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 Milí čtenáři a milé čtenářky, 

v tomto předvánočním čase Vás zveme na stránky školního časopisu Budíček. Najdete zde 

inspiraci, poučení, zábavu. Možná se uvidíte na fotografiích ze školních akcí. Zamyslíme se 

nad tím, kdo nebo co dělá Vánoce. A také si popřejeme vše nejlepší do Nového roku. 

Hezké čtení i pokoukání přeje redakce Vašeho Budíčku. 
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VÁNOČNÍ 

PRANOSTIKY ... 

K Vánocům se vztahují některé 

pranostiky:  

 

6. prosinec - MIKULÁŠ 

V ečerní pochůzku sv. Mikuláše, čerta a 

anděla vám snad nemusíme připomínat. 

Odnesli jste si sladké pamlsky nebo uhlí a 

brambory? 

 4. prosinec - BARBORA 

V ečer 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. 

17. prosinec - LUCIE noci upije 

 24. prosinec - ŠTĚDRÝ DEN 

S vátek 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? 

26. prosinec - SVATÝ ŠTĚPÁN 

K oleda, koleda Štěpáne… koledníci, kteří 

tento den chodili od domu k domu, byli 

odměňováni sladkostmi, ovocem, drobnými 

penězi. 

31. prosinec - SILVESTR 

B ujaré veselí může začít! Nezapomeňte 

přitom své nejbližší obdarovat 

podkůvkou, čtyřlístkem, kominíčkem nebo 

prasátkem. V příštím roce budou mít štěstí! 

 1.leden - NOVÝ ROK 

T aké 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 

T ímto dnem pro většinu z nás končí 

vánoční doba. Přivítejte malé koledníky 

převlečené za Tři krále. Kašpar, Melichar a 

Baltazar vám přinesou štěstí do domu. 

Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro nekřesťany, kteří jej spojují se 
zakončením roku a s trávením času v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24.,25. a 26. prosince, ale 
předchází jim v křesťanském pojetí čtyřtýdenní období zvané advent.  

S vánočním slavením je spojeno množství místních či národních zvyklostí. V českých zemích 
bylo ve 20. století a 21. století běžné strojení vánočního stromku. Počátkem 19. století se součástí 
dekorace stalo i osvětlení. Důležitým zvykem je rodinná nebo společná podoba oslavy Vánoc, lidé tráví 
svátky společně a v dobré pohodě.  
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VYRÁBĚLI JSME NA VÝSTAVU ... 

 Poslední prosincové pondělí, které jsme 

trávili ve škole, jsme věnovali práci ve 

vánočních dílničkách. 

 V každé třídě děti (a s některými i 

rodiče) vyráběly různé vánoční dárečky, ozdoby 

z papíru, keramiky, korálků, drátků, přírodních 

materiálů, sádry, ...  

Prvňáčci vyráběli svíčky z voňavých voskových 

plátů, jiní zase zdobili perníčky. Žáci 6. A pekli 

mufinky, žáci 8. A sušili a balili křížaly a 

vytvářeli voňavé balíčky.  

Vše co bylo vytvořeno, bylo 

nabídnuto rodičům a přátelům školy na 

prodejní výstavě v rámci týdne  
otevřených dveří. 

(Z. Benediktová, M. Šedivá) 

 

Od pondělí 15. 12. do pátku 19. 12. probíhal na naší škole Týden otevřených dveří. 

Rodiče, především dětí z 1. stupně, se chodili dívat na své děti, aby viděli, jak se učí a pracují 

při vyučování.  Na pondělních vánočních dílničkách svým i ostatním dětem velmi pomáhali. 
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Veřejná sbírka 

„Červená stužka“ 

 Žáci 9. A a 9. D naší školy se ve dnech 

2.12. a 4. 12. zúčastnili veřejné sbírky Červená 

stužka (angl. Red ribbon), kterou pořádala 

česká společnost AIDS pomoc na podporu své 

činnosti. Žáci a studenti škol tak zapojením do 

veřejné sbírky pomohli vybrat finanční 

prostředky na boj proti HIV a AIDS a na provoz 

Domu světla.  

 Červená stužka je symbolem solidarity a 

spoluúčasti, symbolem informovanosti ve 

vztahu k problematice HIV/AIDS. Je také 

symbolem naděje, že bude objevena účinná 

vakcína, která zastaví utrpení nemocných AIDS 

a že se zlepší životní podmínky všech lidí 

infikovaných virem HIV a jejich rodin. 

 Žáci nejdříve s žádostí o příspěvek do 

sbírky oslovili zaměstnance školy a své 

spolužáky, poté vyrazili do centra Teplic. 

V průběhu sbírkové akce se setkali jak s 

pozitivními reakcemi lidí, tak získali i 

zkušenost s negativními ohlasy těch, které 

oslovili. Celkem se dětem podařilo vybrat 4 100 

Kč, kromě této vybrané částky většina z nich 

získala první zkušenosti s účastí ve veřejné 

sbírce, s oslovováním cizích lidí a 

s vysvětlováním účelu sbírky. Akci také 

předcházela informovanost žáků v oblasti 

prevence viru HIV a nemoci AIDS v rámci 

hodin občanské výchovy. 

 Účast žáků na této akci vyplynula z jejich 

zájmu pomoci v dobré věci a nebýt lhostejní 

vůči svému okolí. Poděkování patří všem 

zúčastněným žákům a jejich vyučujícím za 

podporu a pomoc při akci. 

Děti pomáhaly  také pejskům a 

kočičkám v útulku  v Žimu 

Pro pejsky a kočičky posíláme dobrůtky  a 

věříme, že jim udělají radost. 

Krásné  Vánoce přejí děti a personál školy. 
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MIKULÁŠSKÉ SOUTĚŽENÍ 

PRVŇÁČKŮ A DĚTÍ Z MŠ  

 Již tradičně se první prosincový týden 

scházejí děti našich prvních tříd a přípravných 

tříd s předškoláky z nejbližších mateřských škol  

- MŠ Krteček a MŠ Na Spojce, při hrách a 

soutěžích ve školní tělocvičně.  

 Nesmí u nich chybět Mikuláš, čert a 

spousta andělů. 

(J. Michalová) 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BYLA 

TAKÉ VE ŠKOLE 

 Mikuláš s anděly a čerty se objevil také 

ve třídách naší školy v pátek 5. prosince.  

 

Rozdával přání všeho nejlepšího a také malé 

balíčky s ovocem a oříšky.  

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ - 

první stupeň 

 Jako každý rok se v úterý 16. 12. konal 

vánoční turnaj ve sportovní hale. Zúčastnily se 

ho všechny třídy z 1. stupně včetně obou 

přípravných tříd. Dokonce se na nás přišli 

podívat i někteří rodiče dětí.  

 Pro menší děti (0.,1., 2. a 3. ročník) paní 

učitelka Hyhlanová připravila různé úkoly, 

soutěže a překážkové dráhy.  
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 Pro starší děti (4. a 5. ročník) paní 

učitelka Šedivá připravila turnaj ve vybíjené. 

 Každé dítě se nějakým způsobem 

zapojilo a z jejich usměvavých tvářiček bylo 

poznat, jak jsou šťastné a spokojené.  

  Samozřejmě je za jejich snahu a úsilí 

čekala sladká i věcná odměna. Poděkování  

patří i ostatním paní učitelkám, které soutěžily 

společně s dětmi. Už teď se děti velmi těší na 

další vánoční sportovní turnaj. 

(M. Šedivá) 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE 

- druhý stupeň 

 Také na druhém stupni se pořádá každý 

rok sportovní turnaj - ve florbale. Tentokrát se 

konal ve středu 17. 12. ve sportovní hale v 

Teplicích. 

 Osm vyrovnaných týmů se vytvořilo 

losováním žáků 6. - 9. tříd k jednotlivým 

kapitánům - učitelům 2. stupně.  

 Hrálo se ve dvou skupinách, z nichž 

výherci ze skupin postupovali do  finále a druzí 

ze skupin si zahráli o třetí místo. 

 O třetí místo se utkaly týmy p. učitelky 

Kovaříkové a Benediktové - zvítězil tým p. 

učitelky Benediktové. O první místo se utkaly 

týmy p. učitelky Antalové a p. učitele Waltera, 

jehož tým byl nakonec úspěšnější. Tým byl ve 

složení: Patrik Miko, Jan Daduč, Anna 

Nováková, Martin Berki, Marcela Malinská, 

Miroslav Gaži a Robert Fazekas. 

 Byli vyhlášení i nejlepší hráči celého 

turnaje: za dívky Kamila Štraicherová z 9. A a 

za chlapce Martin Nejedlý také z 9. A. 

(D. Walter) 
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KONCERT KAPELY The PLAYers 

 V pátek 28. 11. se žáci 1. stupně naší 

základní školy zúčastnili v Domě kultury 

výchovně vzdělávacího multimediálního 

koncertu. Vystupovala kapela The PLAYers 

složená ze čtyř mladých hudebníků. 

 Skupina hrála nejen české, ale i anglické 

písně. Společně jsme si zazpívali např. píseň 

z pohádky o Shrekovi.  Do vystoupení byli 

diváci vtahováni, tančili, zpívali, někteří si 

zazpívali přímo na pódiu. Dětem i jejich 

doprovodu se vystoupení líbilo. 

(Z. Štiková) 

PŘEDSTAVENÍ „KREJČÍKA 

HONZY“ 

 V pátek 12.12. se děti z přípravných tříd, 

1. a 2. tříd zúčastnily tradičního představení 

„Vánoce s Krejčíkem Honzou“.  

 Dětem i paní učitelkám se představení 

velmi líbilo. S Krejčíkem Honzou mohly děti 

spolupracovat, odpovídaly, zpívaly. Vystoupení 

bylo velmi vtipné, ale zároveň i poučné. Už teď 

se všichni těšíme na jeho další představení.  

 Naše škola získala „Certifikát Krejčíka 

Honzy“ za věrnost. 

(napsala Mgr. Markéta Šedivá) 

SVĚT KOLEM NÁS - MEXIKO 

záhada starých Mayů 

 Na začátku prosince jsme se také my z 2. 

stupně vydali na vzdělávací akci do kina Květen 

- promítání  a vyprávění o  Mexiku, jeho poloze, 

historii, kultuře a především o krásné přírodě. 

 S cestovateli jsme se vydali za kulturou 

starých Mayů a Aztéků a zúčastnili jsme se 

jejich starodávných mystických rituálů. 

BYLI JSME BRUSLIT ... 

 Předvánoční prosincové dopoledne jsme 

strávili příjemnou sportovní aktivitou na uměle 

vytvořené ploše u OC Olympia. Usměvavé tváře 

bruslících hovoří za vše. 
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... na naší škole 

Projekt „Příběhy bezpráví ...“ 

 Dne 14. 11. 2014 si žáci 8. A, B a 9. A 

neobvyklou formou připomněli 25. výročí 

Sametové revoluce. 

 V přátelské atmosféře plynuly hodiny 

povídání a promítání filmového dokumentu. 

Film obsahoval autentické záznamy z doby 

pádu komunismu očima osmnáctileté dívky.  

 Žáci a žákyně z 8. A a 9. A se aktivně 

zapojili, vyzdobili třídu a živě vstupovali do 

programu se svými příspěvky. 

 M. Škalbanová a T. Abass popisovali své 

maminky, které se jako studentky účastnily 

revoluce v roce 1989. B. Vlasatá, S Čonka a A. 

Orsáková nás seznámili s životními postoji 

známých osobností. Jejich hrdiny byli M. 

Kubišová, V. Havel a V. Klaus. 

 Žáci 9. ročníku připravili přehled 

listopadových událostí v Teplicích i v Praze. 

Mezi nejlepší patřila práce J. Pumpa. 

 K pochopení a propojení dobových 

souvislostí přispěl i náš host, pamětník 

bouřlivého podzimu 1989 pan Martin Ryba. 

  

Projekt připravili a zorganizovali Mgr. 

Zuzana Benediktová a Mgr. Karel Jakoubě. 

 

Sametová revoluce 

 Ještě ráno nebyl 17. 11. 1989 ničím 

zvláštní. Pro normálního člověka jen 

listopadový pátek. Většinu obyvatelstva 

odpoledne čekaly nezbytné fronty spojené 

s nákupem na víkend. Někteří plánovali 

odjezd na chatu či chalupu. Bude ji třeba 

zazimovat. Večer šéf zpravodajství 

Československé televize oznámil lidem, že na 

Národní třídě v Praze musela Veřejná 

bezpečnost rozehnat demonstraci a obnovit 

pořádek. Ti, kteří poslouchali zakázané 

rozhlasové stanice, věděli víc. Večer 17. 11. 

1989 věděli, že tato páteční demonstrace byla 

jiná. Nešlo jen o rutinní zásah policie a 

průběžné zatýkání. Nyní byla použita hrubá 

síla proti mladým studentům vysokých škol.  

 17. listopad večer již nebyl obyčejným 

17. listopadem. Ve veřejnosti se cosi hnulo. 

Vždyť tentokrát byly zbity děti. Snad přetekla 

poslední kapka, události dostaly rychlý spád. 

Ke studentům se přidali herci. A nakonec 

všechny vrstvy obyvatelstva, dokonce i 

dělníci. Na konci byly svobodné volby a 

změna společenského systému. A dlouhá 

cesta před námi. 

 Sametová revoluce začala v Teplicích 

již 11. 11. 1989 jako proti smogová revoluce. 

V Severočeském městě lidé demonstrovali za 

čistý vzduch. 

 Já, Jan Pump, patnáctiletý student ZŠ 

v Teplicích si myslím, že Sametová revoluce 

nám dala svobodu rozhodování. 
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 KROUŽEK—MALÝ VĚDEC A 

KOUZELNÍK 

 Další z mnoha pokusů, který se dětem 

líbil si žáci sami nazvali „Sopečný nářez“ a 

„Chrlící láva“. Celý pokus jsme právě dělali v 

duchu sopečného výbuchu. 

(A. Moravcová) 

VÝLET DO ZOO S TURISTICKÝM 

KROUŽKEM 

 

 V neděli 7. 12. jsme my, turisté, vyjeli za 

zvířátky do Zoologické zahrady v Praze. 

 Ti, kteří si myslí, že jsme zvířecí 

obyvatele ZOO v zimě nemohli vidět, se velice 

mýlí. 

 Viděli jsme spoustu zvířat ve venkovních 

výbězích, ale i v nově vybudovaných 

pavilonech. 

 A kdo nevěří, může se přesvědčit na 

vlastní oči. V zimním období každý den od 9:00 

do 16:00. 

(I. Nálepková) 

 

 

 

 

 

JAK JSME POKUS UDĚLALI? 

Co potřebuješ? 

Jedlou sodu, kapku jaru, červené 

potravinářské barvivo, ocet, skleničku a 

hluboký talíř. 

Jak na to? 

Do skleničky nasypat trochu jedlé sody 

společně s  potravinářským barvivem, přidat 

kapičku jaru, nakonec přilévat ocet a sopka 

začne vybuchovat. 
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PŘÍBĚH TŘÍ KRÁLŮ  

(z knihy „Velká kniha o svatých“, 
vydalo nakladatelství Doron - V. Schauber, M. 
Schindler)  

 Mnoho dětí na světě zná příběh o 
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle 
legendy to byli králové z Východu, v Bibli 
jsou však nazýváni mudrci, protože byli 
velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i 
uměních a zřejmě toho hodně věděli o 
hvězdách. 

 P ř e d 
dvěma tisíci lety 
tito tři mudrci 
poznali, možná 
právě podle 
hvězd, že na 
západ od jejich 
království se má 
brzy narodit 
nový a velmi 
mocný král. 
Mudrci se mu 
chtěli poklonit a 
přinést mu dary. 
Naložili proto 
největší drahocennosti své doby – zlato, 
kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a 
vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo 
horké slunce, karavana proto putovala i v 
noci a mudrci hledali cestu podle postavení 
hvězd na noční obloze. 

 Nová hvězda, která oznamovala 
narození velkého krále, zazářila náhle 
velmi jasně nad velikým městem 
Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci 
se zaradovali, vstoupili do města a spatřili 
jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, 

že právě v nich by mohli narozeného krále 
najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla 
je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i 
zlého krále Heroda. Ten byl jejich 
příchodem velmi znepokojen, a jakmile 
zaslechl, že hledají nového krále, začal 
okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. 
Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. 
Vedla je k městu Betlému. 

 Ale i Betlém zanechali za sebou. 
Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž 

zastavila až v 
p o l í c h  z a 
městem. Zářila 
nad místem, kde 
Josef s Marií 
našli útočiště a 
kde teď společně 
o p a t r o v a l i 
n a r o z e n é h o 
Ježíše. Kašpar, 
M e l i c h a r  a 
Baltazar byli u 
c í l e .  V e š l i 
dov ni t ř ,  do 
obyčejné stáje, 
padli na zem a 
k l a n ě l i  s e 
m a l i č k é m u 

dítěti v jeslích, protože věřili, že bude 
velikým králem. Předložili mu své vzácné 
dary a velmi se radovali. 

 Plni této radosti se pak vraceli do 

svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do 

Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, 

který se právě narodil a kterému se přišli 

poklonit. Králi Herodovi však zprávu 

nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a 

dal jim pokyn, aby se do své země vrátili 

jinou cestou. 
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Na tvorbě časopisu se podíleli: 
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská  
Fotografiemi přispěli: 
Karel Jakoubě, Zlatuše Štiková, Jaroslava Michalová, 
Zuzana Benediktová, Lenka Bublová, Andrea Štofčová 
O grafické zpracování se starala: 
Jitka Jánská 
  

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

Tak zase po roce, máme tu 

Vánoce! 

Vánoční nálada, všechny nás 

ovládá. 

Chceme Vám za redakci Budíčků,  

poslat pár řádků -  

příjemné prožití vánočních svátků. 

Cukroví s vanilkou, 

šupinku pro štěstí 

a spoustu světýlek na Vašem náměstí. 

Hodně dárků na Vánoce,  


