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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 právě jste otevřeli dubnové vydání školního časopisu Budíček. Jaro je za dveřmi. Sněhu a 

mrazu i krátkých dnů už bylo dost. Jaro se chystá k rychlému nástupu k moci. Udržet s ním krok 

znamená, udělat přesně to, co je pro jaro typické: ROZKVÉST. 

 Stejně jako rozkvétá příroda, můžete i vy. Tak jako začíná příroda od úplného počátku, 

můžete i vy začít. Přistupte zodpovědně k úkolům, které Vás neminou v posledních měsících 

letošního školního roku.  

 Až budete unaveni z povinností, pročistěte si hlavu, dejte se třeba do běhu, je to účinné a 

začít můžete prakticky hned. Sportovat na čerstvém vzduchu je zkrátka na jaře báječné. 

 Jaro je krásným a pozitivním obdobím roku, které symbolizuje nové začátky. Redakce 

Budíčku Vám přeje vydařený začátek třetího čtvrtletí a šťastný konec školního roku. 
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Blížící se Velikonoce 

 Už nyní se moc těšíme na blížící se 

Velikonoce.  

 Ve všech třídách naší školy začaly 

přípravy již koncem března, kdy 

jsme  přinášeli z domova vyfouknutá vajíčka, 

která jsme různě zdobili a připravovali na 

školní „Velikonoční jarmark“. Zde si mohli 

ostatní žáci, učitelé, ale především naši rodiče 

zakoupit krásné výrobky na velikonoční 

výzdobu.  

 Malý obchůdek byl připraven 

u hlavního vchodu  školy v úterý 1. 4., kdy 

byly zároveň třídní schůzky. Snad jsme své 

rodiče i prarodiče potěšili alespoň něčím :-) 

 Podívejte se, co krásného jsme 

společně vytvořili v hodinách pracovního 

vyučování a výtvarné výchovy s našimi 

p. učitelkami. 

 O velikonocích si také povídáme  - co 

se stalo, jaké jsou velikonoční zvyky u nás i v 

jiných částech světa. 

 Všechno nás moc bavilo a jsme rádi, že 

jsme udělali našimi výrobky radost všem, 

kteří si je koupili. 
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JARO 

 Začíná v době jarní rovnodennosti, kdy 

je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále 

přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze 

zimního spánku celou přírodu. Stromy 

začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, 

za země vyrážejí nové rostlinky.  

 

KOLEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOCE 

 Jsou nejvýznamnější křesťanský 

svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. 

 V Čechách je prastarou tradicí 

hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí 

ráno muži a chlapci chodí po domácnostech 

svých známých a šlehají ženy a dívky ručně 

vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 

Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko 

jako symbol jejích díků a prominutí.  

 
 
 

 

Přichází jaro 
 

Dneska jsem je uviděla!  

Mezi zmrazky zasvítila 

jedna, druhá, třetí, sedmá.. 

Že je zima, vůbec nedbá. 

 

Sněženka se jmenuje, 

jarní radost daruje. 

Konec zimy už se blíží, 

potichu se jaro vplíží 

 

Po sněžence bledule, 

to už tady jaro je 

A pak k jaru zlatý klíč - 

krásný žlutý petrklíč! 

Velikonoční pro kluky 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko.  

 

Velikonoční pro holky 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 
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A co vy? Nepotřebujete oprášit znalosti? 

1.   2.    3.        4.       5.  

 

 a) Hlavní silnice.   b) Přechod pro chodce.  c) Stůj, dej přednost v jízdě! 

  d) Zákaz vjezdu všech vozidel.  e) Zákaz vstupu chodců. 

NA POLICEJNÍ STANICI 

Všichni žáci prvního stupně navštívili 

p o l i c e j n í  s t a n i c i 

v Proseticích. Nebojte se, 

nikdo z nás nic neprovedl. 

Ú č a s t n i l i  j s m e  s e 

preventivního programu 

„dopravní výchova“. 

Nejprve jsme v kvízové 

hře panu policistovi ukázali, 

co všechno už známe. Snažil se 

nás nachytat, ale my se nedali. 

Poté jsme se dozvěděli nové 

a zajímavé informace. Věděli 

jste například, že za chodce 

je  považován č lověk 

pohybující se na lyžích? 

A o čem tedy beseda byla? 

Hlavně o tom, jak se chovat, 

abychom neohrozili sebe ani 

ostatní. Nikdo z nás totiž 

PŘEDSTAVENÍ KREJČÍKA HONZY 

 Ve čtvrtek 27. 3. 2014 jsme byli na 

představení Krejčíka 

Honzy. Zúčastnili se ho 

žáci prvních, druhých, 

třetích a čtvrtých tříd. 

Dětem se to velmi líbilo a 

odcházely nadšené. 

Pořadatelé měli připravený 

nápaditý program, do kterého se zapojily i 

samy děti. Bylo to vtipné, ale zároveň i 

poučné. Už teď se těšíme 

na jeho další představení. 

 

Výsledky kvízu: 

1d, 2e, 3b, 4a, 5c 



 7 

 

 

 

 

INGREDIENS: 

Original recipe makes 8 pancakes: 

3/4 cup milk 

2 tablespoons white vinegar 
1 cup all-purpose flour 

2 tablespoons white sugar 
teaspoon baking powder 
1/2 teaspoon baking soda 

1/2 teaspoon salt 
1 egg 

2 tablespoons butter, melted 
cooking spray 

Directions 

Combine milk with vinegar in a medium bowl and set aside for 5 minutes to "sour". 

Combine flour, sugar, baking powder, baking soda, and salt in a large mixing bowl. Whisk egg 

and butter into "soured" milk. Pour the flour mixture into the wet ingredients and whisk until 

lumps are gone. 

Heat a large skillet over medium heat, and coat with cooking spray. Pour 1/4 cupfuls of 

batter onto the skillet, and cook until bubbles appear on the surface. Flip with a spatula, and 

cook until browned on the other side. 

Žáci 7. B si připravili projekt na téma “FOOD” . Poznáte jaké 

jídlo si v rámci angličtiny  připravili? 



 8 

 

 

 

V pondělí 17. března 2014 se v 
Regionální knihovně v Teplicích konalo 
městské kolo dětské recitační soutěže.  

 
Dvě dívky naší školy byly velice 

úspěšné - získaly 1. místo . 
 v 1. kategorii - Eliška Procházková ze 

3. A 
 s básničkou Jiřího Žáčka „Basta fidli 

trumpeta“ 
 ve 4. kategorii - Miluše Ramešová z 

9. A 
 s básničkou Jana Skácela „Co radí 

princezna Čau“  
 
Obě postoupily do krajského kola  soutěže.  

Eliška říká … 

Zúčastnila jsem se dětské recitační 

soutěže s básní od Jiřího Žáčka 

„Basta fidli trumpeta“. 

Před školním kolem jsem měla 

trému jen trochu. Všechny soutěžící 

znám, jsou to moji spolužáci ze 

školy. 

Horší to už bylo v městském a 

okresním kole, kde bylo hodně 

dobrých recitátorů. 

V soutěži se mi povedlo postoupit 

do krajského kola. 

Za tento úspěch vděčím p. učitelce 

Mižu, která mi pomohla s výběrem 

básně a připravit se na soutěž. 

Jan Skácel 

Co radí princezna Čau 

Tohle je moudrá rada čínské princezny Čau, 
křehká jak lomikámen v dešti 

a chytřejší  
než mladší bratr s první vráskou na čele 
A princeznino jméno dodnes připomíná 

italský film a sbohem na ulici, 
když auta rozžíhají světla 

a na nebi je čistě zametené místo 
pro druhou hvězdu: 

Možná vám řekne, že vás miluje 
nad všecko na světě. 

Odvraťte hlavu 
a pečlivě, 

pomalou rukou, 
upravte si vlasy. 

A možná prohlásí, že miluje vás víc 
než bůžka v chrámu. 
(Řekne z l a t é h o.) 

Uhlaďte volný záhyb šatu 
a se smíchem 

kárejte jeho bezbožnost. 
Kdyby snad na bílém koni přijel pod 

okno, 
aby se s vámi rozloučil, 

protože dává smrti přednost před zou-
falstvím, 

dejte mu květinu 
a popřejme mu nahlas mnoho štěstí. 

Avšak sedí-li před vámi mlčky 
jako ústřice před guvernérem, 

(a tak nemotorně, 
že po ubrusu leje čaj), 

usmějte se neskonale něžně. 
Jako na někoho, 

koho chcete učinit svým druhem 
na celý život. 

- - -  
A to je moudrá rada princezny Čau. 

Byla určena 
dívkám a čtenářům veršů. 
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Naši žáci také postoupili ze školního kola zeměpisné olympiády do okresního 
kola, které se konalo v budově Gymnázia Teplice.  
 
V kategorii A (6. ročník) - získala 12. místo—Christine Akchiche  

V kategorii B (7. ročník) - získal 12. místo—František Řezníček  

V kategorii C (8. a 9. ročníky) - získal 7. místo—Wiktor Siciarz  

V  kategorii M06  se ve středu 9. 4. 2014 konalo okresní kolo 

matematické olympiády na ZŠ Buzulucká. 

Do něho se probojovali ze školního kola: 

Jan Mráček—skončil na 9.—11. místě 

Christine Akchiche—skončila na 12.—15. místě 

Diana Akchiche—skončila na 17.—24. místě 

 V úterý 25. 3. 2014 se konal již šestý 

ročník soutěže „Informáček" pro žáky 5. tříd 

základních škol z Teplic a okolí. Do soutěže se 

letos přihlásilo 18 tříčlenných družstev ze 13 

základních škol. 

 Žáci si vyzkoušeli vyhledávání 

informací na internetu z oboru „historie 

počítačů“ a „bezpečnosti na internetu“, 

určovali význam základních počítačových 

pojmů. Na závěr se utkali ve známé počítačové 

hře, která procvičila jejich postřeh a rychlost.  

 Práce dětí, vzájemná spolupráce i jejich 

chování bylo vynikající. 

 Naše družstvo soutěžilo ve složení: 

Filip Říha, Honza Hoang a Honza Nguyen a 

skončilo celkově na 7. místě. 
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 5. 2. 2014—Halový turnaj ve fotbale kategorie III. ve SH Krupka 

(okrskové kolo) 

 celkové 2. místo 

 27. 2. 2014—Halový turnaj ve fotbale kategorie IV. Ve SH Krupka (okrskové kolo) 

 celkové 5. místo 

 14. 3. 2014—turnaj v basketbalu chlapci kategorie IV.  

 celkové 3. místo 

 25. 3. 2014—turnaj v halovém fotbale ve SH Teplice, kategorie dívky (okresní finále) 

 celkové 5. místo  

 26. 3. 2014—silový víceboj pro praktické školy v Bílině (shyby, bend press, páka,  

  veslovací trenažer) 

 2. místo Roberta Tomáše v turnaji v páce 

 2. 4. 2014—minifotbal—pořádala naše škola 

 Kategorie III—celkové 2. místo 

 Kategorie IV.—celkové 3. místo 

 14. 4. 2014—odznak všestrannosti olympijských vítězů (60 m, 1000 m, trojskok,  

  švihadlo, hod medicimbalem, kliky) 

 

Preventan Cup 2013/2014 

 V úterý 18. 3. 2014 se na naší škole 

konalo okrskové kolo ve vybíjené pro 

smíšená družstva. Zúčastnili se ho žáci ze čtyř 

škol (ZŠ Krupka Teplická, ZŠ Plynárenská, ZŠ 

Bystřany, ZŠ Buzulucká). Byla to velmi těžká 

skupina a naši žáci uhráli krásné 2. místo. 

Příští rok to zkusíme znovu a pevně doufáme, 

že tentokrát vyhrajeme. 

 V následujícím týdnu se 

hrálo další okrskové kolo ve 

vybíjené pouze pro dívčí družstva. 

Zúčastnily se ho žákyně ze ZŠ A. Sochora 

Duchcov, ZŠ a MŠ Koperníkova, ZŠ Buzulucká  

ZŠ Plynárenská. Naši žákyně bohužel skončily 

na posledním místě. Děvčata budou muset 

pilně trénovat, aby to bylo příští rok lepší. 

DALŠÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
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2. 5.— PROJEKTOVÝ DEN—DEN ZEMĚ 

9. 5.—PROJEKTOVÝ DEN—DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

27. 5.—AKADEMIE V DOMĚ KULTURY  

30. 5.—DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN KE DNI DĚTÍ 

POZNÁVACÍ VÝLET  - LIBEREC 

FOTOGRAFOVÁNÍ 

TURISTICKÝ KURZ 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

VYHODNOCENÍ NEJ … ŽÁKŮ 

ROZLOUČENÍ S „DEVÁŤÁKY“ 

VYSVĚDČENÍ 

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

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


