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 Milí čtenáři a milé čtenářky časopisu Budíček, 

rok se s rokem sešel a je tu slavnostní zakončení školního roku 2014/2015. 

Pro některé z vás to byl rok první, pro jiné poslední.  Doufám, že pro nás všechny, to byl rok 

úspěšný. 

  Vyrostli jsme, zmoudřeli jsme, okusili jsme chuť slávy a vítězství, vyrovnali se s neúspěchy 

a poučili se z chyb.  

A ať už na vysvědčení budou jedničky, snad nějaké dvojky, když se sem tam mihne trojka či 

se objeví nechtěná čtyřka, jsme na vás hrdí a pyšní, protože víme, že jste se celý rok snažili o co 

nejlepší výsledek.  

Báječné prázdniny všem přeje redakce Budíčku  
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Dopis z letního tábora 

Když nás milí rodičové pošlou na 

prázdninový tábor, nemáme jim pouze zajistit 

chvíli zaslouženého oddechu v době naší 

nepřítomnosti, ale naší povinností je jim 

poskytnout zábavu v podobě dopisů, které jim 

z tábora píšeme.  

       

Páťáci také chtějí báječné 

prázdniny . Jaký je Adamův sen? 

 

První dopis by mohl být přibližně tohoto 

znění: 

 

 

 

Maminko a tatínku, 

posílám vám vzpomínku, z letního tábora, 

jistě víte, že vám píše vaše dcera… 

Barbora. 

Strava se tu nedá jíst, k obědu byl zelný 

list, polévka studená, místo nudlí plavou v ní 

číslice a písmena. 

Myslela jsem prostě, že tu budou 

soutěže, slíbili bojovku, pak jsme hráli 

vybíjenou, na ovce a na schovku. 

PS: Pošlete dvě, tři sta, jsem bez 

peněz dočista. Pojedeme do Písku, 

máme v plánu zastavit se v jitexovém 

středisku. 

Když jsme se koupali, všichni na mě 

koukali, je to tím, že možná, 

v jednodílných plavkách už jsem 

prostě nemožná. 

Maminko a tatínku, posílám 
vzpomínku, z tábora, vaše dcera…

Barbora. 

 
(Použitá literatura: SVĚRÁK Z., UHLÍŘ J. Zpěvník 
Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák, 1. vydání. 

Fragment 200 ISBN 80–253–0666–6 ) 
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Prvňáčci byli 

„pasováni na čtenáře“ 

Ve druhém pololetí školního roku začal 

ve spolupráci s regionální knihovnou 

v  prvních třídách projekt „čteme s 

knihovnou". 

Jednou týdně docházela paní 

knihovnice do tříd, kde hodnotila, jak se děti 

zlepšují ve čtenářských dovednostech. 

Hodnocení probíhalo formou hvězdiček, 

děti měly přes týden k dispozici přehled se 

„smajlíky“, aby věděly, jaká byla jejich úroveň 

čtení za daný týden. Podle zlepšení nebo 

zhoršení se jména posouvala k různým 

„smajlíkům“ 

Vyhodnocením tohoto projektu bylo 

pasování na rytíře cechu čtenářského 

pohádkovým králem a královnou v regionální 

knihovně. 

Pasování se uskutečnilo dne 10. 6. 

2015. Děti přišly slavnostně oblečeny, před 

pasováním musely ještě dokázat svou 

čtenářskou zdatnost plněním různých úkolů. 

Královna přečetla slavnostní slib a král pasoval 

děti pohádkovým mečem do stavu 

čtenářského. Svůj slib slavnostně stvrdily 

podpisem do kroniky. Na závěr si všichni 

připili slavnostním pohádkovým vínem. Za 

odměnu děti dostaly knížku a možnost 

zaregistrovat se do knihovny na celý jeden rok 

zdarma. 

Všem dětem se v knihovně moc líbilo a 

slíbily, že budou pokračovat ve čtení i nadále. 

(K. Mižu, J. Michalová) 

Výtvarná soutěž 

„Požární ochrana očima dětí“ 

 

V měsíci únoru a březnu, proběhla na 

naší škole výtvarná soutěž „Požární ochrana 

očima dětí“, do které se zapojily všechny třídy 

prvního stupně. Děti nakreslily moc hezké 

o b r á z k y .  T y  n e j l e p š í  z  k a ž d é 

kategorie postoupily do okresního kola. Také 
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tam jsme byli velmi úspěšní. 

Honza Nguyen v 1. kategorii získal 

2.  místo. 

Ája Ghaleb ve 2. kategorii získala 

1.  místo. 

Andrea Havlíčková ve 2. kategorii získala 

2. místo a její práce se v krajském kole 

umístila na 3. místě. 

Anna Procházková ve 3. kategorii 

získala 2. místo. 

Z úspěchů našich žáků máme velkou 

radost. 

(K. Mižu) 

       

Projekt „Hasík“ 

návštěva hasičské záchranné stanice 

Ve středu 27. května se všechny třídy 

naší základní školy účastnily Dne otevřených 

dveří Hasičského záchranného sboru 

v Teplicích. 

Pro děti byly připravené různé 

prohlídky, besedy, přednášky a ukázky činností 

a pomůcek, které hasiči, policisté a záchranáři 

používají ke své práci.  

Děti měly na vybranou z různých 

činností a atrakcí:  prohlídka hasičských aut, 

stříkání hasičskou hadicí, praktická ukázka 

první pomoci, vědomostní test z první pomoci, 

malování zranění na obličej, ukázka pomůcek 

policistů, praktická ukázka hasičů při záchraně 

člověka na střeše a mnoho dalších činností. 

Děti byly z této akce velmi nadšené a 

nechtělo se jim odtud odejít. Příští rok by se 

tam zase rády podívaly. 

(M. Šedivá) 
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Jako každý rok, tak i letos, jsme našim rodičům, babičkám, dědečkům i ostatním 

příbuzným ukázali, co jsme si během školního roku připravili na naši školní akademii v 

teplickém domě kultury. 

Zpívali jsme, tančili, recitovali, hráli na flétničky. 

Spolu s námi se představili také děti ze dvou blízkých 

základních školek s perfektně připravenými vystoupeními. 

Celým odpolednem nás provázeli žáci 9. A, kteří se 

tímto zároveň rozloučili s vedením školy i ostatními 

učiteli, se kterými se setkávali celých devět let. 

Pojďte si s námi připomenout několik zajímavých momentů z fotografií. Ostatní si 

můžete prohlédnout ve Fotogalerii našich www stránek—www.zsprosetice.cz. 

 

http://www.zsprosetice.cz
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 Naše škola se zapojila do 
veřejné sbírky „Český den proti 

rakovině 2015“ 
 

Naše škola se přihlásila k účasti 

v 19. ročníku veřejné sbírky pod názvem Český 

den boje proti rakovině, který se konal ve 

středu 13. 5.. Sbírku pořádá Liga proti 

rakovině a při příležitosti 25. výročí její činnosti 

se výjimečně uskutečnil doprodej kytiček 

měsíčku lékařského i ve čtvrtek 14. 5. 

Do veřejné sbírky se zapojily třídy 8. A, 

8. D a 9. A prodejem kytiček měsíčku 

lékařského v minimální výši 20 Kč. Žáci jako 

dobrovolníci symbol sbírky nabízeli v Teplicích 

v doprovodu svých vyučujících. 

Účast dívek a chlapců v této sbírce, jejíž 

účelem je získání finančních prostředků na 

nádorovou prevenci, zlepšení kvality života 

o n k o l o g i c k ý c h  p a c i e n t ů ,  p o d p o r u 

onkologického výzkumu a vybavení 

onkologických pracovišť, je také součástí 

výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšení 

informovanosti této věkové kategorie v oblasti 

prevence nádorů reprodukčních orgánů a 

zvýšení podílu žáků na účasti ve veřejných 

sbírkách jako jedné z forem občanské 

angažovanosti. 

V í c e  i n f o r m a c í  n a l e z n e t e 

na www.lpr.cz awww.denprotirakovine.cz. 

(M. Prokůpková, ředitelka ZŠ) 

 

Malovali jsme pro Oddělení 

následné péče teplické nemocnice 

 Naše škola navázala prostřednictvím 

primáře Oddělení lůžek následné péče MUDr. 

Ghaleba spolupráci s teplickou nemocnicí. Byli 

jsme požádáni o výzdobu společných 

prostor  oddělení výtvarnými pracemi žáků. Do 

tohoto výtvarného projektu se zapojili  žáci 

6. A, 7. A., 8. A, 8. B, 9. A a třemi obrázky také 

žáci 3. A. Vytvořili celkem 56 prací, při kterých 

použili především techniku malby pastelem, 

kolorovanou kresbu a enkaustiku. Na tvorbě 

obrázků se podílela také Mgr. A. Štofčová 

(enkaustika). 

V červnu proběhlo slavnostní předání 

výtvarných prací na Oddělení lůžek následné 

péče. Setkání vedení školy a dalších vyučujících 

s vedením oddělení – prim. dr. Ghalebem, jeho 

zástupcem dr. Waslem a vrchní sestrou paní 

Sinčákovou proběhlo ve  velmi příjemné a 

přátelské atmosféře. 

http://www.lpr.cz/
http://www.denprotirakovine.cz/
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  ... i sportovali 

Poděkování patří Mgr. Andree Štofčové 

za  přípravu a realizaci celé akce a za odborné 

vedení žáků. Všem žákům děkujeme za jejich 

krásné práce a za to, že přispěli dobré věci. 

(M. Prokůpková, ředitelka ZŠ) 

       

Bezpečnost na dopravním hřišti 

Na začátku května se všechny třídy 1. stupně 

zúčastnili prevence bezpečnosti na 

dopravním hřišti. Tuto akci pro nás připravili 

strážníci městské policie z  Prosetic. Žáci byli velmi 

spokojení, strážníci se jim věnovali a znovu s nimi 

probrali pravidla silničního provozu. 

Ti, kteří neměli povinnou helmu nebo 

dopravní prostředek (kolo, koloběžku) se účastnili 

jako chodci. I těmto žákům byla opět vysvětlena 

pravidla bezpečnosti pro chodce. 

Každá třída strávila na dopravním hřišti 

celou hodinu za poplatek 5 Kč, který byl spíše 

symbolický. Všichni žáci se již teď těší na příští rok. 

(M. Šedivá) 

 

Slavili jsme dětský den 

Den dětí je vždy na naší škole spojen se 

sportováním, vycházkami, ... 

Děti přípravných tříd, 1. a 2. ročníků oslavily 

Den dětí formou zábavných soutěží o spoustu 

zajímavých cen. Po slavnostním nástupu a 

sborovém pokřiku „hurá“ se žáci rozmístili  na  7 

stanovišť, kde na ně čekala například chůze s 

pingpongovým míčkem na pálce, opičí dráha nebo 

házení  míčků na cíl. Žáci si také vyzkoušeli, jak se 

cítí hlavní postava pohádky Kocour v botách a jak 

těžké to mají lidé se zrakovým postižením. 

Všichni  odcházeli ze školy se spoustou cen a 

dobrou  náladou z příjemně prožitého dopoledne. 

Děti 8. D a 9. D šly během oslavy Dne dětí 

na Písečný vrch. Byly zde pro ně připraveny soutěže 

– chůze v mlze, poznávání rostlin, poznávání 

předmětů podle hmatu a zdravověda (ošetření 

fiktivního zranění). 

Po splnění úkolů  si nasbíraly dřevo a 

rozdělaly oheň pod dozorem vyučujících. A mohlo 

se začít s opékáním buřtů. 

Myslíme si, že si svůj svátek děti užily a 

zároveň si zábavnou formou ověřily svoje vědomosti 

a dovednosti  

Děti 3.—9. tříd šly zkusit svůj orientační 

smysl pod Doubravku. Tam pro ně byla připravena 

trasa se sedmi stanovišti, úkoly, soutěžením i 

vzájemnou spoluprací. 

Děti všech ročníků byly rozlosovány do 

smíšených skupin a po odstartování se vydaly na 

trasu podle přiložené mapy. 

V cíli byly vyhlášeny výsledky a oceněno 

týmové chování všech zúčastněných. 

Oslava dne dětí vyvrcholila v pátek 5. 6. akcí 

ŠSK na školním hřišti, kde byly pro členy klubu 

připraveny další zábavné  soutěže. 

(Aneta Moravcová, R. Ottenschlägerová, J. Jánská) 
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  Hrajeme si o prázdninách ... 
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TŘÍDA Jméno ČJ—Důvod 

1.A El- Hajj Dia 
Zájem o předmět, aktivita, 

tvořivost 

1.B Krejčí Petr 
Vzorná domácí příprava, aktivita, 

snaha při vyučování 

2.A 
Hrodková 

Denisa 
Aktivita při výuce, snaha a píle 

2.B 
Pomikáčková 

Kamila 

Výborné znalosti, vynikající 
čtenářka, všeobecné znalosti 
týkající se dětské literatury 

3.A 
Korotvičková 

Aneta 
Vzorná domácí příprava, aktivita 

při vyučování, snaha, píle 

4.A 
Procházková 

Eliška 
Domácí příprava, píle a snaha při 

vyučování 

4.B 
Kričfaluši 

Aneta 
Domácí příprava, aktvita při hodině 

5.A 
Adiová 
Tereza 

Vzorná domácí příprava, aktivita 
při hodině 

5.D Liška Tomáš Výborné znalosti, vynikající čtenář  

TŘÍDA Jméno ČJ—Důvod 

6.A 
Dangová 

Quynh Chi 
Znalosti, aktivita, přístup 

7.A 
Akchiche 
Christine 

Znalosti, píle, tvůrčí přístup ke 
slohu 

8.A 
Orsáková 

Alena 
Píle, znalosti, přístup 

8.B 
Siváková 

Melisa 
Aktivita, přístup, úprava 

8.D Petr Dočekal Snaha a píle 

9.A 
Němečková 
Květoslava 

Znalosti na výbornou 

9.D 
Gunár 

Vojtěch 
Znalosti, aktivita  

TŘÍDA Jméno M—Důvod 

1.A Hodek Dominik 
Aktivita, zájem o předmět, 

samostatnost, vzorná domácí 
příprava 

1.B 
Čeredničenko 

Artur 
Aktivita, píle, samostatnost, 

vzorná příprava 

2.A 
Abdulghani 

Abdulrahman 
Aktivita a vzorná práce při výuce 

2.B Lerari Zakariya 
Výborná domácí příprava, snaha, 

píle, výborné výsledky 

3.A 
Alsorihi 

Mohammad 

Vzorná domácí příprava, aktivita 
při vyučování, snaha, výborné 

znalosti, píle 

4.A Salač Filip 
Píle, domácí příprava, snaha při 

hodině 

4.B Krejčí Pavel 
Snaha při vyučování, domácí 

příprava 

5.A 
Nguyenová Thi 

Lan Anh 
Vzorná domácí příprava, aktivita 

při hodině 

5.D 
Bertok 

Alexandr 
Aktivita při hodině, výborné 

výsledky 

TŘÍDA Jméno M - Důvod 

6.A 
Dangová 

Quynh Chi 
Pravidelná a pečlivá příprava, zájem 

o předmět, aktivita 

7.A Mráček Jan 
Výborné výsledky, aktivita, logické 

myšlení 

8.A 
Bartovská 

Aneta 
Snaha, aktivita, pečlivá příprava, 

zájem o předmět 

8.B 
Siváková 

Melisa 
Píle, aktivní přístup k výuce 

8.D Dočekal Petr Aktivita, znalosti 

9.A 
Šragová 
Zdeňka 

Snaha, vynikající výsledky, pečlivá 
příprava, zájem o předmět 

9.D Šalata Jiří Aktivní přístup 
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TŘÍDA Jméno AJ—Důvod 

6.A 
Dangová 

Quynh Chi 
Příprava na vyučování, aktivní 

přístup 

7.A 

Dočekalová 
Natálie 

Znalosti, domácí příprava 

Bledyová 
Natálie 

Znalosti, příprava na hodinu 

8.A 
Vlasatá 
Barbora 

Znalosti, přístup, aktivita 

8.B 
Tancoš 
Patrik 

Znalosti, aktivita 

8.D 
Oláhová 
Adriana 

Znalosti, aktivita, přístup 

9.A 
Řezáčová 

Jana 
Znalosti, aktivita, přístup 

9.D 
Kaločaiová 

Eva 
Znalosti 

TŘÍDA Jméno AJ - Důvod 

1.A 
Ghaleb 

Umayma 
Vzorná příprava, aktivita, zájem o 

předmět 

1.B 
Nguyen Tuan 

Anh 
Aktivita, snaha, píle, vzorná 

příprava 

2.A Nasher Nada Aktivita při výuce, snaha a píle 

2.B Maxim Popov 
Aktivita,  zájem o předmět, bohatá 

slovní zásoba 

3.A 

Pedersen 
David  

Vzorná domácí příprava, aktivita při 
vyučování 

Ghaleb Aja 
Příprava na vyučování, aktivita, 

přístup k AJ 

4.A Orsák Richard  
Aktivita při vyučování, zájem o 

předmět 

4.B 
Doan Huy 

Hoang 
Aktivita při vyučování, vzorná 

domácí příprava 

5.A 

Tran Anh 
Quan 

Vzorná domácí příprava, aktivita při 
hodině 

Doanová Tra 
My 

Vzorná domácí příprava, aktivita při 
hodině 

TŘÍDA Jméno Důvod 

7.A 

Al Shaer Ntlle Přístup, snaha v hodinách, aktivita 

Kotlárová Andrea Přístup k práci, znalosti, zájem 

8.A Bartovská Aneta Aktivita, přístup, znalosti 

8.B Siváková Melisa Aktivní přístup k výuce, znalosti 

9.A Bubeníček Petr Píle, snaha, přístup 
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Na tvorbě časopisu se podíleli: 
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská  
Fotografiemi přispěli: 
K. Jakoubě—Fotogalerie webových stránek, 
J. Michalová, M. Šedivá 
O grafické zpracování se starala: 
J. Jánská 
  

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

Rozloučení se školním rokem 2014/2015 

Vážená paní ředitelko, drazí učitelé a spolužáci, 

nastal ten smutný a zároveň slavný a radostný okamžik loučení. 

Součástí této školy jsme byli devět let. Ani jsme se tu pořádně 

nerozkoukali a brána do světa dospělých je pro nás dokořán. Je až 

neuvěřitelné, jak ten čas letí. A my, deváťáci, se teď loučíme. Loučíme se 

s krásnými a klidnými časy na naší základce. Na krušné okamžiky si už ani 

nevzpomeneme, zůstanou nám jen ty nejlepší vzpomínky. 

Našim mladším spolužákům přejeme mnoho úspěchů a našim 

milým, vstřícným i přísným učitelům moc děkujeme.  

Žáci 9. A  

Budete nám chybět ... :-( 


