové jsou přátelští, většina žáků jsou fajn a dobře se mi s nimi
pracuje.
Jste ráda, že máte za třídu 9. A ?
Nevím, jak se mám k téhle otázce vyjádřit, my jsme si tak nějak zbyli.
Jsem ráda, že jsem dostala třídnictví.
Jak se vám na téhle škole učí?
Učí se mi tu dobře, není tu pro mě chaos a dobře se mi tu učí.
Je něco, co byste na téhle škole změnila?
Byla bych ráda, kdyby se žáci začali přezouvat.
Na kolika školách jste učila ?
Tohle je moje 3 škola a myslím si, že mám dost zkušeností a na všech
školách jsem byla téměř spokojená.
Máte ráda své povolaní?
Ano mám, když mám fajn děti a baví je to a dávají mi zpětnou vazbu, tak
mě to baví strašně moc.
Vybrala jste si povolání sama ?
Chtěla jsem vždy být, zdravotní sestra nebo učitelka, tak mi vyšlo to
druhé.
Chtěla by jste zpět na jinou školu ?
Ne, na téhle škole jsem spokojená.
Vypracovala: Kotěborská, Mráčková.

Výsluní tzv. „šestistovky“

Poloha: Při příjezdu z jihozápadu, od Žatce je dostupná zraku od první poloviny 80. let, kdy jeho stavba
probíhala další nová dominanta města díky obvodu Výsluní. Na Výsluní je řazení panelových domů do
sídlištního celku
jednoznačně
orientováno na směr
vrstevnic svahu.
Stále mírný nárůst
počtu trvale
hlášených obyvatel
města, v roce 1980
dosahuje počet kolem
59000 osob.V
souvislosti s rapidním
nárůstem počtu
obyvatel Mostu se
ukázalo, že dosavadní
kapacity ( 7 nových
městských obvodů )
jsou nedostačují a pro
další stavbu bytů
bude nutné otevřít
nové čtvrti Výsluní a
Liščí vrch, se kterými
se v původním
územním plánu z roku 1965 nepočítalo Výstavbou těchto celků byl opět pověřen architekt. F.
Kameník.Záměrem bylo rozmělnit občanskou vybavenost do té míry, aby se zabránilo intuitivnímu vytvoření
alternativního středu města kolem ulice Lipová, kde byl podle návrhu arch.Kameníka vystavěn komplex
KAHAN a kulturní středisko MEDÚZA ale časem se stala jakýmsi neoficiálním, společensko-obchodním
středem města a je jím dodnes. Ing. arch. Kameník je autor návrhu celého sídliště Výsluní. Podle nového

územního plánu z roku 1980 se počítalo s prodloužením tramvajové trati z Velebudic podél obvodů VIII., IX. a
VI. směrem k nádraží a tím by došlo k propojení a vytvoření okruhu tramvajové trati kolem celého města.
Bohužel tento záměr, o kterém se uvažovalo již dříve nebyl celý uskutečněn. Možná nerealizování propojení
tramvajové tratě s nádražím byl jeden z důvodů - popsaná rivalita se středem města nebo jen společenské
změny po roce 1989? To je otázkou. Realizováno bylo pouze nové komunikační napojení z nového Mostu od
Dopravních podniků směrem na okraj čtvrti Výsluní s názvem Velebudická. Generálním projektantem na celé
území byl závod Hutní projekty Praha s arch. Potočkem, Ing. Linhartem, Kudrovou, Rudolfem, Skalickým a
dalšími, kteří prováděli též koordinaci celé výstavby, stálo 21 000 000 Kčs . Dvojkolejné prodloužení tratě
rychlodráhy do části Velebudice s točnou bylo zprovozněno 30. ledna 1981 a slouží dodnes. obr. 1. Pokud
jedete tramvají z této nové trasy podél pražské silnice, tak míjíte areály dvou významných podniků města
Mostu. Jde o areál Technických služeb – zahradnictví a velký areál Dopravních podniků, které jsou na kraji
čtvrti Výsluní.
Jsou zde osmipodlažní panelové domy obr. 2. a občanská vybavenost. Bylo zde také pamatováno na přibývající
počet automobilů a v jedné části v ulici Maršála Rybalka poblíž 10. ZŠ byla vystavěna kolonie garáží.
Parkovací místa jsou v nových městech a na sídlištích problém, neminul ani tuto čtvrť. Na každém možném
prostranství jsou vybudována záchytná parkoviště, například na střechách některých výměníkových stanic.
Také na konci ulice České u ulice Zd. Štěpánka je postaven nad výměníkovou stanicí. Autoservis
s parkovištěm čp.1340 v současnosti zde sídlí i jiné provozovny obr.3. Později jsou v této čtvrti vybudována
dvě podzemní placená parkoviště vjezd do nich v ulici kpt. Jaroše - pod Kahanem a v blízkosti vjezd do
druhého za blokem 608, parkoviště pod hřištěm u 15. ZŠ. V obvodu jsou dvě základní školy (15 ZDŠ

J.A.Komenského, 16. ZDŠ Albrechtická) , mateřské školy a jesle ( Lidická, Zahradní, Komenského, Marš.
Rybalka obr. 4. ). Pamatováno je i na sportoviště – hřiště. Jedno je v areálu výše jmenované 15. ZŠ. Školní
hřiště z roku 1992 se po rekonstrukci proměnilo v nové atletické sportoviště a bylo znovu slavnostně otevřené
10. prosince 2009. Druhé samostatné sportoviště s halou se nalézá v ulici Albrechtická obr.5. Ve stejné ulici se
nachází Penzion pro seniory Albrechtická čp. 1074 obr.6. Nad touto ulicí, v ulici České (dříve Leninova) bylo
postaveno zdravotní středisko nazývané ,, červeňák“ podle barvy obložení obr. 7. zde byly ve dvou patrech
ordinace dětských lékařů v suterénu, v prvním patře obvodní, zubní a později gynekologická. Byla zde později
zřízena i lékárna Na Výsluní. Z občanské vybavenosti jmenujme rovněž tři objekty jako obchodní
střediska v jedné ulici České (dříve Leninova) jsou zde obr. 8., původně obchodní středisko s názvem
,,VEGA“ ulice M. J. Husa obr. 9. dnes po privatizaci objekt v soukromém vlastnictví. Vyšší občanskou
vybavenost se podařilo soustředit, podobně jako u nákupního střediska Rozkvět s obchody na třídě Budovatelů
a to v podobě rozsáhlého komplexu obchodů Kahan s poštou, zakončené na jednom kraji Centrální městskou
účtárnou a na kraji druhém kulturním domem Medúza. obr. 10. Oba tyto objekty stojí podél celé ulice Lipová a
navazují na obvod VII. Zahradní čtvrť a IX. V deváté čtvrti Liščí vrch, nebyla toho času skoro žádná občanská
vybavenost a tak obyvatelé této čtvrti chodily za nákupy hlavně sem do vedlejšího obvodu - do Kahanu. Zde
vzniklo společné centrum občanské vybavenosti, pro všechny tři obvody. Vyvstaly dokonce již výše zmíněné
obavy, aby toto nové středisko nepředčilo samotné centrum města. Neoficiálně se tak stalo.
Zdroj: http://starymost.wz.cz/nove_mestske_obvody_VIII.html

Školu na sídlišti čeká rozsáhlá oprava, její provoz bude
ekonomičtější
Most – Město Most předpokládá, že letos
zaplatí kolem padesáti milionů korun za
opravy 15. základní školy v Mostě v ulici
J. A. Komenského.
Vyhlášena bude veřejná zakázka na stavební
práce, které povedou ke snížení energetické
náročnosti budovy 15. ZŠ. Předmětem plnění
veřejné zakázky bude zateplení obvodových
stěn, zateplení a hydroizolace ploché střechy,
výměna oken a dveří, výměna boletického
panelu, výměna meziokenní vložek a instalace
vzduchotechniky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
přes 44 milionů korun bez DPH. Akce bude
spolufinancovaná z Operačního programu
životního prostředí. Výše příspěvku činí přibližně 45 procent z celkových nákladů stavby. Práce by mohly začít v květnu
až červnu a potrvají přibližně půl roku.
Zdroj: http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/152424-skolu-na-sidlisti-ceka-rozsahla-oprava-jeji-provoz-budeekonomictejsi?fbclid=IwAR0Gmk-n1wzGcfD2kXT0F7CXM9pJwTa8yDbEZiWxf7BUnbtuVVtVGmPbFBU

Svatý valentýn - svátek všech zamilovaných
Den svatého Valentýna se slaví
každoročně 14. února jako svátek
lásky a náklonnosti mezi
blízkými vztahy. Je to den, kdy se
tradičně posílají dárky, květiny,
cukrovinky a pohlednice s
tematikou srdce, jako symbolu
lásky.
Svátek je pravděpodobně
odvozen od svátku Lupercalia
slaveném ve starověkém Římě.
V předvečer tohoto dne byly do
urny lásky vloženy lístečky se
jmény dívek. Každý mladý muž
potom tahal lísteček a dívka, jejíž
jméno si vytáhl, se měla stát jeho
v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi.
Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli
zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a
později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s zabytí Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek,
který je nyní 14. února slaven.
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí. Jedná se především o
společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky takzvaně
Valentýnky, nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí.
Zdroj: Wikipedia Redaktor: Tadeáš Kunc

Rozhovor s bývalou házenkářkou a bývalou žákyní
školy Danou Mrkvičkovou
Jak dlouho jste hrála házenou?
Házenou jsem hrála 19 let. Dokonce si přesně pamatuji datum, kdy jsem začala a kdy skončila. Na první trénink
jsem šla 21. 3. 1994 a poslední jsem absolvovala 16. 4. 2013.
Co vás zaujalo na tomto sportu?
Na sportu mě zaujala kombinace běhání a házení míče. V tom jsem měla
již zkušeností, jelikož jsme u nás před barákem denně hráli s kamarády
vybíjenou. A to mě bavilo. Časem jsem si našla u házeny kamarády,
známé, přátelé. Je to taková jedna velká rodina. Kam jsme přijeli na
zápas, tam se všichni znali. Časem se mi líbilo to, že jsme začali vyhrávat
a postupovat do vyšších a vyšších lig. Cíl byl vždy jasný... postoupit do
vyšší ligy. Až jsme vybojovali interligu. To bylo na celé mě hazenkarske
kariéře to nejhezčí. Tím se dostáváme k další otázce.
Máte nějaké úspěchy z tohoto sportu, popřípadě jaké?
Nejen že jsme vybojovali interligu, ale v roce 2013 se nám podařilo
vyhrát československý titul, český titul a 1. místo v challenge cupu. Tohle
jsem mě největší úspěchy,protože jsem v tomto roce hazenkarskou kariéru ukončila. Kdo sleduje házenou
dál,tak.muže vědět, že minulý rok se tady v Mostě hrála dokonce liga mistryň. 4.
Za jaký tým jste hrála?
Hrála jsem za Baník Most po celou dobu 19ti let. A někdy v průběhu jsem jeden rok hostovala za Litvínov
(tenkrát se házená hrála ještě tam, dnes už ne), to mi bylo cca 17 let. A pak ještě jeden rok jsem hostovala na
Ústí nad Labem, ale to už netuším, kdy přesně bylo. Takže jsem byla věrná Baníku Most.
Proč jste přestala s tímto sportem?
Přestala jsem, že zdravotních důvodů. Je to sport hodně náročný a regenerace je potřeba. Tenkrát ještě nebyl
tady v Mostě tento sport na takové úrovni, jakože dnes a regenerace téměř žádná. To se na něm zdraví hodně
projevilo. Už ke konci kariéry jsem měla často problémy se zády a byla jen otázka času, kdy mě zdraví zradí na
dobře. Zrovna ale v té době, v dubnu roku 2013 se mi naskytla pracovní příležitost, která se neodmítá, takže
ukončení mě hazenkarske kariéry bylo nevyhnutelné. Práce, kterou jsem začala dělat, byla časově narocna.
Takže vše přišlo v pravý čas...zdravotní problémy a nová práce. Jak se říká...vše se děje z nějakého důvodu.
Chcete se někdy vrátit k tomuto sportu?
K házené se jako aktivní hráč už určitě nikdy nevrátím. Není na to čas ani zdraví. Ale nikdy jsem na tento sport
nezanevřela. Přinesl mi do života spoustu zážitků, plno kamarádů, se kterými se vidam do dnes a v neposlední
řadě mnoho zkušeností...ať už těch pozitivních, tak negativních. Házená mi mnoho do života dala. Nikdy
nelituji, že jsem tento sport hrála, i když zdravotní problémy které z ní mám, si lečím do dnes a vlastně budu do
konce života...dle mě fyzioterapeutky. Jinak na zápas do sportovní haly se občas zajdu podívat, když jde zápas
na webu nebo v TV, tak také koukám a holkám fandím. Zůstalo mi spoustu přátelství na celý život. Házená
byla můj život hodně dlouho a spoustu lidi si mě s tímto sportem spojujíce do dnes. I když je tomu už skoro 7
let, co nehraji…Vypracovala: Aneta Lenková 9.A

Den sesterství
den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je
přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili
manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byly zakladatelé skautské organizace. V tento den slouží všem
skautům z celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. Svátek všem skautům svět
připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké země pochází, či jakou mají
barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti.
Den zamyšlení (anglicky Thinking day) (česky dřív taky Vzpomínkový den či Den sesterství) je mezinárodní
svátek přátelství, který slaví skautky a skauti celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu,
sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Proto toho dne
skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé
skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na nějaký charitativní účel, např. pro nemocnici či
dětský domov v místě svého působiště.
Autor: Antonín Strauss
zdroj: wikipedia.org a centrum.cz svatky

Světový den sociální spravedlnosti
Každý 20. únor byl od roku 2007 Organizací spojených národů za Světový den sociální spravedlnosti. Poprvé si
jej lidé připomněli až o dva roky později. Světový den sociální spravedlnosti cílí na sociální spravedlnost a boj
s odstraněním chudoby, uplatňováním a dodržováním lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Ty
patří k základním hodnotám každé společnosti. Sociální spravedlnost, jíž byl dvacátý únor zasvěcen, se

zaměřuje na odstranění chudoby a na podporu sociální integrace. Sama sociální spravedlnost je založena na
hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování
lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci. V tento den, si tedy díky mnohým akcím
sociálního charakteru připomínáme to, co by mělo být samozřejmostí – pomoc slabším, starým, nemocným a
handicapovaným. V současnosti ve formě sociálních služeb především terénního, ale i ambulantního
charakteru, nebo sociálního poradenství, odlehčovacích služeb či služeb denních center a aktivizačních služeb.
Redaktor: Martin Veselý, Zdroj: Pomoc v domácnosti.cz

Pan školník Láďa Ženíšek
Zastavili jsme se u našeho pana školníka Ladislava Ženíška na kus řeči. Protože jsme zjistili, že se chystá v červnu
do důchodu, řeč se točila kolem tohoto tématu.
Jak budete snášet odchod z naší školy, vaší školy?
Celkem dobře.
Proč jste si zrovna vybral práci školníka na naší škole?
Protože tahle práce je různorodá.
Jaké zážitky jste zažil na naší škole?
Hodně zážitků, nejdou ani vyjmenovat.
Chtěl by jste tady
zůstat ještě pár let ?
Nechtěl bych tu
zůstat.
Co děláte ve volném
čase?
Jezdím do své krásné
chaloupky do hor.
Jak se těšíte do
důchodu?
Těším se do důchodu
velmi dobře.
Jaké máte koníčky?
Rád poslouchám
hudbu.
Kde jste dříve pracoval?
Dříve jsem pracoval ve vodních stavbách.
Jak dlouho tady pracujete?
35 let pracuju na naší škole.
Jak se vám tady pracuje?
Je tu velmi dobrý kolektiv.
Chtěl by jste se někdy podívat na naší školu až budete v důchodu ?
Někdy asi jo
Kuba Sládek, redaktor.

O čem se psalo v Mosteckých listech
V letošním roce, kdy uplyne 100 let od vzniku samostatného československého státu, si připomeneme alespoň
některé důležité momenty a díla, které právě v té době v Mostě
vznikaly. V našem posledním díle se ohlédneme zpět za těmi
momenty, které jsou spjaty s roky končícími osmičkou.
prosinec 1918 – Pomník císaře Josefa II.
Dne 16. května roku 1882 byla slavnostně odhalena socha císaře
Josefa II na Promenádě sv. Vavřince V noci ze 17. na 18. prosince
roku 1918 pak byla z neznámého důvodu z podstavce stržena a
povalena na zem, kde se rozlomila.
2. září 1928 – otevřena výstava gotického umění v mosteckém
muzeu
Představila gotiku severozápadních Čech a to od Jáchymova až po
Litoměřice. Mimořádně úspěšnou výstavu realizoval významný
historik umění Josef Opitz. Celkem bylo k vidění na 160 malířských
a sochařských děl.
27. října 1938 – odstraněn pomník T. G. Masaryka
Tři roky po jejím slavnostním odhalení na 1. náměstí byla bronzová
socha prvního československého prezidenta sejmuta nacisty
z podstavce. Roku 1940 byla roztavena na materiál pro německou
zbrojní výrobu
1948 – změna názvu mosteckého dopravního podniku
A to na Severočeské elektrárny, n. p. Most – Dopravní podniky
v Mostě. V roce 1950 došlo z rozhodnutí tehdejší rady Okresního
národního výboru k vyčlenění ze Severočeských elektráren a
osamostatnění pod názvem Dopravní komunální podnik měst Mostu
a Litvínova. Od roku 1954 zkráceno na Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
3. května 1958 - kaple křížové cesty kulturní památkou
Počátkem 60. let 18. století vznikla při někdejší cestě z Mostu do Zahražan, při žatecké silnici, křížová cesta.
Kaple kláštera magdalenitek se díky sošce Panny Marie staly poutním místem. Ve čtrnácti zděných
výklenkových kaplích byly vyobrazeny jednotlivé scény Ježíšovy cesty na Golgotu a jeho ukřižování. Při
výstavbě koridoru v roce 1970 podlehly zkáze první čtyři kaple na počátku Žižkovy ulice. V současné době jich
zbývá deset.
6. – 18. června 1968 – v exteriérech starého města se natáčelo válečné drama Most u Remagenu
V květnu 1968 se starý Most pomocí kulis a německých nápisů na domech přenesl v čase o několik desítek let
zpět. K napodobení bombardování byly použity záběry z řízené demolice města.
27. září 1978 – byl položen základní kámen Centrálního kulturního domu Oblastního klubu horníků
Autory architektonického návrhu jsou Mojmír Böhm, Luboš Kos a Jaroslav Zbuzek. Ti vyprojektovali velkou
členitou budovu, obklopenou ze tří stran vodou. Objekt byl otevřen na jaře roku 1984 pod názvem Oblastní
dům kultury horníků a energetiků.
listopad 1988 – kostel Nanebevzetí Panny Marie se otevřel pro veřejnost
A to pod názvem Kulturní památka Most. Určen byl k prohlídkám návštěvníků, k výstavním a koncertním
účelům. Až do poloviny devadesátých let dvacátého století zde probíhaly rekonstrukční práce.
2. listopadu 1998 – slavnostně otevřena vlastní budova Všeobecné zdravotní pojišťovny
Sedm let sídlila pojišťovna v pronajatých prostorách v budově SHD Komes. Poté odkoupila od města
rozestavěnou budovu na Liščím vrchu, která měla být původně střediskem služeb. V listopadu roku 1996 pak
začala její rekonstrukce.
24. října 2008 – bylo zahájeno napouštění Mosteckého jezera
To se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého děkanského chrámu, v místech bývalého lomu Most –
Ležáky. Napouštění bylo ukončeno 25. června 2012 z důvodu naplnění plánovaného objemu vody.
Vypracoval : Šareš Lukáš
Zdroj : https://m.listy.mesto-most.cz/sto-let-od-vzniku-republiky/d-12800/p2=911

Výmluvy na pozdní příchody.
Každý člověk určitě přišel pozdě do práce nebo do
školy, ale když se vás zeptal šéf nebo učitel tak jste
nevěděli co máte odpovědět, protože vám je trapný
říct že jste si chtěli přispat a bohužel jste zaspali.

Tak přemýšlíte co máte říct , ale nic vás nenapadá a
najednou si vzpomenete že jste jeli autem tak se
vymluvíte že se vám rozbilo auto a měli jste
technický problém z vozem , ale když přijdete do
školy tak je to složitější a horší. Přijdete do třídy
slušně pozdravíte a omluvíte se že jste dorazily
pozdě, ale učitel/ka se vás zeptá proč jste dorazily
pozdě na hodinu . Vy stojíte před celou třídou a
cítíte se strašně divně . Najednou vám je strašný
vedro , máte zrychlený pulz, motá se vám hlava a
přemýšlíte, co řeknete. A já vám tady dám rady jak
na výmluvy ve škole nebo v práci.
Byl / a jsem u lékaře
Byl problém z autobusem
Zabouchla jsem si klíče
Vytopili nás sousedi
Zavolal jsi mě pan zástupce
Byla jsem u pana třídního
Zapomněla jsem že je škola
Nešli otevřít hlavní dveře od školy
Musela jsem dělat bráchovi svačinu
Rodinné problémy
Pes mi sežral boty
Rodiče mě zamkli doma
Venku je námraza
Pes mi sežral budík
Nevěděla jsem co na sebe
Nestíhala jsem se namalovat
Neměla jsem co na sebe
Byla jsem na rehabilitacích

Zaspala jsem
Vybitý mobil
Byla jsem ve sprše
Zasekla jsem se ve výtahu
Měla jsem průjem
Dělal jsem hrob svému křečkovi
Byl jsem na pohřbu
Hrála jsem hry
Někdo mi ukradl boty
Zapomněla jsem si aktovku
Zavolal jsi mě kolega
Vytopil jsem všechny v paneláku
Vypadl nám proud
Dostal jsem elektrický proud
Mamka si spletla klíče a vzala si moje
Zvracela jsem
Měl jsem autonehodu
Zastavili mě policajti

Každý z nás se musel aspoň jednou vymluvit na to,
že zaspal, protože se bojíte přiznat, že se vám do
školy nebo do práce nechtělo. A já vás samotná
chápu , protože mám sama problém se vstávání, a
chodím všude pozdě. Tady jsem vám napsala
nejčastější výmluvy, co byste mohli použít. Ale
víte, co bude nejlepší, když se tomu zaspávání co
nejvíce vyhnete obloukem, protože to není žádná
příjemná věc chodit všude pozdě. Takže se tomu co
nejvíce vyvarujte.

Nekvapilová Kristýna 9.C

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Školní družina ve spolupráci se svými rodiči a Jakubem Hasilem připravili tentokráte 21. ledna 2020 pro rodiče
s dětmi v rámci inkluze akci „Sportovní odpoledne“. Akce byla určená pro rodiče s dětmi, ale zúčastnit se
mohli i samotné děti. Všichni si mohli nejen zasoutěžit, ale i zacvičit na nářadí a s novými míči v malé
tělocvičně. Ve velké tělocvičně se hrál florbal a závodilo s florbalkou. Zatímco ve školním klubu byly
připravené turnaje ve šprtci, chemoplastu, kulečníku a stolním fotbálku. Akce se zúčastnilo celkem cca 60 dětí
a 18 rodičů. Velký zájem byl o florbal a chemoplast. Všichni si odpoledne spolu užili a již nyní se těší na další
akci. Ivana Lhotáková

STOLNÍ HOKEJ
Oliver Čermák v Třebenicích druhý!
První billiard-hockeyový turnaj roku 2020
hostily Třebenice. V sále městského úřadu se
zde sešly tři desítky účastníků, hlavně z
Třebenic a z Mostu. Vítězství vybojoval
aktuální žákovský mistr republiky Jan Matuščín
(BHC StarColor Most). Druhé místo patřilo
Oliveru Čermákovi z 15. základní školy Most.
Třetí příčku obsadil Matyáš Vaníček (BHC
StarColor Most). Nejlepším z domácích Draků
byl na čtvrtém místě Petr Peterka. Kromě
Olivera Čermáka zastupoval naši školu ještě
Vlastimil Třasák, skončil dvacátý čtvrtý.

V Lize škol bez finále
Do oblastního kola 21. ročníku Ligy škol v
billiard-hockeyi šprtci, které proběhlo ve
Středisku volného času Most, vyslala naše
škola dvě družstva. V konkurenci dvaceti čtyř
týmů z Mostu, Litvínova, Meziboří,
Chomutova a Podbořan obsadil „B“ tým 15.
ZŠ Most (F.Nguyen, O.Rybinskyi, P.Štafa,
J.Dobeš, D.Nguyen) deváté místo s bilancí
dvě výhry a jedna prohra. Náš „A“ tým
(S.Mikač, T.Pešír, M.Vlček, D.Horáčková)

byl desátý, když jednou zvítězil, jednou
remizoval a jednou prohrál. Prvenství
si odnesl výběr mosteckého Gymnázia.

V turnaji tříd letos vítězí
2.C, 6.C a 9.A
Šprtcový turnaj družstev tříd je na naší
škole už letitou tradicí. Poprvé se hrálo
ve školním roce 1999/2000, konkétně
3. března 2000. V dalších letech pak
turnaj získal obvyklý prosincový
termín a byl rozdělen do dvou, později

třech věkových kategorií. V tomto školním roce se hrálo sice až 27.-28.ledna, ale se stejnou vervou jako v
letech předchozích.
A jak to dopadlo?
1. - 3. třídy: 1. - 2.C
(A.Novotný, V.Třasák,
I.Perez), 2. - 3.B, 3. - 3.A, 4.
- 2.B, 5. - 3.C, 6. - 2.A, 7. 1.B, 8. - 1.A
4. - 6. třídy: 1. - 6.C
(T.Pešír, S.Mikač,
J.Pokorný, D.Ficaj), 2. 4.A, 3. - 5.B, 4. - 4.B, 5. 4.C, 6. - 6.B, 7. - 6.A, 8. 5.A
7. - 9. třídy: 1. - 9.A
(L.Troller, J.Hornych,
Š.Jandečka, J.Ježek), 2. 9.B, 3. - 8.C, 4. - 7.A, 5. 7.B, 6. - 8.A, 7. - 8.B, 8. 9.C, 9. - 7.C

Pozvánky na
turnaje


čtvrtek 6. února 2020 ŠPRTEC – turnaj
jednotlivců v SVČ
Most



úterý 11. února 2020 –
ŠPRTEC
&
CHEMOPLAST
–
turnaje jednotlivců na
15. ZŠ Most



pátek 14. února 2020 –
AIR-HOCKEY – turnaj
jednotlivců v SVČ
Most

Mgr. Jakub Hasil, stálý dopisovatel

PLÁN AKCÍ ÚNOR 2020
KDY ?

KDE ?

3. - 7. února 2020

CO ?

PRO?

JARNÍ PRÁZDNINY

11. února 2020
13.00 – 16.00 hod.

Školní družina

PROJEKTOVÝ DEN V ŠD
– ŠPRTEC, CHEMOPLAST

ŠD

12. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
13. února 2020
14.00 – 15.00
14. února 2020
13.45 – 14.45 hod.

Školní klub

KARAOKE

ŠK

Školní družina

DOTYKOVÁ PÁRTY

ŠD

Malá tělocvična

DRUŽINKA SE HÝBE

ŠD, ŠK

14. února 2020
14.00 – 15.00 hod.

Školní klub

SOUTĚŽ VE HŘE NA PC

ŠK

17. – 21. února 2020
7.20 – 7.50 hod.
18. února 2020
14.00 – 15.00 hod.

Sběrna

SBĚROVÝ TÝDEN

všechny

Hudebna

PĚVECKÁ SOUTĚŽ ŠD

ŠD, ŠK

18. února 2020
14.00 – 15.00 hod.

Školní klub

TURNAJ V KULEČNÍKU

ŠK

20. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
21. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
25. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
26. února 2020
13.00 – 16.00 hod.
27. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
27. února 2020
14.00 – 15.00 hod.
28. února 2020
14.00 – 15.00 hod.

Školní hřiště

CH ŠD – CESTA KE
KAMENI MUDRCŮ
CH ŠD - KATEDRY

ŠD

ŠD

Hudebna

CH ŠD – KÁMEN
MUDRCŮ
PROJEKTOVÝ DEN V ŠD
- MUZIKOHRÁTKY
CH – PLES KOLEJÍ

SVČ

TRAMPOLÍNKY

ŠK

ŠD, ŠK, MTV

DNES SI VYBERU SÁM

ŠD

Změna programu vyhrazena.

Školní družina
Školní hřiště
Školní družina

ŠD

ŠK
ŠD

Projekt ve druhé
bé
Celé dopoledne byl u nás odborník na
slovo vzatý. Ve středu se žáci zúčastnili
projektu, během kterého se dozvěděli,
jak se staví dům a most. Viděli plány
architekta, seznamovali se s povoláními,
stavěli mostní pilíře a na konec sestavili
maketu Karlova mostu, po které se i
prošli.
Mgr. Romana Krčmářová

