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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

doufáme, že si užíváte to krásné jarní počasí! Sluníčko už častěji svítí, obloha bývá bez 

mráčků, vše raší a voní. Znáte něco příjemnějšího než pohled na zelený koberec, vonící ranní 

rosou? Ne nadarmo se říká: „Komu se nelení, tomu se zelení.“ 

Žáci naší školy určitě nejsou žádní lenoši. Jarní vydání časopisu Budíček vás o tom 

přesvědčí.  

Jednotlivé třídy vám v tomto vydání představují svůj projektový den, ve kterém se věnovaly 

činnostem, které je zajímaly – tvořily, vyhledávaly a dozvídaly se informace, navštívily zajímavá 

místa města. 

Časopis vychází v období velikonočních svátků a my si opět připomeneme některé 

velikonoční zvyky a tradice. 

Redakce časopisu Budíček vám přeje krásné dny, mnoho nových poznatků a zážitků. 
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Každý den ve velikonočním/

pašijovém (pašije – vyprávění o 

utrpení a smrti Ježíše Krista) týdnu 

má svůj název.  

Květná neděle – poslední 

postní neděle, den kdy přijel Ježíš se 

svými učedníky do Jeruzaléma, aby 

oslavil Pesach 

Modré pondělí – představuje poslední 

masopustní pondělí 

Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, 

vymetaly se všechny nečistoty 

Škaredá středa – Jidáš právě v tento 

den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají 

vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se 

mračit, pak se budete mračit každou středu po 

celý rok. 

Zelený čtvrtek – Den poslední večeře 

Ježíše Krista, při níž byl zatčen. Na Zelený 

čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi 

rozezní zvony, říká se, že odlétají do Říma a 

znovu novu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu 

Gloria. Jejich zvuk nahrazují řehtačky a 

klapačky. Má se sníst něco zeleného, 

člověk pak bude rok zdráv. Také se 

pekly jidáše (pečivo z kynutého 

těsta), které se namazaly medem. 

Velký pátek – Den kdy byl Ježíš 

souzen, odsouzen a ukřižován. 

Křesťané mají držet přísný půst. 

V tento den se prý otevírá země a 

vydává poklady. Otvírá se dokonce i hora 

Blaník a je možné spatřit blanické rytíře. Dle 

tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli 

a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat 

a darovat. 

Bílá sobota – končí půst, který trval 40 

dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční 

beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky. 

Velikonoční neděle - Boží hod 

velikonoční – Podle Bible vstal Ježíš Kristus 

z mrtvých. V kostele se světí jídlo, které se pak 

podává u slavnostní tabule. 

Velikonoční pondělí – tento den je 

spojen s koledováním, poléváním vodou a 

velikonočním zajíčkem 

Velikonoce oslava příchodu jara a probouzení přírody byly původně pohanské svátky. 

Křesťané je spojují s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od 

Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvislosti s těmito svátky je třeba zmínit i židovský 

svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození Židů z egyptského zajetí.  

Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplň-

ku. Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
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My žáci z 5. D máme víc hodin 

pracovního vyučování. Někdy stříháme a 

lepíme, někdy vaříme ve školní kuchyňce, na 

jaře a na podzim zahradničíme na školním 

pozemku. Umíme šít i vyšívat. 

Tyto hodiny máme rádi. Podívejte se 

na některé výsledky našeho tvoření :-). 

 

V 8. D jsme vyráběli krmítko 

pro ptáčky 

Když se podíváme z našich oken, nebo 

jdeme na pracovní vyučování či tělesnou 

výchovu, nikde jsme nespatřili žádné krmítko  

 

pro naše opeřené zpěváky, kteří nám na jaře 

svým zpěvem zpříjemňují učení. 
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Proto jsme se rozhodli vyrobit pro ně 

nějaké hezké krmítko v naší nově zařízené 

školní dílně. Pan učitel nám připravil materiál a 

pod jeho vedením jsme se pustili do práce. 

Měli jsme přesně stanoven pracovní 

postup a každá skupinka dostala za úkol 

pracovat na určité části výrobku. Když si někdo 

nevěděl s něčím rady, vždy poradil nebo 

pomohl náš pan učitel. 

Když skupiny vyrobily své části výrobku, 

začali jsme krmítko sestavovat dohromady. 

Občas se vyskytl nějaký zádrhel, ale nakonec se 

dílo podařilo. Nakonec jsme celé krmítko ještě 

natřeli barvou, aby dlouho vydrželo a vypadalo 

hezky. 

Jedna ze skupin měla na starost připravit 

dřevěný kůl, na který jsme krmítko přidělali. 

Kůl jsme zatloukli na školním pozemku 

a přišroubovali k němu krmítko. A dílo bylo 

hotovo. Teď už 

jen nasypat 

ptáčkům nějaké 

zobání, aby do 

našeho krmítka 

rádi zalétali. 

 

 

 

A TO JE VÝSLEDEK NAŠÍ PRÁCE :-) 
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My, prvňáčci, se chceme naučit pěkně 

číst, poznat všechna písmena. Proto celý tento 

školní rok chodíme s naší paní učitelkou do 

Regionální knihovny v Teplicích, která je 

v areálu naší školy. Každé pondělí hlasitě 

předčítáme před paní knihovnicí Zuzánkovou, 

abychom mohli být na konci školního roku 

„Pasováni na čtenáře“. 

Pravidelně se v knihovně účastníme 

různých besed. Protože se v našem 

projektovém dni blížily Velikonoce, tak jsme 

navštívili i besedu na toto téma. Dozvěděli 

jsme se o velikonočních zvycích a také jsme si 

prohlédli krásně malovaná vajíčka. Povídání se 

nám velice líbilo a těšíme se na další. 

Také jsme si chtěli vyzkoušet výrobu 

vlastní knížky – obrázkového leporela se 

zvířátky a kytičkami. Byla to těžká práce, ale 

nakonec jsme to zvládli :-). 

Ke všemu jsme přiložili fotografie. 

S pozdravem třída 1. A 
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Z pohádky do pohádky aneb, kdo 

si hraje, nezlobí. 

Máte rádi pohádky? My druháci určitě. A 

tak jsme se s paní učitelkami rozhodli, že se 

podíváme některým pohádkám „na zoubek“. 

V pátek 11. března jsme se ráno sešli ve 

třídě a celý den jsme si povídali o loutkách a 

pohádkách. Někteří si z domova přinesli na 

ukázku svoje vlastní loutky.  Pak nám paní 

učitelky vyprávěly, kdy vzniklo loutkové 

divadlo (Věřili byste, že 2000 let před n. l. 

v Egyptě?) a jaké loutky se při představeních 

používaly. Seznámili jsme se s marionetami, 

maňásky, stínovými loutkami a dalšími. Paní 

učitelky nám pustily na ukázku Spejbla a 

Hurvínka a Broučky. 

Zjistili jsme, že loutky se dají vytvořit ze 

všeho. Moc se nám líbila ukázka z filmů 

Hermíny Týrlové, kde jako loutky vystupovaly 

postavičky z vlny nebo z kapesníků. 

Nakonec jsme si vyrobili svoje vlastní 

loutky. Nacvičili jsme si s nimi divadelní 

představení a třídy si ho navzájem zahrály. 

(žáci 2. A a 2. B) 
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4. A navštívila muzeum 

V pátek 4. března jsme se během našeho 

projektového dne s názvem „Pravěk 

v severozápadních Čechách, historie 

Teplic, pověsti a skutečnost“, vypravili do 

muzea, kde jsme vyslechli krásné vyprávění 

paní průvodkyně o době železné, kamenné, 

bronzové a měděné hlavně v okolí Teplic. 

Prohlédli jsme si archeologické nálezy a na 

některé vystavené exponáty jsme si mohli 

sáhnout. 

Po ukončení prohlídky jsme si prohlédli 

Zámecké náměstí, morový sloup, prošli jsme 

lázeňskou uličkou, vrátili jsme se zpět parkem 

kolem pravoslavného a křesťanského kostela, 

podívali jsme se na zbytky Juditina kláštera. 

Dál jsme pokračovali kolem Ptačích schodů, 

Kolostůjových věžiček. Na cestě zpět do školy 

jsme si opakovali vše, co jsme se předtím 

dozvěděli.  

Památky Teplic  navštívila 

i 1. B s 9. D 

Během našeho projektového dne jsme se 

spojili s třídou 1. B a v  pátek 11. března 

proběhla první část, kdy jsme prvňáčkům 

vyprávěli pověst o Kolostůjovi a jeho prasátku a 

dále pak o čarodějnici na Doubravce. 

V pondělí 14. března jsme po velké 

přestávce šli společně s 1. B. ke  Kolostůjově 

kašně, kde jsme si opět připomněli pověst o 

léčivém prameni a vyléčeném prasátku. Poté 

jsme šli k lázeňské budově Pravřídla, k 

výklenku s reliéfem prasečí hlavy, ze které 

vytéká voda nejstaršího a nejsilnějšího 

teplického pramene. Odměnou nám byla 
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  ... památky, historie, pověsti 

návštěva lázeňské uličky, kde jsme si koupili 

výbornou lázeňskou oplatku. Zpátky do školy 

jsme se vraceli přes Letnou. 

Tyto dny se nám líbily—prošli jsme si 

hezká místa Teplic, starali jsme se o své 

nejmenší kamarády a mohli jsme jim číst 

známé pověsti, které ještě většinou neznali. 

(Helena Červenáková za 9. D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den 5. B 

Ve středu 9. března jsme se vydali za 

památkami našeho města. Předem jsme měli 

připravené referáty o vybrané památce nebo 

zajímavém místě našeho města, které jsme na 

místě vyprávěli ostatním. 

Nejdříve jsme si ve škole vyznačili cestu, 

kterou se vydáme. První zastávka byla u 

Císařských lázní, povídali jsme si o nich, 

přečetli si referát a prohlédli si je. Dále jsme 

pokračovali k soše W. A. Mozarta a kolem 

Ptačích schodů, kde jsme si prohlíželi 

Kolostůjovy věžičky. Prošli jsme Zámeckou 

zahradou na Zámecké náměstí, kde jsme si 

POVĚST O DOUBRAVSKÉ 

ČARODĚJNICI 

 

Jedna z pověstí zmiňuje 

čarodějnici, která uhranula 

každého, kdo zabloudil do 

doubravských lesů. Křikem 

vyhnala i veškerou zvěř. Dlouho se 

nenašel nikdo, kdo by zlou 

čarodějnici přemohl. 

Až jednou k Doubravce 

zavedly toulavé nohy statného 

rytíře. Čarodějnice na něj použila 

všechna svoje kouzla. 

Strhla se bouřka a silný vítr 

začal valit ze skály kameny. Po 

ohnivých slinách, jež zlá žena na 

rytíře chrlila, zůstaly dodnes na 

svazích hory otvory. Rytíř se ale 

nezalekl a na poslední chvíli svým 

kopím strhl čarodějnici ze skály. 

Na jednom z kamenů, které 

jsou dodnes pod vrcholem 

Doubravky, zůstaly vytlačené 

stopy a drápy po zlé čarodějnici. 



 10 

 

 

povídali o morovém sloupu, muzeu a kostelu 

sv. Jana Křtitele. Poté jsme se zastavili u 

Pravřídla a vyprávěli si pověst, která se váže 

k objevení horkých pramenů. 

Další naší zastávkou byla lázeňská ulička, 

kde jsme ochutnali tradiční lázeňské oplatky. 

Následoval Beethovenův dům a náměstí 

Svobody. Po návratu do školy jsme si povídali o 

dalších památkách, které jsme nestihli 

navštívit, o historii Teplic a vyprávěli si pověsti.  

(žáci 5. B) 

Hrad Doubravka a naše 

teplické čtvrti 

Naše třída 7. A se prezentuje historií 

hradu Doubravka a částí Teplic, kde bydlíme. 

V pondělí jsme se sešli ve třídě a spolu s paní 

učitelkou jsme si povidali o historii hradu na 

Doubravské hoře. Shlédli jsme fotky a video. 

Poté jsme vyšli vstříc kopci, který má 393 m. n. 

m. Cestou jsme míjeli Hvězdárnu a tenisové 

kurty. Čekal nás krásný výlet ve slunečném 

počasí. Po cestě někteří zaostávali, ale i přesto 

jsme všichni výšlap zvládli. Teplice jsme měli 

jako na dlani. Byl to nádherný výhled.  

Morový sloup Nejsvětější Trojice. 

Postaven v letech 1718-19 jako poděkování za odvrácení morové rány od Teplic v r. 1713. 

Autorem návrhu je vynikající český barokní sochař Matyáš Bernard Braun. Realizace 

kamenického díla se ujal V. A. Bümel; sochařské výzdoby pak sám Braun se svou dílnou. 

Šestiboký sokl se třemi bazénky kašny, nese trojboký obelisk na jehož vrcholu je na zemské 

kouli osazeno sousoší Nejsvětější Trojice. Obelisk je ověnčen množstvím obláčků s kupidy. 

V dolních partiích soklu jsou umístěny sochy morových patronů – sv. Šebestiána, sv. Rocha; 

sv. Jana Křtitele, sv. Pavla a sv. Karla Boromejského. Stěny soklu nesou barokní reliéfy, 

které využívají námětů ze starého zákona. Teplická statue Nejsvětější Trojice je počítána 

mezi nejkrásnější a nejlepší díla světoznámého barokního sochaře.  
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Viděli jsme naše bydliště na Bílé cestě, v 

Proseticích, v Trnovanech, v okolí Benešova 

náměstí. Jeden spolužák bydlí ve Fojtovicích, 

tak tam jsme nedohlédli. Společně jsme se 

vyfotografovali s výhledem na místo, kde 

bydlíme. 

Určovali jsme další významné budovy a 

čtvrti v našem městě a okolí. Cestou zpět jsme 

šli naučnou stezkou Doubravka, kde jsme si 

ověřili informace o historii hradu. Poznali jsme, 

která zvířata jsou v okolí a jaké rostliny zde 

rostou. Výlet jsme si moc užili.  

 

Deváťáci, přípravná třída a 

zvířátka v parku 

V pátek 11. března se žáci devátých tříd 

zúčastnili projektu „Tvorba školního časopisu 

Budíček“ s dětmi přípravné třídy. Tématem 

bylo povídání o zvířatech ve volné přírodě. 

První hodinu jsme se skamarádili 

s malými dětmi, přečetli jsme jim pohádku a 

společně jsme se podívali na animovaný film O 

ošklivém káčátku. Pozorně jsme si prohlédli 

kačeny, kačery i labutě, toto pozorování se nám 

výborně hodilo při vybarvování omalovánek.  

V 10 hodin jsme se vydali na procházku 

do Zámecké zahrady, kde jsme krmili labutě a 

kachny. 

Celý projekt jsme si užili. Malé děti se s 

velkými rychle sžily, držely se jich za ruku a 

důvěřovaly jim. Velcí kamarádi byli pro ně 

vzor. Já, Anička, jsem dostala od malých dětí 

samé nové přezdívky. Například Houml, což 

původně mělo být Homer jako animovaná 

postavička ze seriálu Simpsonovi.  

Všichni jsme si užili příjemně prožitý den. 

Projekt byl velmi zajímavý a zábavný, opravdu 
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se nám líbil. Určitě bychom si něco podobného 

rádi zopakovali. 

(Anna Štefancová 9. A)  

Projekt Malý záchranář ve 3. A 

V úterý 8. března jsme navštívili 

hasičárnu v Trnovanech. Při vstupu na nás 

čekal hasič pan Pavel. Hned v úvodu jsme si 

zopakovali znalosti z programu Hasík, který 

probíhal v loňském roce na naší škole. Pan 

Pavel sklouzl po tyči a vyzkoušel si to také jeden 

spolužák. Mohli jsme se podívat do ložnice 

hasičů, na cvičné hřiště, horolezeckou stěnu a 

prolézačky. Nejvíce se nám líbilo, jak se hasič 

Pavel spustil po laně z hasičského žebříku dolů. 

Získali jsme spoustu nových zážitků. Bylo to 

krásné dopoledne.  

(Denisa Hrodková, 3. A.) 

Projekt Malý záchranář ve 3. B 

V úterý 8. března jsme navštívili 

hasičárnu v Trnovanech. Při příchodu na nás 

čekal hasič Pavel Vácha, který se stal na celé 

dopoledne naším průvodcem. Podívali jsme se 

do šatny a do garáží, kde jsme viděli žebřík 

dlouhý 39 m a auta s nádržemi na vodu. Ukázal 

nám tyč, po které hasiči sjíždějí. Spolužák 

Hussen si kousek jízdy také vyzkoušel. Na konci 

prohlídky hasičárny jsme navštívili polygon, to 

je cvičiště pro hasiče. Hasiči mají celé cvičení 

ještě těžší, protože mají v místnosti tmu, 

zakouřeno a zachraňují stokilového panáka. U 

hasičů se nám velmi líbilo.  

(Kamila Pomikáčková, 3. B) 
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Povídání o domácích mazlíčcích 

V 5. A si každý připravil krátké povídání 

o domácím mazlíčkovi, kterého má doma nebo 

kterého by si přál. Nejvíce se všem líbil tento 

referát o německém ovčákovi. Přečtěte si ho …  

V 6. A jsme malovali pohádky 

Ve čtvrtek 10. března jsme se v rámci 

projektového dne rozhodli, že vytvoříme část  

výtvarného projektu „Z pohádky do pohádky“. 

Po celou dobu jsme vytvářeli obrázky na 

téma „klasická pohádka“ tak, aby přibližně za 

měsíc mohly být tyto práce použity nejenom 

k výzdobě hlavní chodby školy, ale aby zároveň 

sloužily i jako zábavné procvičování čtení pro 

mladší spolužáky. 

Obrázky budou doplněny textem a 

otázkami k jednotlivým pohádkám, aby hlavně 

žáci 1. stupně naší školy lépe poznali pohádku, 

kterou jsme my, šesťáci, ztvárnili.   

(třída 6. A) 

DOMÁCÍ MAZLÍČEK 

Já doma žádné domácí 

zvířátko nemám. Kdysi měla 

moje sestra doma králíka, ale 

toho si nepamatuji. Jediné zvíře, 

které znám, je pes mojí babičky a dědy, co 

bydlí v Dubí. 

Mají domeček, a tam můžou mít na 

zahradě psa. Pes se jmenuje Brit. Babička a 

děda si ho přivezli před čtyřmi roky z útulku v 

Teplicích. Brit je podobný německému 

ovčákovi. Je ale menší a má delší čumák. Má 

hnědožlutou barvu a krátké nohy. Má černé 

oči a špičaté uši. Pořád jen běhá a skáče. 

Hrozně rád si hraje, je to ještě štěně. 

Nejraději si hraje s balónky, klacky a 

malými kameny. Když je teplo, spí venku na 

zahradě. Když je zima, spí v domečku s 

babičkou a dědou. Britovi se tam moc nelíbí. 

Nejraději spí na chodbě v domě na terase na 

lavičce, kde má starou deku. 

Děda s babičkou mu kupují granule, ale 

také psí pamlsky. Brit má také rád piškoty a 

pacholíky. 

Občas na mě skáče, protože se chce 

mazlit a hrát si. O Brita se starám s babičkou 

a dědou vždycky, když jsem u nich na 

prázdninách. Dávám mu sladkosti a taky 

chodím s Britem a dědou na procházky. 

(Salač, 5. A) 
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Mnohokrát jsme si v 8. A povídali o nebezpečí na internetu, o vhodném a bezpečném 

chování na sociálních sítích. Zjišťujeme, že je nutné stále opakovat informace o NETIKETĚ. 

Naši práci v projektovém dni jsme shrnuli do dvou „plakátků“, které vidíte v tomto časo-

pise a zůstanou jako připomenutí také v počítačové učebně. 
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Na tvorbě časopisu se podíleli: 
 

žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská  
 
O grafické zpracování se starala: 
 

Jitka Jánská 
  

Časopis i další aktuality naleznete na: 
 

www.zsprosetice.cz 

loučíme se u hasičů 

Al- Dhabbi Shaima 3. A  


