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 Milé čtenářky, milí čtenáři, 

je duben, máme za sebou tři čtvrtiny školního roku 2014/2015. Již jsme toho mnoho 

dokázali a ještě trochu málo toho máme před sebou. 

Třetí číslo našeho školního časopisu je věnováno projektovému vyučování. Před sedmi 

měsíci jsme stáli na pomyslném startu. Měli jsme spoustu plánů, předsevzetí i nadějí. 

 Teď, těsně před cílem našeho snažení, se můžeme pochlubit s tím, co se nám povedlo i 

s tím na co jsme opravdu pyšní. 

 Pojďte se podívat na naše radosti, starosti, veselí i lopotnou práci! 

 Krásné jaro a šťastný závěr školního roku Vám  

       přeje redakce časopisu Budíček. 
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V pátek 27. 2. na naší škole proběhl 

projektový den s názvem Zdravý životní 

styl. Žáci 1. stupně měli možnost okusit v 

rámci osmi dvacetiminutových bloků 

nejrůznější činnosti spojené s tímto tématem. 

Během projektového dne si 

děti připomněly, jak je důležitá 

ústní hygiena pod vedením paní 

učitelky Mižu. 

Paní učitelka Štiková poučila 

pomocí projektu Cigaretka 

Retka děti o tom, jak je škodlivé 

kouření. 

Díky paní učitelce Michalové a 

jejím smyslovým hrám měly děti 

možnost nejen ochutnávat, ale i 

pohmatem a čichem poznávat různé 

potraviny. 

Poznané ovoce pak výtvarně 

zpracovávaly s paní učitelkou 

Kristovou. 

Hudební část  projektu 

zajistila paní učitelka Moravcová, 

tělovýchovnou část paní učitelka 

Šedivá. 

Poznávání ovoce a zeleniny , 

rozlišování zdravých a nezdravých potravin 

následně čekalo na děti ve 4. A u paní učitelky 

Müllerové, která pro děti připravila obrázkové 

čtení. 

S rizikovými sporty a první pomocí 

žáky seznámila paní Hájková, která dětem 

přinesla figurínu, na které bylo možné si první 

pomoc vyzkoušet na vlastní kůži. 

Projektový den se dětem velmi líbil. 

 

 

POJĎTE SI VYLUŠTIT KŘÍŽOVKU A 

ZJISTIT, JAKÁ POTRAVINA SE V TAJENCE 

SKRÝVÁ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17541/zdrave-svaciny.html/ 
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Výuka na 2. stupni probíhala na 

šesti stanovištích, kde se žáci střídali po 

jedné vyučovací hodině. 

Zdravé vaření - žáci si ve školní 

kuchyňce připravili nápoj z mléka a ovoce, 

seznámili se s výživovou pyramidou a zahráli si 

soutěž na téma „zdravá výživa“. 

Praktická matematika - na tomto 

stanovišti si žáci vytvořili mandalu 

s geometrickými tvary a počítali nákup potravin 

pro rodinu Novákových. 

Péče o domácího mazlíčka - na tomto 

stanovišti se děti setkaly se zástupci 2 plemen 

psích přátel – s fenkou  Daffy a pejskem 

Samem. Žáci plnili ve skupinkách různé úkoly 

zaměřené na vývoj 

psů, jejich chov a 

v ý c v i k .  P l n i l i 

také praktické úkoly – 

změřit výšku pejsků a 

pořídit jejich otisky. 

C h e m i c k é 

pokusy - v učebně 

chemie žáci sledovali 

pokusy, které si 

připravil p. učitel 

s využitím  některých 

p o t r a v i n  n e b o 

látek, které se běžně 

používají v domácnosti a také si  některé 

pokusy mohli sami vyzkoušet, např. 

odbarvování kečupu, tajné písmo. 

Nebezpečí internetu, kyberšikana -

 na tomto stanovišti se žáci podrobněji 

seznámili s nebezpečími a úskalími, se  kterými 

se mohou setkat na internetu a na sociálních 

sítích. Shlédli ukázky příběhů z výukového 

programu  NET STORY – s cílem nikdy 

neubližovat jiným ani sobě nevhodným 

chováním na internetu, se závěrem, jak se 

případně bránit, jaké tresty hrozí těm, kteří 

škodí. V závěru aktivity žáci vyplnili 

dotazník, který pro ně připravili v hodině 

informatiky žáci 7. A s cílem zjistit, jak se 

chováme na internetu. 

Tv jinak - vyučující tělesné výchovy si 

pro žáky připravili aktivitu zaměřenou na 

úspěchy našich  sportovců – hokejistů na ZOH 

v Naganu, od kterého v únoru uplynulo 17 let. 

 

DEVÍTKA BYLA NA VÝSTAVĚ ... 

 

Žáci 9. A se 

projektového 

dne ve škole 

nezúčastni li , 

využili nabídky 

z a j í m a v é 

výstavy Muzea 

v Ústí nad 

Labem "Jak 

se žilo za 

H u s á k a " , 

k t e r á  j e 

zaměřena na 

každodenní život v 70. a 80. letech 20. stol. 

v Československu 

Učitelský doprovod, Mgr. K. Jakoubě a 

Mgr. Z. Benediktová, tvořil dokonalou kulisu 

k danému tématu. Oba totiž patří do generace 

„Husákových dětí.“ 
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„DEN VODY“ V PŘÍPRAVNÝCH 

TŘÍDÁCH 

V projektový „Den vody“ se děti 

z přípravné třídy A dozvěděly o důležitosti 

vody, jakou má barvu, chuť, čím je lidem 

zvířatům i rostlinám prospěšná. Na vodu si 

zahrály a zatancovaly, poslouchaly mořské vlny 

a tvořily vodu-moře z netradičního materiálu – 

pruhů látek.  

Voda znamená zdraví – čisté ruce mohou zachránit tvůj život Voda 

znamená přírodu – ekosystémy jsou v samém srdci globálního oběhu 

vody Voda znamená rozvoj měst – každý týden se do měst na světě 

přistěhuje jeden milion lidí Voda znamená průmysl – na výrobu 

jednoho automobilu se spotřebuje více vody než na napuštění bazénu Voda 

znamená energii – voda a energie jsou nerozluční přátelé Voda 

znamená potravu – na dva steaky se spotřebuje 15 000 litrů vody Voda 

znamená rovnoprávnost – každý den ženy stráví 200 milionů hodin přepravou vody.  

Lidstvo potřebuje vodu: „Kapka vody je tvárná. Kapka vody má velkou sílu. Kapka vody je potřebná.“ 

„Voda podmiňuje udržitelný rozvoj v samém jeho jádru. Vodní zdroje a množství toho, co poskytují, 

podporují snižování chudoby, ekonomický růst a udržitelnost kvality životního prostředí. Od potravy a 

energetické bezpečnosti po lidské zdraví a zdraví ekosystémů voda přispívá ke zlepšení sociální úrovně a 

růstu, a tak ovlivňuje životy miliard lidí.“  

(http://www.svh.cz/downloads/2015-02_den-vody-2015-flyer.pdf) 

Jak se nám líbil den, který patřil 

vodičce, 

vám povíme v téhle krátké básničce: 

Nikdo z nás netušil, jak je voda 

důležitá, 

že je vzácná, to už si teď každý špitá. 

Stačil jeden den a je nám jasné, 

že s vodou život na světě nikdy 

nevyhasne. 

Zkoušeli jsme si i mokré úkoly, 

kluci se těšili tento den do školy, 

malovali a tvořily zábavné obrázky, 

s holkami odpovídali na drobné 

otázky. 

S vodou jsme si užili legraci, 

hráli si na rybky, lezli jako raci, 

Zjištění pro všechny z vodního 

pondělí: 

šetřeme vodou, i vy, milí dospělí! 

(přípravná třída B) 
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MY VE 4. B 

jsme si na začátku hodiny přečetli 

pohádku „Proč je voda v moři slaná“. Pak jsme 

si povídali o tom, že vodu dělíme na slanou a 

sladkou, kde se voda vyskytuje a k čemu 

všemu ji můžeme využívat. V návaznosti na 

pohádku jsme si udělali pokus, ve kterém jsme 

si ukázali, že sůl se ve vodě rozpouští pouze do 

určitého množství, a když je roztok nasycený, 

další sůl se nám v něm už nerozpustí. 

I další hodinu jsme věnovali slané vodě. 

Povídali jsme si o mořích a oceánech, proč 

jsou pro nás důležité a jací živočichové v nich 

žijí. Na závěr jsme si vyrobili z moduritu a 

mořských škebliček pěkné přívěsky. 

 

POJĎTE SI S NÁMI TAKÉ POHRÁT 

1) Doplň správná slova do vět: 

2) Počítej a obrázek si vybarvi: 

 

My žáci 5. D 

jsme si v tento den poslechli píseň 

zpěvačky Anety Langerové „Voda živá“ a 

potom jsme si také povídali o významu vody, k 

č e m u  l i d é  v o d u 

potřebují, která jsou 

vodní zvířata a zda žijí v 

moři, rybníku nebo řece. 

Pověděli jsme si, v jaké 

možné formě se voda na 

naší Zemi vyskytuje a jak 

tu koluje. Na konec jsme 

v y t v o ř i l i  m o ř s k é 

a k v á r i u m  v š e m i 

možnými barvičkami. 

 

(http://www.i-sen.cz/move-and-match/prvni-stupen/3-trida/prvouka-3-trida/kolobeh-

vody-v-prirode) 

http://www.miroslavasloupova.cz/?page_id=107 
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 ŠKOLA NARUBY? 

V pátek 27. 3. se obě první třídy proměnily na  

zvířecí a pohádkovou školičku a pracovaly 

podle těchto rozvrhů: 

Zvířecí školička – 1. A 

1. hodina 

8:00 – 8:20 Písmenkování (čtení) a 

Kocouří drápání (psaní) 

8:20 – 8: 30 Mňoukání (hudební výchova) 

8:30 – 8:45 Kočkořád (prvouka) 

2. hodina 

8:50 – 9:00 Počítání drápků 

(matematika) 

9:00 – 9:10 Kočkomrsk (tělesná výchova) 

9:10 – 9:35 Šikovné tlapičky (výtvarná 

výchova a praktické činnosti) 

 

Pohádková školička – 1. B  

1. hodina 

8:00 – 8:20 čtení – Šmudlování psaní –  

Čertopsaní 

8:20 – 8: 30 tělesná výchova – 

Šmoulkoskoky  

8:30 – 8:45 prvouka – U 12. měsíčků 

2. hodina 

8:50 – 9:00 matematika – Beruško půjč 

mi tečku 

9:00 – 9:10 hudební výchova – Včelí 

medvídci - píseň 

9:10 – 9:35 výtvarná výchova a pracovní 

činnosti – Ferdova pentle 

Děti přišly oblečené ve zvířecích a 

pohádkových kostýmech. Připravily si 

navzájem pro svoje kamarády úkoly a 

vyzkoušely si roli učitele. 

Všem dětem se ten den ve škole líbilo a 

užily si to.  

 

DEN UČITELŮ VE 2. B 

Také v naší třídě se konal projekt spojený 

se dnem učitelů. Žáčci si měli dopředu připravit 

krátký výstup, ve kterém si vyzkouší, jaké je to 

být učitelem. 

Na úvod celého projektu jsme si s žáky 

společně povídali o tom, jaký by měl učitel být, 

jak by měl vypadat a jaké by měl mít vlastnosti. 

Každý žák svého vysněného učitele namaloval a 

popsal. Po tomto výtvarném vyjádření 

následovala výměna rolí a jednotliví žáci učili 

ostatní spolužáky. 
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  ... a k „Měsíci knihy“ 

Musím žáky velice pochválit, protože si 

dali obrovskou práci a vše měli perfektně 

připravené. Některé děti měly vyrobené 

pracovní listy - křížovky, omalovánky, 

velikonoční počítání, jiné děti napsaly přípravu 

na tabuli.  

Den učitelů se žákům líbil a bylo vidět, že 

se jim celé dvě hodiny líbily.  

. 

 UČILI JSME TAKÉ V 5. A 
 

Škola naruby se nám moc líbila. Celý 

den byl zábavný, ale i poučný. Třeba že to mají 

paní učitelky těžké. Jen uklidnit třídu plnou 

žáků je výkon. 

Měli jsme trému, učili jsme poprvé 

v životě, ale nakonec jsme to zvládli (většina 

skvěle). Bavilo nás, jak paní zástupkyně - žačka 

5. A, zlobila. 

Lukáš nás pro změnu učil, jak se nestát 

pětkařem. 

Měsíc čtenářů byl taky fajn, hledání 

informací o spisovatelích, knihách, knihovnách, 

o tom, že dnešní noc bude Nocí s Andersenem. 

A nakonec super dramatizace pohádky 

v podání žáků 4. A. Rádi bychom takové dny ve 

škole opakovali!!! 

8. A SI VYZKOUŠELA „prkna, 

co znamenají svět“ 

V ČR slavíme 28. 3. den učitelů. Učitel a 

herec k sobě mají blízko, proto jsme se rozhodli 

tento den oslavit v bílinském divadle. Ne v roli 

diváků, ale v roli samotných herců. 

Žáci a žákyně 8. A třídy objevili zákulisí 

divadla, prohlédli si divadelní rekvizity, 

seznámili se s divadelními technikami i 

divadelním scénářem.  

Na vlastní kůži zakusili vystoupení na 

prknech, co znamenají svět.  

 

DEVÁŤÁCI SI HRÁLI SE ŽÁČKY 

Z 2. B 

Třída 9. A pojala projekt netradičně, a to 

tak, že jsme se spojili s 2. B paní učitelky Anety 

Moravcové. 

Na úvod čekala na žáky křížovka, ze které  

se dozvěděli téma další dvouhodinovky. 

Tématem byly  pohádky. Po tomto úvodu 

druháčci  formou hry „Kdo jsem“ hádali 
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pohádkové postavy, které si pro ně naše třída 

připravila. 

Následovalo rozlosování žáků druhé a 

deváté třídy do dvojic pomocí pexesa. Žáci si 

navzájem četli ze svých oblíbených knížek, 

které si s sebou přinesli a nezapomněli se 

seznámit s celým obsahem knih. . 

Tato činnost byla pro všechny zúčastněné 

opravdu zajímavá. Bylo hezké pozorovat, jak se 

u žáků devátého ročníku mění kamenné výrazy 

na úsměv a jak druháčci ztrácí ostych. Po celou 

dobu se devátá třída starala o svou návštěvu. 

Poslední půl hodiny žáci domalovávali 

pohádkové postavičky a navzájem si pomáhali, 

především starší mladším. Aby se jim dobře 

tvořilo, přečetla jim k práci paní učitelka 

Štofčová pohádku „O víle Vitamíně“ a 

seznámila je s pohádkovým hradem a zámkem 

Staré hrady. Výběr pohádky byl zároveň 

připomenutím projektu „Zdravá 5“. Tento 

projekt se velice povedl a určitě žáky obohatil. 

Obě třídy projevily zájem se spolu opět setkat.  

 

JÁ A KNIHA V 5. D 

 Na tento den nám paní učitelka 

připravila obrázkové čtení o babce 

Ježibabce. Doprovodné obrázky k textu byly 

legrační a nás čtení bavilo. Určitě si tu knihu 

budeme chtít přečíst celou, protože 

Ježibabka zažila v knize veselé příhody. 

 

 

V 7. A JSME VIDĚLI, JAK KNÍŽKA 
VZNIKÁ 

 
Během projektového dne s tématem—

“Měsíc knihy“, jsme se dívali na video 

nakladatelství Fragment o tom, jak se dělá 

kniha.  

Celým pořadem pro děti provázel Zdeněk 

Svěrák. 

Viděli jsme, jak kniha vzniká od samého 

nápadu spisovatele až po samotný výtisk. 

Celkem nám představili 16 profesí, kterými 

musí kniha během svého vzniku projít. 

Po tomto videu jsme se ještě podívali na 

krátkou ukázku výroby knih a časopisů v 

samotné tiskárně. 

Odkazy na tyto ukázky jsou: 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-

psani/tp-zdroje-k-tematu/jak-se-dela-kniha 

https://www.stream.cz/jak-se-co-dela/61331-jak-

se-co-dela-knihy 
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Během  tohoto projektového dne se 

všechny třídy účastnily exkurzí na Čističku 

odpadních vod v Bystřanech nebo do Sběrného 

dvora v Teplicích, kde si žáci také prohlédli 

třídičku plastového odpadu, kartónu, papíru. 

 

Našli jsme Interaktivní 
ekomateriály a ekohry: 

 
Všechno, co jste ještě nevěděli o třídění 
odpadů. 
Zábavný koutek, soutěže... 
http://www.tonda-obal.cz 

Hra odpady útočí:www.ekodomov.cz/ 

 Interaktivní ekologická on-line hra 
na: honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html 

Životní prostředí kolem nás: detem.mzp.cz/ 

Lesnicko-dřevařsky vzdělávací 
portál: www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-

pedagogika/nejen-pro-deti/lesnikuv-ucen 

 Desatero domácí ekologie ke stáhnutí zde 

Vyzkoušejte si svoje znalosti o třídění odpadů:Víte, 
jak zacházet s odpady? 

 Odpady 1 - pracovní list pro předškoláky a školáky 

Odpady 2 - pracovní list pro předškoláky a školáky 

  

 
Další užitečné odkazy: 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/ 

http://prirodainfo.cz/ 

http://www.naturfoto.cz/ 

http://www.enviweb.cz/ 

http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/ 

http://www.rozhlas.cz/hlas 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/
term.pl 

http://www.geology.cz/mujkousekzeme 

http://www.teepek.cz 

 http://vitejtenazemi.cenia.cz 

http://kvetenacr.cz/ 

http://www.zmenaklimatu.cz/ 

http://www.vesmir.cz/ 

http://www.veronica.cz/ 

http://arnika.org/pvc 

http://www.ekospotrebitel.cz/ 

www.ekoznacka.cz 

http://www.fairtrade.cz/ 

http://www.greenpeace.cz/ 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je 

ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, 

a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňu-

jící lidi na dopady ničení životního prostředí.  

http://www.tonda-obal.cz/
http://www.ekodomov.cz/fileadmin/3_Ekovychova/Odpady_utoci/odpady_utoci.swf
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html
http://detem.mzp.cz/
http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/nejen-pro-deti/lesnikuv-ucen
http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/nejen-pro-deti/lesnikuv-ucen
http://www.zsnaklo.cz/e_download.php?file=data/editor/138cs_4.pdf&original=Desatero+dom%C3%A1c%C3%AD+ekologie.pdf
http://www.zsnaklo.cz/e_download.php?file=data/editor/138cs_3.doc&original=V%C3%ADte%2C+jak+zach%C3%A1zet+s+odpady.doc
http://www.zsnaklo.cz/e_download.php?file=data/editor/138cs_3.doc&original=V%C3%ADte%2C+jak+zach%C3%A1zet+s+odpady.doc
http://www.zsnaklo.cz/e_download.php?file=data/editor/138cs_2.pdf&original=pracovn%C3%AD+list+po+str%C3%A1nk%C3%A1ch.pdf
http://www.zsnaklo.cz/e_download.php?file=data/editor/138cs_3.pdf&original=prac.+list+2.pdf
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
http://prirodainfo.cz/
http://www.naturfoto.cz/
http://www.enviweb.cz/
http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/
http://www.rozhlas.cz/hlas
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl
http://www.geology.cz/mujkousekzeme
http://www.teepek.cz/
http://vitejtenazemi.cenia.cz/
http://kvetenacr.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://www.vesmir.cz/
http://www.veronica.cz/
http://arnika.org/pvc
http://www.ekospotrebitel.cz/
http://www.ekoznacka.cz/
http://www.fairtrade.cz/
http://www.greenpeace.cz/
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Na tvorbě časopisu se podíleli: 
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská  
Fotografiemi přispěli: 
Karel Jakoubě—Fotogalerie webových stránek 
O grafické zpracování se starala: 
Jitka Jánská 
  

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


