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ÚVOD
Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítáme Vás na stránkách vánočního Budíčku, na stránkách plných
předvánoční pohody. Připomeneme Vám zvyky spojené s koncem starého roku a
začátkem nového. Podíváme se na vítání Nového roku do různých koutů světa.
1.12. jsme zapálili první adventní svíčku. Tuto neděli železnou stejně jako
bronzovou a stříbrnou už máme za sebou. V tajných skrýších čekají dárky, pečivo
provonělo celý dům, světýlka měkce blikají do tmy. 22.12. uvítáme zlatou neděli, a
pak se 24.12. rozsvítí první štědrovečerní hvězda a noc plná zázraků tiše vstoupí.
Nastává doba, kdy se plní tajná přání.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné Vánoce, mnoho úspěchů a
splněných přání v roce novém.
Vaše redakce Budíčku
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ S MŠ
Soutěže, ty máme rádi,
pozvali jsme kamarády.

Jediný, kdo na turnaji chyběl, byl Mikuláš.
Dodržování pravidel však přišli kontrolovat
andělé a čerti. Závodníci byli za svoji
poctivost a obratnost odměněni sladkostí.

Čertům jsme to nandali,
sladkosti nám rozdali.

Nejmladší z nás posbírali všechnu odvahu
a ukázali čertům sportovního ducha. Ve
dnech 2. a 6. 12. se v naší tělocvičně konal
mikulášský turnaj. Prvního soutěžního
dopoledne se zúčastnila 1.A a předškoláci
z MŠ Na spojce. Podruhé si zasoutěžila 1.B
společně s 0.A.

Na závěr si všichni společně zazpívali
čertovské písně a popřáli si krásné Vánoce.
A co se líbilo nejvíce? - Roztomilé
čertice… :-)
(Anna Hybšová)

Soutěžící byli rozděleni do 4 družstev.
Své síly si poměřili ve čtyřech disciplínách:
házení kroužků, překážková dráha, házení
do nosu a kreslení.
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U NÁS VE ŠKOLE CHODIL MIKULÁŠ ...
Mik miku mik miku Mikuláš,
přišel s čertem na guláš.
Mik miku mik miku Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík kolem poskakuje.
Mik miku mik miku Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.

Třesky plesky, rici pici
čerti chodí po ulici.
Myslíš, že je to žert?
Koukni z okna je tam čert!
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ ...
… A DĚTI VYTVÁŘEJÍ
Ve středu 4. 12. 2013 se uskutečnila (jako
každý rok) „VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA“.

Děti zde vyrábí vánoční dekorace a ozdoby z
různých, převážně přírodních materiálů.

Pro velký úspěch a zájem dětí jsme se do
vánočních prázdnin sešli ještě dvakrát.
(Romana Ottenschlägerová)
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Také my se těšíme na Vánoce ...
… a tvoříme přáníčka, výzdobu
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Vánoční svátky ...
4. prosinec
BARBORA
Večer před svátkem sv. Barbory chodívaly Barborky s bílým závojem
přes obličej a obdarovávaly děti jablky, ořechy a cukrovím.
Někdy však měly v ruce metlu, kterou přetáhly malé zlobivce.
Nepotkali jste Barborky? Uřízli jste si třešňovou větvičku? Vykvete
vám na Štědrý den.

6. prosinec

MIKULÁŠ
Večerní pochůzku sv. Mikuláše, čerta a anděla
vám snad nemusíme připomínat. Odnesli jste
si sladké pamlsky nebo uhlí a brambory?

17. prosinec

LUCIE noci upije.

24. prosinec

ŠTĚDRÝ DEN
Svátek narození Ježíška, bohatý štědrovečerní
stůl s tradiční rybou a bramborovým salátem,
ozdobený stromeček, dárky, věštění, půlnoční
mše…
Jaký je ten váš nejkrásnější den v roce?
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26. prosinec

SVATÝ ŠTĚPÁN
Koleda, koleda Štěpáne… koledníci, kteří tento
den chodili od domu k domu, byli odměňováni
sladkostmi, ovocem, drobnými penězi.

31. prosinec

SILVESTR
Bujaré veselí může začít! Nezapomeňte přitom své
nejbližší obdarovat podkůvkou, čtyřlístkem, kominíčkem
nebo prasátkem. V příštím roce budou mít štěstí!

1.leden

NOVÝ ROK
Také věříte pořekadlu: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“? Potom
se vyhněte hádkám, mějte na sobě něco nového, snažte se nic
nerozbít, nic z bytu nevynášejte, abyste si nevynesli štěstí a dbejte,
abyste měli v peněžence peníze. Pak se vás budou držet celý rok.

6. leden
TŘI KRÁLOVÉ
Tímto dnem pro většinu z nás končí vánoční doba.
Přivítejte malé koledníky převlečené za Tři krále.
Kašpar, Melichar a Baltazar vám přinesou štěstí do
domu.
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Výtvarná soutěž
Ve škole jsme se připravovali na
výtvarnou soutěž „Teplice očima dětí“,
kterou vyhlásila firma McDonald‘s.
V úterý 10. 12. vybírala porota, složená
ze zástupců města, škol a Teplického deníku,
3 vítězné práce školního kola z každé
kategorie.

Kategorie 7.—9. r:


místo: Alena Orsáková (7.A)



místo: Simona Fedáková (7.B)



místo: Vladimír Plešák (8.A)

Kategorie 1.—3. r:


místo: Alexej Ivanovskij (3.A)



místo: Artan Alija (3.B)



místo: Seňa Akimov (0.A)
Všechny
dalšího kola.

obrázky

postupovaly

do

Ve čtvrtek 12. 12. proběhlo slavnostní
vyhlášeni vítězů v prostorách McDonald‘s
Teplice za přítomnosti zástupců města, škol a
Teplického deníku.
Kategorie 4. –6. r:


místo: Daniela Hušová (6.A)



místo: Veronika Krausová (6.A)



místo: Jan Huang (5.A)

1. místo získal ve své kategorii (1.—3. r.)
Alexej Ivanovskij (3.A).
Speciální cenu McDonald‘s získal Samuel
Čonka (7.A) za svůj obrázek.

Vítězné a další vybrané práce budou
otištěny v Teplickém deníku a vystaveny v
prostorách restaurace McDonald‘s Teplice.
(A. Š tofčová)
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Projekt deváté třídy …
… SOCHA SVOBODY—NEW YORK
Dne 15. listopadu se konal výukový
projekt o New Yorku a jeho důležité součásti Soše Svobody (The Statue of Liberty). Projekt
připravovala třída 9.A ve spolupráci s panem
učitelem Mgr. Karlem Jakoubě.
Šlo především o popis sochy, její historii,
jaká je, čeho je symbolem a proč se vlastně
nachází v Americe na ostrově Svobody, když
víme, že socha byla zkonstruovaná ve Francii.

Celý tento projekt se odehrával v učebně
angličtiny na druhém stupni. Zúčastnily se 3
třídy: 8.A, 7.A, 7.B. Po příchodu do učebny
následoval krátký úvod od naší nové anglicky
mluvící spolužačky Margarite, která měla na
starost uvést příchozí žáky do projektu, a tím
vytvořit na krátkou chvíli americkou atmosféru.

Po prezentaci následovaly soutěže od
Miluše Ramešové a Eman Ghaleb o jedné z
největších metropolí a zároveň města které
nikdy nespí — o New Yorku. Ten, kdo na
položenou otázku odpověděl správně, vydělal 1
dolar a mohl si na jednom z naších avenue
zakoupit hot dog.

Po soutěži si holky Michaela
Štraicherová a Adéla Zárubová připravily
krátké povídání o tzv. „fast foodech“ a jejich
výrobcích. Je „fast food“ zdravá pochoutka či
škodlivá? Proč Američané konzumují fast food
ve velkém?

Po celou dobu akce nás doprovázely
písně od Alicie Keys a Franka Sinatry, které
návrhl Málik Abass.

Povídání o soše si ve formě prezentace
připravili Oleg Musijenko, který překládal text
z jazyka anglického do českého, a náš Kanaďan
Jaroslav Kamrla, který text četl v angličtině.

Můj osobní názor na tento projekt je
kladný, nápad se mi líbil a chtěl bych
poděkovat přítomným třídám za spolupráci,
obzvlášť 7.A která nám předvedla svoje znalosti
nejen o soše, ale i o městě New York.
(Ilya Zhidkov)
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Vánoční hraní ...
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… a tvoření
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Zpívejte si koledy ...
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Rolničky
Rolničky
Rolničky zní po celou cestu
Oh, jak je zábavné jezdit
V saních tažených koněm

Rolničky
Rolničky
Rolničky zní po celou cestu
Oh, jak je zábavné jezdit
V saních tažených koněm
Hej!

Uhánějíc sněhem
V saních tažených koněm
Jdeme přes pole
Smějíc se po celou cestu
Zvonky na Bobově ocasu cinkají
Rozjasňují ducha
Jak zábavné je jezdit a zpívat
Zpívat dnes písničku

… zpíváme i anglicky
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ZAČÍNÁ ROK 2014 ...
NOVÝ ROK VE SVĚTĚ
Lidé v celém ŠPANĚLSKU vítají nový rok tím, že rychle sní 12 kuliček hroznového vína.
Tradičně se tak děje na nějakém veřejném místě, v posledních 12 vteřinách starého
roku. Každý slupne jednu kuličku, aby jim přinesly štěstí na dalších 12 měsíců.

Existuje lepší způsob, jak říct „hodně štěstí“, než rozbít talíř? Pokud jste z Dánska, tak
ne! Dánové během celého roku shromažďují staré a rozbité nádobí a Nový rok vítají
tím, že ho rozbíjejí na prahu svých nejlepších přátel.

Pro nás, obyvatele střední Evropy, bývá Silvestr spíše studenou záležitostí. V Austrálii
se však jedná o letní párty. Nový rok je vítán třeba jako rodeo, piknik nebo surfový
karneval.

...PŘEJEME VŠEM
MNOHO ÚSPĚCHŮ, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ

Na tvorbě časopisu se podíleli:
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská pod dohledem Zuzany
Benediktové
Fotografiemi přispěli:
Anna Hybšová, Karel Jakoubě, Romana Ottenschlägerová
O grafické zpracování se starala:
Jitka Jánská
Použité zdroje: pomocucitelum.cz, www.nzguitar.org
Časopis i další aktuality naleznete na:
www.zsprosetice.cz
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