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Jak vzniká číslo
časopisu?
Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, je
5. 10. 2022. První číslo náš časopis vydal
před 198 dny. Tehdy jsme vám v prvním čísle
představili náš tým redaktorů.
V letošním školním roce je náš tým sice v menším počtu, ale to ničemu
nevadí. Všechny články a soutěže, které v časopisu najdete, vymýšlí
právě náš tým, který je složen z 12 studentů.
Každý týden se scházíme a sepisujeme pro vás informace. Naše
schůzky nejsou jen o psaní, ale také o tvořivosti a nápadech. V tomto čísle
se objeví drobná změna. Pod každým článkem nebo soutěží bude
zveřejněn také pseudonym autora. Každý z našich šikovných redaktorů si
vybere nějaký, který ho vystihuje a tím se bude podepisovat. Vy, naši
čtenáři, tak uvidíte, že většinu článků sepisují opravdu vaši spolužáci,
studenti.
Pokud článek píšeme my, tak se pod něj vždy podepisujeme svými
jmény. Pokud vydáváme nějaké obecné informace, může se objevit také
hromadný podpis „redakce časopisu“.
Články prochází naší kontrolou. Tou se ale myslí pouze drobné
úpravy a opravy chyb. Do obsahu článku se snažíme nezasahovat.
Chceme, aby byl časopis především prací studentů a vyjádřením jejich
názoru, ať je jakýkoliv. A proto bychom rády zopakovaly, že svůj názor
nebo zážitek z akce nám můžete poslat, i když nejste členy našeho týmu.

Mgr. Petra Dragounová
Klára Maulis Volková

ADAPTAČNÍ KURZ 1.A8
Jeli jsme 8. 9. 2022 na
Sněžník. Cesta byla krátká a hned
jak jsme dojeli, tak začalo pršet.
Naštěstí pršelo jenom chvilku.
Restaurace, kde jsme měli snídani,
oběd a večeři byla blízko. Náš
hlavní výlet byl na Děčínský
Sněžník, na tu krásnou rozhlednu.
Měli jsme po cestě v ruce mapy a
překreslovali jsme je.
(FOFODLAK)

Od září u nás nově vyučují
Ing.Mgr. Marie Ševčíková a
Mgr. Martin Janotka. Redaktoři
časopisu Kompost pro vás připravili
krátké rozhovory s vyučujícími.

Ing. Mgr. Marie Ševčíková
Co Vás přivedlo k nám na školu nebo jak jste se
k nám dostala?
Místo ve škole mně bylo nabídnuto. Dlouho jsem
nabídku zvažovala, ale bylo to pro mě výhodné taky
proto, že bydlím v Krupce. Nakonec jsem nabídku
přijala.
Co Vás zde na škole zaujalo?
Nejvíce mě lákalo, že škola je církevní. Jsem tu krátkou
dobu, a tak se zatím ještě rozkoukávám. Některé věci se
mi tady líbí, některé bych změnila.

Mgr. Martin Janotka
Co se vám na škole líbí?
Atmosféra, která zde panuje, klima a mentální
úroveň studentů.
Co byste zde změnil?
Nic, po měsíci nelze říct.
Učíte raději informatiku nebo fyziku?
Fyziku.
Co si myslíte o školním časopise Kompost?
Popřípadě co říkáte na naše poslední
vydání?
Do této chvíle jsem o něm neslyšel. Rozhodně
budu vaším pravidelným čtenářem
(Majda a Kamča)

Z jakého důvodu učíte zrovna matematiku a
religionistiku?
Matematika patřila mezi mé nejoblíbenější předměty.
Učím ji od roku 1995. Vystudovala jsem dvě vysoké
školy, druhá byla s oborem teologie. Dřív jsem
religionistiku neměla možnost učit, takže ji učím nově.
Religionistiku mají všichni studenti gymnázia od
primy, někteří tedy již více let, pracuje se Vám s nimi
dobře?
Ano, potěšilo mě, že žáci si pamatují spoustu věcí
z předchozí výuky, že je baví diskutovat o věcech, které
pro mnohé jsou neznámé, protože vyrůstali v prostředí,
kde se o těchto věcech nemluví.
Myslíte, že je tu dobrý „učitelský kolektiv“?
Na škole tu pracuje mnoho učitelů, takže jsem zatím
ještě všechny nepoznala. S těmi, co jsem se už potkala,
se spolupracuje dobře a jsou fajn.
(Ask)

SPORTOVNÍ DEN
Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se na stadionu v Krupce konal sportovní den. Akce byla
zahájená v 9:00 ráno a ukončena okolo 14. hodiny. Zúčastnilo se celkem 12 škol z
celého okresu Teplice. Na jednotlivých stanovištích pomáhali naši studenti z vyššího
gymnázia. Bylo zde mnoho disciplín např. skok do dálky, hod kriketovým míčkem,
běh na 100 metrů a jiné.
(Leonardo)

(Foto poskytl Tomáš Vlasatý)

NOC VĚDCŮ
V pátek 30. září se 6.A8, 7.A8 a
8.A8 spolu s Mgr. Marií Slívovou a
Mgr. Jitkou Helebrantovou účastnili
Noci vědců uspořádané v budově
ČVUT v Děčíně. Letošním tématem
bylo ‘Všemi smysly‘. Zde byl připraven
p r o g r a m v e f o r m ě p ř e d n á še k ,
interaktivních stanovišť a her.
Příkladem byla strategická 2D hra
Artemis, kde byla možnost si zahrát
na bitevní loď spolu s únikovou hrou
hned naproti.
Možnost bylo vyzkoušet si i
Beat Saber ve VR (Virtual reality),
a také se dozvědět něco nového o
kódování malých robůtků
- jako
jsou ozoboti.
Dokonce byl možný přístup i
k nově zprovozněnému
interaktivnímu vozidlovému
simulátoru, kam jsme se bohužel
kvůli frontě nedostali.
(Michelangelo)

Charitativní běh 2022
V sobotu 1. 10. 2022 se uskutečnil
jubilejní 10. charitativní běh. Letošní výtěžek
putoval na kožní oddělení nemocnice v
Teplicích. Celkem se vybralo 21 100,-.
Akce začala v 9:30 registrací a i
přes nepřízeň počasí v 10:00 vyběhla na
trať první závodní kategorie. Běžci byli
rozděleni do šesti kategorií, sedmá kategorie
byla určena nezávodní veřejnosti a třídním
kolektivům. Třídy se už tradičně vydaly na
trasu v tematických maskách.

Celá a kce byla doplněna bohatým
doprovodným programem. Ke koupi byly výrobky
studentských firem, náramky z minerálů a bohaté
občerstvení. Dále byl návštěvníkům k dispozici
fotokoutek nebo se mohli seznámit s léčebnou
technikou - canisterapií. Pro děti bylo připraveno
navlékání korálků a soutěže o sladké odměny.
Náš časopis byl samozřejmě také přítomen.
Převlečeni za mimoně jsme se ujali provozu
fotokoutku a v 11:00 naše skupinka vyběhla
reprezentovat časopis v nezávodní kategorii.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se
podíleli na organizaci celé akce.

Kouzelné pečení
Již několikrát jsme psali o tom, že naše schůzky nejsou jen o vytváření
článků. Jak se přesvědčíte právě v tomto čísle, snažíme se o vytváření zábavy pro
naše čtenáře. Tvoříme pro vás křížovky, čtyřsměrky, soutěže. Co to vše ale
posunout ještě dál? Proto jsme se rozhodli, že pro žáky prvního stupně
uspořádáme akci s názvem: KOUZELNÉ PEČENÍ V MASKÁCH.
Pro tuto akci jsme si vybrali pátek 21. 10. 2022. Na pečení se nám přihlásilo
15 holčiček a každá z nich dorazila v krásném kostýmu. Postupně si vyrobily dvě
slané dobroty – mumie z párků a pizza strašidla a tři sladké pochoutky – jablečná
lízátka v čokoládě, perníkové duchy a strašidelné prsty. Většinu výrobků si holky
odnesly domů.
Z našeho týmu dorazilo 5 odvážných členů. Tímto bych jim chtěla
poděkovat, že páteční odpoledne trávili ve škole a skvěle se postarali o své
mladší spolužačky.

ÚSPĚCHY NAŠICH UČITELŮ
A je tu další rozhovor! Pan učitel Mgr. Michal Šťastný, DiS., se v září zúčastnil mezinárodní
pěvecké soutěže, která se konala ve Španělsku. Ochotně zodpověděl několik otázek našemu
redaktorovi, který vám při této příležitosti představí i chrám Sagrada Família.

Jak jste se k této příležitosti dostal?
Jednoho dne mě oslovili z univerzity,
jestli bych s nimi jel na sborovou soutěž, tak
jsem jim řekl, že jo. Jelo nás kolem čtyřiceti.
Mělo to být na celý týden ve Španělsku, s tím
že budeme mít volný čas si to tam projít. Jeli
jsme do Lloret de Mar, kde jsme soutěžili
v pěti kategoriích: písně Pabla Casalse,
v katalánských lidových písní, v popu a
sakrální hudbě. Vyhráli jsme tedy komplet
celý pop, Pabla Casalse i katalánskou hudbu
a byli jsme asi třetí v sakrální hudbě. Umístili
jsme se ve zlatém pásmu, takže jsme si jeli
ještě zazpívat do Barcelony do Sagrada
Família.

https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/ﬁles/styles/full/public/obrazky/
2019/09/01_celk_pohled.jpg?itok=OfF8_hfY

Jak na Vás chrám Sagrada Família působil?
Já už jsem byl na podobný niterní zážitek
připravený, protože už jsem zpíval v Bazilice
svatého Petra ve Vatikánu, ale i tak to byl
opravdu intenzivní zážitek. Ten kostel je i navržen
tak, aby nebyl úplně hladký a rovný, ale jsou tam
časté rostlinné tvary a vzory, které se rozvětvují a
tvoří strop a je i neuvěřitelně nádherně
vytrážovaný. Přes den se tam s barvami mění i
nálada. Chrám vlastně není ani pořád dostavěn.
Byl to silný emocionální i duchovní zážitek.
https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/ﬁles/styles/full/public/obrazky/
2019/09/01_celk_pohled.jpg?itok=OfF8_hfY

Zde krátké video, které
zachycuje nádherné vnitřní
prostory Sagrada Família ->

Sagrada Família je zřejmě nejvýznamější dílo
katalánského architekta Antonia Gaudího. Práce
na něm začali v roce 1882 a trvají dodnes. Jako
dokončený bude mít celkem 18 věží, které
reprezentují 12 apoštolů, 4 evangelisty, Pannu
Marii a Ježíše Krista. Chrám je rozhodně
neobyčejný svým vzezřením, jelikož využívá
nejrůznějších geometrických tvarů a vzorů, které
byli pravděpodobně ovlivněny kubismem. Už
jako nedokončený je ikonickou součástí
Barcelony.
(Půlnoční víla)

HURÁ, VOLNO!!
… aneb PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Každý rok se žáci a studenti nejvíce těší na prázdniny, které je během školního roku
provázejí. První prázdninové volno přichází v říjnu, jsou to dva dny podzimních prázdnin. Víte ale o
tom, že se tyto prázdniny vždy spojí s jedním významným českým státním svátkem? Státní svátek,
který nás čeká 28. 10. 2022 se jmenuje

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.
Každý člověk by měl znát tento svátek. Měli byste vědět, jaký je jeho význam. Připomínáme
si tím vznik Československé republiky, ke kterému došlo 28. 10. 1918. Češi a Slováci tak získali
svůj samostatný stát, do té doby totiž byli součástí velkého Rakousko-Uherska. To se po první
světové válce rozpadlo a na jeho místě vznikla právě Československá republika.
Abyste se o Československé republice něco dozvěděli, připravil si pro vás náš časopis
křížovku, která je zaměřená právě na toto téma. V tajence vám vyjde jméno našeho prvního
československého prezidenta.

X

—
(Fofodlak a Půlnoční víla)

1) Československo se skládalo z
několika částí. Které území jsme na
mapě zabarvili?
2) Jak se nazývalo hlavní město
Československa?
3) Jaká byla zkratka pro
Československo?
4) Jak se jmenuje náš národní strom?
5) Po jaké válce bylo utvořeno
Československo?
6) „Kde domov můj?“ je státní …
7) Československo vzniklo po rozpadu
jednoho státu. Kterého?

VYDEJTE SE S KOMPOSTEM ZA
PRÁZDNINOVÝM POKLADEM
Časopis KOMPOST pro vás schoval poklad. Pokud vyluštíte správně
čtyřsměrku, tak ze zbylých písmen složíte tajenku, která vám prozradí, kde
můžete poklad najít (nachází se v areálu školy).
Pozor! Poklad můžete najít pouze během podzimních prázdnin a
následujícího víkendu (tedy od 26. 10. 2022 – 30. 10. 2022). Poklad dobře
poznáte, protože bude označen logem časopisu KOMPOST.
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Vyhledejte ve čtyřsměrce pohádkové postavy. Ze zbylých písmen utvořte
tajenku.

ČERT
SHREK
KRTEČEK
VODNÍK
VÍLA

_

____

IVÁNEK
OBR
KARKULKA
MACH
POPELKA

__

MRAZÍK
SNĚHURKA
MEDVÍDEK PÚ
ŠMOULA
OSLÍK

______ _______

Prázdninové luštění

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/66599705/bludiste-pro-deti/
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Najdeš ve čtyřsměrce vesmírná tělesa,
planety, barvy a dopravní prostředky?
MĚSÍC
ŽLUTÁ
SATURN
VLAK
PLUTO

MODRÁ
PLANETY
LOĎ
URAN
TRAMVAJ

KOLO
FIALOVÁ
HVĚZDY
ORANŽOVÁ

TAJENKA:
_______

PODZIMNÍ TVOŘENÍ S KOMPOSTEM
Milí čtenáři,
druhé číslo časopisu jsme si pro Vás připravili schválně těsně před podzimními
prázdninami. Chtěli jsme pro Vás připravit pár inspirací, co si můžete doma během
prázdnin vytvořit.
Přinášíme Vám inspiraci na tři výrobky. Na tvoření budete potřebovat: nůžky,
obyčejnou tužku, pastelky, ﬁxu, špejli, bílý papír, lepidlo nebo tavnou pistoli (pozor při
manipulaci s pistolí!!), barevné listy.

MOTÝLEK
OBRÁZEK A:

• budete potřebovat čistý papír (stačí půlka stránky), ﬁxu a dva listy
OBRÁZEK B:

• na papír si ﬁxou nakreslete tělo motýlka, křídla vytvořte pomocí nasbíraných listů

OBRÁZEK A

OBRÁZEK B

ZÁPICH – JEŽEK
OBRÁZEK A:
• z papíru si vystřihněte hlavu ježka – tvar může být libovolný
• papír si vybarvěte hnědou barvou
• nakreslete oči a čumáček
OBRÁZEK B:
• k hlavě ježka přilepte špejli
OBRÁZEK C:
• vyberte si tři listy a přilepte je k ježčí hlavě

OBRÁZEK A

OBRÁZEK B

OBRÁZEK C

DUCHOVÉ
OBRÁZEK A:
• z papíru si vystřihněte hlavy
duchů, nakreslete oči a pusu
OBRÁZEK B:
• hlavy duchů nalepte na vybrané.
listy

OBRÁZEK B
OBRÁZEK A

