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PODZIMNÍ KRÁSA 
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ÚVODÚVODÚVOD       

Milé čtenářky, milý čtenáři, 

po velmi vydařeném létu tu máme barevný podzim, který nám přinesl i nový 

školní rok 2013/2014. Přejeme Vám, aby byl pro prvňáčky pestrý, pro starší 

rozmanitý a pro deváťáky inspirativní. 

 Na stránkách Budíčku Vám přinášíme vše, co hýbe naší školou, novinky, 

zábavu i sportovní události. Podíváme se na naše nejmladší žáčky. Připomeneme si 

vítání prvňáčků a podíváme se, co už zvládli za dva měsíce školní docházky. 

 I naši starší žáci pilně pracují, stačili vyhrát několik sportovních soutěží a 

poslat svoje literární či výtvarné práce do krajských soutěží. Malý vzorek těchto 

prací Vám Budíček nabízí. Čeká Vás i úplný seznam sportovních kroužků a 

doučovacích skupin.  

Za redakci školního časopisu Budíček Vám přejeme podzim jako vymalovaný, 

plný krásných zážitků a pracovních úspěchů! 
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   NAŠI PRVŇÁČCINAŠI PRVŇÁČCINAŠI PRVŇÁČCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlásek slabiky složím, 

z nich slova co do vět vložím. 

M, L, P,  S, T, A, E, I, O, U, 

ani říkat nebudu, 

že je přečíst dovedu. 

 

 

 

 

„1, 2, 3, 4, 5,“ 

zvládám řadu tam i zpět. 

Sčítání a odčítání, 

žádná věda  přeci není. 

A úloh se neděsím, 

odpověď vždy vymyslím. 

 

 

 

Bez pořádné rozcvičky, 

nebyly by jedničky. 

Proto prsty protahuju, 

čáry, kličky natrénuju. 

 

 

 

Počítač, tak ten my známe, 

hravě na něm počítáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slušně zdravit umíme, 

ve dvojicích chodíme. 

A běh? To vím bezpečně, 

zkouším jen v tělocvičně. 

Jsme sice PRVŇÁCI … 

… ale budete koukat, co všechno už za dva měsíce umíme! 
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NAŠE TVORBANAŠE TVORBANAŠE TVORBA       

 

(našly a napsaly: Lucka Doležalová a 

Martina Kokyová, 3.B) 

LISTOPAD 

 

Pojďme mi teď děti říct, copak je to za měsíc? 

 

Podzim kreslí do listí. 

Kolik barev? Nezjistím … 

Červená a hnědá, žlutá - 

podzim teplý, zima krutá. 

 

Když vítr šumí, listí padá, 

namáháme svoje záda. 

Pak jen kolečko a hrábě 

A lovíme v trávě. 

 

 

Copak je to za nápad? 

Přišel měsíc … listopad. 
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   ŠKOLNÍ AKCEŠKOLNÍ AKCEŠKOLNÍ AKCE 

Beseda – PRVNÍ POMOC 

 V úterý 8. října se zúčastnili všechny 

třídy 1. stupně besedy, která byla zaměřena na 

první pomoc. Tuto besedu připravila a 

zorganizovala jedna ochotná maminka chlapce 

z naší školy. Žáky nejvíce bavilo, že si mohli 

vyzkoušet telefonát na záchrannou službu a 

opravdovou masáž srdce na připravené 

figuríně. 

 Děti tímto způsobem získaly důležité 

informace, kterými mohou zachránit lidský 

život. 

(Napsala Mgr. Markéta Šedivá) 

Mnoho informací o záchraně lidského života, o první 

pomoci naleznete také na internetových stránkách. 

Zkuste například tuto: http://www.zachranny-kruh.cz/

flash/prirucka/  

 

 

 

 

 

OVOCE DO ŠKOL 

„Ovoce do škol“ je projekt Evropské 

unie, do kterého je naše škola zapojená. Každý 

týden dostávají žáci 1. – 5. tříd zdarma ovoce 

nebo zeleninu. Snažíme se, aby se naši žáci 

naučili tyto potraviny jíst. Proč? 

Každý z nás má v sobě strážce, který nás 

chrání před nemocemi. Jeho jméno je 

imunitní systém. Tento systém bojuje se všemi 

viry a bakteriemi se kterými přijdeme do 

kontaktu každý den. Slabý strážce se však jen 

těžko ubrání a my jsme často nemocní. Jak mu 

tedy dodáme sílu? Právě tím, že budeme 

pravidelně jíst ovoce a zeleninu, které jsou 

zdrojem spousty vitamínů. 

V tomto nevlídném mrazivém období je 

vitamínů zapotřebí více než kdy jindy. My, 

pilní a hraví žáci, nechceme být nemocní 

v posteli. Radši si chceme užívat sněhového 

dovádění. A proto říkáme: „Jíme ovoce a 

zeleninu a dodáváme tak sílu našemu 

imunitnímu systému!“ 

(Napsala Mgr. Anna Hybšová) 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena také do projektu 

„Mléko do škol“, kdy mají žáci celé školy 

možnost zakoupit si neochucené nebo ochucené 

krabičky 250 ml mléka za výhodnější cenu 

 

SBÍRÁME STARÝ PAPÍR, 

RECYKLUJEME ODPAD 

Také v letošním školním roce sbíráme starý 

papír a zároveň SOUTĚŽÍME!!!  

Balíky starého papíru odnášíme každý 

pátek ráno panu školníkovi na známé sběrné 

místo. Peníze z prodeje tohoto papíru se 

využijí na odměny a pomůcky pro nás, žáky. 

Na nejúspěšnější třídu ve sběru čeká na konci 

školního roku ODMĚNA!!! 

Odpad třídíme také ve třídách—žluté, 

zelené, modré a červené kontejnery: CO 

DO NICH PATŘÍ? 

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
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Mažoretky se opět představují 

 Také v letošním školním roce se již 
představily naše mažoretky.  

 Dívky dostaly nové úbory—krásné 
červenobílé šatičky. V nových kostýmech již 
září dvakrát vystupovaly—v lázních Beethoven 
a na mažoretkovém festivalu v Libochovicích. 

 Těšíme se na další vystoupení a soutěže, 
která nás ve školním roce čekají. Zase se 
pochlubíme v nějakém dalším čísle časopisu 
Budíček. 

(za dívky zapsala p. uč. Hyhlanová) 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Severočeské filharmonie 

 Dne 16. 10. jsme se vydali jako každý 
rok na koncert Severočeské filharmonie pro 
děti do Domu kultury v Teplicích. 

 Letošní téma pro žáky 1. stupně byla 
„Návštěva ZOO“. Jako vždy bylo představení 
velmi pěkně připravené a nazkoušené. Žáci 
byli uneseni a s panem dirigentem krásně 
spolupracovali. 

 Na tento koncert se 
všichni každoročně těšíme a 
jsme rádi, že nás letos opět 
nezklamali a překvapili zase 
novými nápady. Již dnes se 
těšíme na jejich další 
pozvání. 

(Napsala Mgr. Markéta Šedivá) 

 

 Ve čtvrtek 17. 10. se vydali na podobný 
koncert i žáci 2. stupně. Tématem letošního 
představení bylo „Rolling rock“ - seznámení se 
s historií a původem jednoho hudebního 
směru, rocku. 

 Slyšeli jsme skladby The Beatles, 
Rolling Stones, Pink Floyd, Jethro Tull, 
Queen, Van Halen, AC/DC, ABBA, ... 

 Hudebníci, zpěvák Marek Olbrzymek i  
dirigent Miloš Machek celý sál roztleskali, 
rozezpívali i roztančili. Všichni si koncert 
krásně užili. 

 

Výstava výpočetní techniky firmy 
LOSAN 

 V úterý 22. 10. jsme se v odpoledních 
hodinách vydali na výstavu do domu kultury, 
kterou zde již podruhé pořádala teplická firma 
LOSAN. 

 Shlédli jsme zde novinky—notebooky a 
tablety firem Lenovo, Toshiba, tablety a 
drobnosti firmy Prestigio, monitory Philips, 
tiskárny Brother a mnoho dalších  

 Ale hlavně … chtěli jsme si zahrát a 
zasoutěžit na herních počítačích HAL3000 a 
také získat podpis známého Let‘s Playera 
Pedra. 

(za  8.A a 9.A Míša Štraicherová) 
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 TRADICE 

Halloween 

rozsvěcí sychravý podzim 31. října. 

 Pravda, tento svátek u nás domácí není, 

ale zabydluje se rychle. Především děti jej 

milují. Není divu, obličeje z dýní se svíčkou 

uvnitř jsou přímo pohádkové, když září do 

podzimních večerů. 

 Také my jsme je vyráběli—7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco o historii? 

 Halloween je svátek, který se slaví 31.října, 

většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním 

pořekadlem Trick or treat a koledují o sladkosti. 

 Svátek se slaví většinou v anglických 

mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu. V České 

republice se Halloween moc neslaví. 

 Původní název byl Hallowe'en zkratka z 

anglického All-hallow-even. Halloween vychází 

původně z pohanského, neboli keltského svátku 

Samhain - pohanský nový rok a konec pohanského 

léta. Užívá se také název předvečer svátku Všech 

svatých. Pravděpodobně má i návaznost na 

křesťanský svátek Všech svatých. 

 Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, 

speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř, dále 

čarodějky, duchové, černé kočky, 

košťata, oheň, příšery, kostlivci, 

barvy černá a oranžová. 

 Mnoho Halloweenských symbolů je 

založeno na tradičním pohanském vnímání jejich 

spojení s čarodějnictvím. Když byl Halloween jako 

slavnost přejat do křesťanské kultury, začaly 

symboly být vnímány jako znaky zla, spojení se 

Satanem. 

(http://dinosauri-bakov.blog.cz/0910/halloween-a-jeho-

historie ) 

Důležitá slovíčka :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dinosauri-bakov.blog.cz/0910/halloween-a-jeho-historie
http://dinosauri-bakov.blog.cz/0910/halloween-a-jeho-historie
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SOUTĚŽESOUTĚŽESOUTĚŽE    

Výtvarné soutěže 

 Žáci 2. stupně se v prvním čtvrtletí 
tohoto školního roku zúčastnili již 3 
výtvarných soutěží. 

  

 První soutěž byla na téma „Život pod 
hladinou“ a ve školním kole se umístili: 

Petra Emingerová (9.A), Barbora Vlasatá 
(7.A), Aneta Bartovská (7.A), Patrik Demeter 
(7.B), Erik Jarka (7.B) 

 

 

 

 

 Druhá výtvarná soutěž byla na téma 

„Vícejazyčnost je bohatství“ a ve školním 

kole se umístili: 

Christine Akchiche (6.A), Eman Ghaleb (9.A) 

a Karolína Gežíková (8.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Třetí výtvarná soutěž byla na téma „Natura 
2000“ a ve školním kole se umístili: 

Veronika Krausová (6.A), Dominika Gabčová 
(6.A), David Kraus (6.A), Martin Berki (6.A), 
Anna Nováková (6.A), Diana Akchiche (6.A) 

  Práce byly odeslány do dalšího kola. S 
netrpělivostí čekáme na výsledky, o kterých 
vás budeme v případě úspěchu informovat :-). 

(p. učitelka Štofčová) 

PRVNÍ VÝSLEDKY— ze soutěže „Natura 
2000“ Diana Akchiche a Veronika Krausová ze 
6.A získaly 3. místo.        BLAHOPŘEJEME!!! 
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Básničky o vodě 

 Žáci 2. stupně se v říjnu zapojili do 

literární soutěže vyhlášené SČVK— „Veršujte a 

vyhrajte“ na téma Severočeské vodovody a 

kanalizace. 

 Některé básničky, které byly odeslány 

do soutěže, si můžete přečíst. Líbí se vám? 

 

 

 

 

 

 

 

Voda je hrdinou pohádek 

Ráno vstanu, 

do koupelny jdu. 

Pustím vodu, 

ta odteče do odpadu. 

 

Napustím ji do lahve, 

a pak se mnou do školy jde. 

Každý plýtvá, jak jen může, 

v Africe voda pomůže. 

 

Voda je hrdinou pohádek. 

Možná proto každý má ji rád, 

Rád se vody napiji, jdu si hrát, 

někdy však  

myslím na SČVaK. 

 

Z Flájí nám vodu seslali, 

abychom v Teplicích přežili. 

Bez vody nikdo nemůže žít, 

proto ji budu vždy pít.  

 
(7.A—Barbora Vlasatá, 13 let, Markéta Škalbanová 13 let, 

Alena Orsáková 13 let, Michaela Skálová 13 let) 

 

 

VODA 

Vodo, vodo vodičko, 

užívám tě každý den. 

Jeden den být bez vody, 

to je jako špatný sen. 

 

Voda uvnitř mě.  

I všude kolem mě. 

Jako sklo průzračná, 

třpytivá hladina zázračná 

 

V létě, když je horko, 

dokážeš mě osvěžit. 

Pro mě je voda boží dar, 

který se nedá vytěžit. 

 

Hluboká i mělká, 

slaná, sladká, pára, led. 

I ta malá pilná včelka 

bez tebe neměla by med 

 
(7.A—Samuel Čonka 12let, Jiří Číha 13let, Jiří Smolák 13 let, 

Klára Tachecí 13 let) 
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VODA 

Ráno vstanu,  

záchod spláchnu. 

Zuby si vyčistím, 

krásným úsměvem úspěch zajistím. 

 

Ruce si umyju,  

když po ránu pracuju. 

Čisté ruce mám, 

s okolím se zdravívám. 

 

Everybody needs a water,  

so I´ll find a waterbottle. 

Everybody knows what I´m talkin´ about, 

that´s how I´ll get award. 

 

Modré je nebe, 

modrá je i voda. 

Plýtvá se s ní hodně, 

 je to ale škoda! 

 

Vodárnu tu máme,  

vodu z ní čerpáme. 

Fláje, to jsou splav, 

je tu proto SČVaK. 

 

(8.A—Jana Řezáčová 14 let, Daniela Řezníčková 14 let, 

Markéta Maximová 14 let, , Zdeňka Šragová 14 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD ZAČÁTKU DO KONCE 

 

Na záchodě to začíná, 

někdo se trefí, někdo ne. 

Cesta pachem se prolíná, 

nikdy to nepřestane. 

 

Společnost SČVK nás zachrání, 

od potrubního ucpání. 

Ale když příroda nás nahání, 

nikdo se neubrání. 

 

Kanalizace je třetí stanice, 

když projdeme ulice, 

cítíme to nejvíce, 

a hnusí se nám to velice. 

 

V čističce vod horor končí, 

všechno je hned čistší, 

život je potom hezčí, 

ale ten příběh nekončí. 

 
 

(Eman Ghaleb – 15 let, Miluše Ramešová – 14 let, Oleg 
Musijenko – 15 let, Philipp Malov – 15 let) 



 12 

 

 SPORTUJEME 

Plavecká štafeta měst 500x100 m 

 Ve středu 2. 10. se 18 dívek a chlapců 

naší školy (od 6. do 9. třídy) zúčastnilo 

tradiční „Plavecké štafety měst na 500x100 

metrů“ v Aquacentru Teplice. Akci pořádal 

DDM Teplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrskové kolo ve stolním tenise 

 Ve středu 16. 10. jsme se po roce 

zúčastnili turnaje ve stolním tenise na ZŠ Na 

Stínadlech. Ve 3. věkové kategorii chlapců 

jsme obsadili 3. místo. Máme radost. 

(Milan Koudela, Patrik Miko, Patrik Tancoš—ze 

7.B) 

 

 

 

 

 

 

 

Okrskové kolo v přehazované 

 Naše dívky se zúčastnily okrskového 

kola v přehazované na ZŠ Bílá cesta. Soutěžily 

ve dvou kategoriích—starší žákyně (8. a 9. 

třída) a mladší žákyně (6. a 7. třída). 

 Starší dívky skončily druhé ze čtyř 

družstev. Mladší dívky osadily třetí místo ze 

čtyř družstev. Vítězi obou kategorií byla ZŠ 

Bílá cesta. 

 Všechna děvčata předvedla bojovný 

výkon. Chování bylo vzorné. 

 

Okrskové kolo ve florbalu 

 Dalším sportovním turnajem bylo 

okrskové kolo ve florbalu kategorie starších 

chlapců (8. a 9. třída) ve SH Krupka v úterý   

5. 11. 

 Kluci za svoji bojovnost získali 

3.místo. 

 

Diplom za účast— byli jsme devátí :-) 
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HRAJEME SI  

 

  

Find 17 Halloween words and  read the secret message. 

H F N O R D L U A C I W P 

I C R S H Y O U H A P U C 

C P T A Y H A L L O M O W 

E A E I N N G A N P F C B 

H X T X W K H A K F P I S 

S P I D E R E I I A B Q U 

Y M M U M T N N L L U K S 

D Y H T G G S Q S P N O P 

N K Z A A M R O I T J W T 

A Z K E T B O A H N E L J 

C M R I O G N O V G N I W 

Y W J T E S O O R E A P N 

A L U C A R D U J B I U X 
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 KROUŽKY A DOUČOVÁNÍ 

Doučování ČJ, MA 2013/2014 1. stupeň 

 

Kroužky 2013/2014 1.stupeň   

 

 

Jméno Předmět Den Čas  Hodin týdně 

Štiková Zlatuše ČJ, MA – 1. roč. čtvrtek 1150 – 1235 1 

Hybšová Anna ČJ, MA – 3. roč. pátek 1150 – 1235 1 

Michalová Jaroslava ČJ, MA – 2. roč. středa 1150 – 1235 1 

Müllerová Lenka ČJ, MA – 5. roč. čtvrtek 1245 - 1330 1 

Růžičková Martina ČJ, MA – 1. roč. čtvrtek 1150 – 1235 1 

Mižu Katarína ČJ, MA – 3. roč. čtvrtek 1150 – 1235 1 

Kristová Lenka ČJ, MA – 2. roč. středa 1150 – 1235 1 

Šedivá Markéta ČJ, MA – 4. roč. pondělí 1245 - 1330 1 

Jméno Název kroužku Den Čas  Hodin týdně 

Hyhlanová Mažoretky středa+pátek 1500 - 1630 3 

Nálepková Iveta Turistický středa+výlety 1415 – 1715 3 

Štiková Zlatuše Míčové hry a turistika úterý + výlety 1400 – 1600 2 

Michalová Taneční pondělí 1515 – 1615 1 

Müllerová Lenka Šikovné ruce středa 1400 – 1500 1 

Růžičková Martina Pěvecký úterý 1400 – 1500 1 

Mižu Katarína Míčové hry středa 1500 – 1600 1 

Kristová Lenka Výtvarný  pondělí 1400 – 1500 1 

Šedivá Markéta Rytmická gymnastika čtvrtek 1400 – 1600 2 

Kopřivová Výtvarný pátek 1500 – 1600 1 
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VE ŠK. ROCE 2013-2014  

Doučování 2013/2014 - 2. stupeň 

 

Kroužky 2013/2014 - 2.stupeň 

 

 

 

Jméno Předmět Den Čas  Hodin týdně 

Benediktová Čj 6.-9.roč. Pondělí 14:00 – 15:00 1 

Jakoubě Karel Aj 6.-9.roč. Pondělí 6:50 – 7:50 1 

Štofčová Andrea Ma 8. ročník Středa 13:45 – 14:45 1 

Jánská Jitka Ma 7. ročník Úterý 14:00 – 15:00 1 

Jánská Jitka Ma – příprava na SŠ Středa 14:00 – 15:00 1 

Zouharová Alena Nj – 7.- 9.roč. Pátek 14:00 – 15:00 1 

Jméno Název kroužku Den Čas  Hodin týdně 

Benediktová 

Zuzana 

Stolní tenis, 

badminton 
středa 14:00 – 15:00  1 

Jakoubě Karel Fittness sobota – 1x za 9:00 – 11:00 1 

Kovaříková 

Lucie 
Plavání pondělí 

14:00 – 17:00 

1x za 14 dní 
1,5 

Ottenschlägerová 

Romana 
Plavání pondělí 

14:00 – 17:00 

1x za 14 dní 
1,5 

Antalová 

Ladislava 
Florbal pondělí 

1x za 14 dní (2 hod.) 

nebo (1x týdně hod.) 

14:00 - 15:00 

1 

Walter David Fotbal středa 14:00 – 15:00 1 

Štofčová Andrea  Šikovné ruce pondělí 13:45 – 14:45 1 

Kedjuchová Internet klub pondělí 14:00 – 15:00 1 
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MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!!! 

 

www.zsprosetice.cz 

 

Na tvorbě časopisu se podíleli: 
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská pod dohledem Zuzany 
Benediktové 
 
Fotografiemi přispěli: 
Anna Hybšová, Karel Jakoubě, Jaroslava Hyhlanová 
 
O grafické zpracování se starala: 
Jitka Jánská 
 

Časopis i další aktuality naleznete na: 
www.zsprosetice.cz 


