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Milí čtenáři budíčku! 

Léto už je definitivně pryč, dny plné slunce a bezstarostného lenošení jsou ty tam. Už jsme se 

zase zabydleli ve školních lavicích. Školních radostí i starostí si užíváme plnými doušky.  

Chladná rána s mrazíky, mlhy a déšť, takový už bývá podzim. Pestrobarevné listí se snáší 

k zemi a na procházky se nám chce čím dál méně. Zkrátka, blíží se čas, kdy budeme více času 

trávit v teple domova. 

Tak proč si krátké dny a dlouhé večery nezpříjemnit čtením školního časopisu Budíček!  

 

          redakce časopisu Budíček 
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... TVOŘÍME VE ŠKOLE 

Děti, neseme vám zprávu, přišel 

podzim. A po něm přijde zima. 

To je teda nadělení, sluníčko už nebude 

tolik svítit. Ale loni to bylo také tak. Asi je to 

tak správně, příroda to tak zařídila. Ptáci už 

odlétli do teplých krajin a děti pouští draky. 

Sluníčko si aspoň trochu odpočine, na podzim 

má přes den méně práce. Zato Měsíc má více 

povinností. Den je kratší a noc se prodlužuje. 

Sluníčko tu ale bude pořád a bude hřát, 

co mu síly budou stačit. Podzim je jeho 

kamarád, 

 a tak mu bude pomáhat. 

(Pro mladší spolužáky žáci z 9.A) 

... SLAVÍ SE HALLOWEEN 

Halloween rozsvěcí sychravý podzim 

31. 10. Tento svátek se zajímavou historií 

přinesli do Ameriky Irové. 

Ve své vlasti vyřezávali do řepy nebo 

brambory strašidelné obličeje, které kladli na 

okenní římsy, aby od domu během noci Všech 

svatých odehnali duchy zemřelých. Také proto 

se převlékali do strašidelných kostýmů a kladli 

za dveře sladkosti. V Americe pak místo řepy 

začali využívat dýně. 

Poslední dobou tento svátek zdomácněl i 

v Čechách. Svítící dýně tak pohádkově září i do 

našich podzimních večerů. 

 

Podzimní básnička 

 

Už se zase barví listí. 

Do červena, do zlata, 

je to pro něj velké štěstí, 

Že nepadá do bláta. 

 

Slunce totiž svítí,  

ještě každý den. 

Do pavoučích sítí 

list je zapleten. 

 

Vyrobíme draka 

ze špejlí a papíru. 

Je to natotata,  

už se točí ve víru. 

 

Větřík mírně pofukuje, 

nad loukou i nad polem. 

Drak ve vzduchu poletuje 

my ho sledujem… 

(žáci ze 7. A) 

Podzim je jedno ze čtyř ročních období. Je to období přechodu mezi létem a zimou. A 

právě na podzim se u nás sklízí většina úrody. Opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se 

krátí, ochlazuje se, více prší. Na podzim v zemích Evropy začíná školní rok. Je to dáno 

historickými důvody, dříve děti běžně pomáhaly při sklizni, a teprve když bylo sklizeno, mohly 

chodit do školy. 
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Milí spolužáci, 

to jsme my – prvňáci. Nastoupili 

jsme do školy 1. září a už jsme stihli spoustu 

věcí. Umíme číst některá písmenka, sčítáme a 

odčítáme do tří. Chodíme cvičit, zpíváme, 

kreslíme. 

Od začátku školního roku jsme už stihli 

s našimi paní učitelkami dva projekty. První se 

jmenoval „Naše nová škola“. Tady jsme se 

seznámili se školou, prošli jsme všechny 

učebny, byli jsme i v knihovně i na školním 

hřišti.  

 

Druhý projekt se jmenoval „Dejme 

šanci toleranci“. Tady jsme si užili spoustu 

legrace i s našimi rodiči. 

Na chodbách naší školy můžete vidět 

alespoň část činností, které jsme s paní 

učitelkami v těchto dnech podnikli. 

(vaši spolužáci z 1. A a 1. B) 

Prevence – setkání s cizími lidmi 

Na konci měsíce září jsme se s 

ostatními žáky 1. stupně zúčastnili besedy, 

kterou připravila policie ČR, na téma „Setkání 

s cizími lidmi“. 

Policista měl pro nás na počítači 

připravené důležité informace. Povídali jsme si 

o tom, jak se 

chovat pokud 

nás osloví 

nebo obtěžuje 

cizí člověk 

venku nebo také 

doma.  

Někteří starší spolužáci o tom již hodně 

věděli, proto velmi ochotně spolupracovali a 

říkali, jak se v této situaci máme chovat—

NEVĚŘIT NIKOMU CIZÍMU, S NIKÝM 

NEODCHÁZET, NESEDAT SI DO CIZÍHO 

AUTA, ZAVOLAT O POMOC, ŘÍCI O TOM 

NĚKOMU DOSPĚLÉMU, ... 

Tato beseda vznikla kvůli otřesnému 

únosu holčičky, který se nedávno odehrál. Tyto 

únosy dětí se odehrávají bohužel velmi často a 

je důležitá informovanost nás, dětí, učitelů i 

rodičů. 
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Severočeská filharmonie v 

Teplicích 

pro nás  opět v letošním školním roce 

připravila krásné koncerty. 

My z prvního stupně jsme se trochu báli  

„V začarovaném lese“. 

Spolužáci na druhém stupni se  

procházeli  se slavnými skladateli—Josefem 

Haydnem, Wolfgangem Amadeem Mozartem a 

Ludwigem van Beethovenem—po Vídni i jiných 

velkých evropských městech v programu 

„Vídeňské stíny“. 

Docela příjemně nás překvapilo, že jsme 

hodně melodií znali. Dokonce si některé 

zpíváme v hodinách hudební výchovy. 

CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ? 

 Nejbližší akcí pro 8. a 9. třídy bude 

beseda  k 25. výročí sametové 

revoluce   

 představení v domě kultury 

 V kině Květen navštívíme cestopisný 

dokument o Mexiku 

 5. prosince budeme čekat, zda k nám 

do třídy přijde Mikuláš  s čertem 

 

BUDEME 

POMÁHAT ... 

Naše škola se zapojila do 

charitativních akcí: 

 veřejná sbírka Červená 

stužka  - chceme pomoci vybrat 

finanční prostředky na boj proti HIV a 

AIDS 

 v květnu  se zapojíme 

do prodeje kytiček 

měsíčku lékařského ve 

veřejné sbírce Ligy 

proti rakovině  
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„DEJME ŠANCI TOLERANCI ...“ 

Od května do října proběhl na naší škole 

projekt Dejme šanci toleranci.  

Projekt byl zaměřen na prevenci 

rizikového chování, zejména na šikanu a 

mezilidské vztahy vůbec. 

Součástí projektu byly besedy od 

zkušených lektorů, workshopy a motivační 

programy od seskupení Harmonia 

Universalis. Do projektu byly zapojeny všechny 

třídy (včetně tříd přípravných i školní družiny) 

a také rodiče.  

Děkujeme všem, kteří se do projektu 

zapojili a pomohli dětem uvědomit si, jak řešit 

některé nepříjemné situace, se kterými se ve 

svém životě mohou setkat. 

(organizátorky projektu: Zlatuše Štiková, Anna 

Hybšová) 

  

 V pátek 26. 9. 2014 se na naší škole 

konal projektový den, který pro nás připravily 

paní učitelky Mgr. Hybšová a Mgr. Štiková.. 

Mohli se ho zúčastnit naši rodiče i ostatní 

příbuzní. 

 V každé třídě si paní učitelky připravily 

vlastní program na téma Tolerance, vzájemná 

pomoc, slušné 

chování, ... 

Rodiče i nás 

velmi zaujaly 

různé hry i 

tvořivé činnosti 

při vyrábění 

plakátků, při malování a kreslení. 

 Rodiče se vrátili do svých školních let, 

když zasedli spolu s námi do školních lavic.  

 Cílem bylo vysvětlit nám, jak se máme 

chovat mezi sebou, k rodičům, k učitelům. Jak 

máme zvládnout a pochopit různé pozitivní a 

negativní 

pocity. 

 Tento 

workshop 

měl velký 

úspěch a 

všem se moc 

líbil. Škoda jen, že nepřišlo mnoho rodičů. Ale 

doufáme, že příště si na nás budou moci udělat 

čas. 

(p. uč. Šedivá a žáci 5. A) 
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„ZDRAVÁ 5 ...“ 

 „Zdravá 5 je unikátní celorepublikový 

vzdělávací program pro základní i mateřské 

školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, 

především v oblasti zdravého stravování.  

 Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v 

rámci dvouhodinového bloku zábavnou a 

interaktivní formou se zásadami zdravého 

stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k 

automatickému přijetí zásad zdravé výživy a 

jejich přirozené implementaci do životního 

stylu. Nadační fond Albert poskytuje 

š k o l á m  v z d ě l á v a c í  p r o g r a m 

zdarma.“ (www.zdrava5.cz) 

 Do programu „Zdravá pětka“ se naše 

škola přihlásila také. Návštěva lektorů 

Nadačního fondu Albert se uskutečnila ve škole 

koncem října. Děti se dozvěděly, že by měly  

konzumovat 3 krát denně zeleninu a  2 krát 

denně ovoce a to v dávkách velkých jako je 

jejich mistička utvořená z dlaně. Děti se dále 

seznámily s potravinovou pyramidou, s tím 

jaké jídlo je pro ně nejzdravější, o významu 

vlákniny  a pitného režimu pro lidský 

organismus. Také se seznámily s tím, co jejich 

organismu škodí, jaké potraviny, nápoje atd. 

Sami věděly, že je velmi důležitý i pohyb na 

čerstvém vzduchu či dostatek spánku.  

 Součástí programu byla ochutnávka 

ovoce, zeleniny i nápojů.  Po celý program byly 

děti rozděleny do skupin a soutěžily. Vítězové 

obdrželi drobné dárky a také rady pro rodiče, 

jak se zdravěji stravovat. Tato akce se nám 

velmi líbila.  

(p. uč. Štiková) 

Vybarvi si tuto pyramidu, ... 
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PROJEKT „Olympijský víceboj“ 

 „Sazka Olympijský víceboj“ 

 představuje jeden z klíčových projektů 

Českého olympijského výboru v rámci 

dlouhodobé kampaně na podporu sportu a 

zdravého životního stylu – Česko sportuje. 

 Jeho hlavním cílem není soutěžit o 

nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin 

tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech 

stupňů základního vzdělávání na základní 

škole, na nižším stupni šestiletého nebo 

osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat 

k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. 

 Za výsledky testování je možnost získat 

sportovní vysvědčení, díky kterému 

budeme moci dětem a jejich rodičům 

doporučit, jaké sportovní odvětví je pro dítě 

nejvhodnější a kde se mu ve svém okolí může 

pravidelně věnovat. (www.ceskosportuje.cz) 

 Naše škola se také zapojila do tohoto 

víceboje. A jaké disciplíny nás čekají? 

 Sedy-lehy 

 Sprint 60 m 

 Běh na 1 000 m 

 Trojskok snožmo z místa 

 Skok do dálky z rozběhu 

 Hod 2kg medicinbalem obouruč 

přes hlavu vzad 

 Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 

minut 

 Skákání přes švihadlo po dobu 2 

minut 

 Kliky po dobu 2 minut 

 Hod míčkem 150 g 

 Dribling s basketbalovým míčem 

 Plavání  

TĚŠÍME SE!!!  

 

NAŠE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ... 

 V letošním školním roce jsme se 

účastnili již několika sportovních akcí  i 

turnajů. Jak jsme byli úspěšní se dozvíte na 

našich školních webových stránkách 

www.zsprosetice.cz 

 Atletický čtyřboj v Bílině 

 Přespolní běh v teplické zámecké 

zahradě 

 Plavecká štafeta měst 

 Školský pohár Coca—Cola Cup ve 

fotbale 

 Okrskové kolo v přehazované dívek 

 Okresní kolo ve stolním tenisu 
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VÍKEND VE SLOUPU 

 Poslední zářijový víkend pro nás, 

zájemce,  p. učitel Jakoubě, p. učitelky 

Benediktová, Nálepková a Michalová, připravili 

první víkendový výlet školního sportovního 

klubu.  Jeli jsme do Sloupu v Čechách nedaleko 

Nového Boru.  

 Po výletu do okolí nás čekala prohlídka 

sklárny  AJETO v Novém Boru. Zde jsme se 

seznámili s procesem výroby  uměleckého 

dekorativního skla. A měli jsme možnost  

vyzkoušet si vyfouknout z rozžhaveného skla 

kousek vázičky. 

 Během nedělního dopoledne čekala 

odvážlivce zavěšená lana v místním lanovém 

centru. Vybaveni všemi bezpečnostními 

prvky—horolezeckými lany, sedáky, karabinami 

a přilbami, jsme byli proškoleni a potom už nás 

instruktoři vypustili na překážky. Všichni jsme 

cestu zvládli a byl to pro nás opravdu velký, 

adrenalinový  zážitek. 

 Po náročném víkendu jsme se v neděli 

navečer vrátili domů. 

 VÝLET NA JEZEŘÍ, HLÁSKU A 

FLÁJE ... 

(slohová práce inspirovaná výletem ŠSK, 6. 

třída— J. Janíček) 

 V sobotu ráno zastavil před naší školou 

autobus. Poveze nás na výlet. Když jsme se 

usadili do měkkých sedaček, upozornil nás 

řidič, abychom dbali na čistotu a neodhazovali 

papíry na podlahu. Autobus vyjel z města a 

zamířil k úpatí Krušných hor. Cesta ubíhala 

rychle, protože se na nás cestou usmívalo 
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sluníčko a panovala dobrá nálada.  

 Najednou autobus prudce zabrzdil a my 

jsme se lekli. Přes cestu přeběhla rodinka 

divočáků. Vyběhla z hustého lesa v čele 

s nebojácnou bachyní. Poprvé jsem viděl 

takováto prasečí mláďátka.  

 Zbytek cesty na zámek, kam jsme měli 

namířeno, jsme si povídali o životě v lese. 

Prohlídka zámku byla úžasná. Celý sobotní 

den byl velice poučný a zábavný. Takový 

výhled na podzimní krajinu z rozhledny 

Hláska se jen tak někomu nepoštěstí. Všichni 

budeme ještě hezky dlouho vzpomínat.  

 

 

Výstava výpočetní techniky 

Ve středu 22. 10. jsme se místo dvou 

hodin informatiky vydali do Domu kultury v 
Teplicích, na další ročník výstavy  výpočetní 

techniky firmy Losan. 

Vystavovatelé předváděli některé 

novinky výpočetní techniky několika firem— 
notebooky, tablety, chytré mobilní telefony, 

multimediální rámce, kamery, přístupové body 

sítě WiFi, monitory, tiskárny a dalšího 
příslušenství. 

Nejvíce nás zaujali herní počítače HALL 
3000, které byly postaveny především pro hry 

„Minecraft“, „Watch Dogs“,  „Battlefield“ a 
„League of Legends“. 

Na výstavě byli také dva známí Let’s 

playeři Herdyn a Screwty. Herdyn byl 
nejlepším ve hře „League of Legends“ Získal za 

to i pohár. Herdyn se nám podepsal a s 
některými i vyfotil.  

(S. Čonka, P. David, 8.A) 
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 Také v letošním školním roce nabízíme 

dětem zájmové kroužky — sportovní,  tvořivé, 

turistické. Děti mohou také navštěvovat 

doučování různých předmětů. 

KROUŽEK—MALÝ VĚDEC A 

KOUZELNÍK 

 Každou středu od 14 hodin probíhá 

kroužek s názvem Malý vědec a kouzelník.  

 Kroužek je určen pro žáky druhých až 

čtvrtých tříd. Na našem kroužku provádíme 

přírodovědné, chemické a fyzikální pokusy, 

občas naše pokusy vypadají jako kouzla 

opravdových kouzelníků. 

 Na fotografiích zrovna provádíme pokus, 

který jsme nazvali „Hrozící ruka“. 

JAK JSME POKUS UDĚLALI? 

Co potřebuješ? 

Láhev nebo zavařovací sklenici, balónek či 

gumovou chirurgickou rukavici, ocet 

a jedlou sodu. 

Jak na to? 

Naplníme sklenici do třetiny octem. Do ru-

kavice nasypeme jedlou sodu a připevníme 

ji přes okraj láhve. Zvednutím rukavice, kte-

rá však stále zůstává upevněna na láhvi, na-

sypeme její obsah do sklenice. Po chvíli se 

začne rukavice nafukovat. 

Pro chytré hlavy aneb jak to funguje? 

Ocet a jedlá soda jsou zástupci kyselin 

a zásad. Reakce octa (kyselina octová) 

s jedlou sodou je pak typický příklad neutra-

lizace. Produktem každé neutralizace je sůl 

dané kyseliny (octan sodný) a voda. V tomto 

případě navíc vzniká oxid uhličitý, který je 

lapán do rukavice. Z pohledu fyziky tu hraje 

podstatnou roli přetlak uvnitř balónku nebo 

rukavice—získáme zajímavý efekt—mávající 

rukavici nebo hrozící ruku. 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI? 

 Blíží se Vánoce—svátky, na  které se 

většina z nás nejvíce těší. Také v naší škole se 

budeme připravovat—zdobit třídy a chodby, 

vyrábět dárečky, které bychom mohli 

nabídnout k prodeji u stánku v týdnu 

otevřených dveří. 

ZVEME VÁS 

NA TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

15. 12.—19. 12. 2014 

s možností zakoupení vánočních 

dárečků vyrobených dětmi naší školy 

(bližší informace budou uvedeny na 

www.zsprosetice.cz)  
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Na tvorbě časopisu se podíleli: 
žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská pod dohledem 
Zuzany Benediktové a Markéty Šedivé 
Fotografiemi přispěli: 
Karel Jakoubě, Zlatuše Štiková 
O grafické zpracování se starala: 
Jitka Jánská 
  

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


