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Podzim 

Venku je zataženo. 

Sychravé je počasí. 

Ve škole je otevřeno,  

kdo ví, kdy se vyčasí? 

 

To je podzim v plné síle, 

ze stromů padá listí. 

Žákům v hlavách hučí jako v úle. 

Holé koruny stromů už vítr čistí. 



Milé čtenářky, milí čtenáři, 

ať chceme nebo ne, podzim je tady. Vytáhl pastelky a pomaloval všechno kolem nás 

krásnými barvami. Vyhrál si zejména s listy, jejich nádherná barevnost je velmi inspirující 

a navozuje dobrou náladu. 

Říjnový Budíček přináší průřez toho, co nám přinesly první měsíce nového školního 

roku. 

V září jsme přivítali prvňáčky, tak se podíváme, jak se naši nejmladší zabydleli ve 

školních lavicích. 

Prozradíme Vám, co nás v nejbližší době čeká a nemine. Ohlédneme se za úspěchy 

našich sportovců. Nebudou chybět rady a nápady na deštivé podzimní dny. 

 

Pěkný, barevný podzim všem přeje redakce časopisu Budíček. 



VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

Jako každý rok se druhý školní den 

vítaly nové tváře - prvňáčci. Jak je již tradicí 

slavnostní přivítání se uskutečnilo ve školní 

jídelně a celkově se zde sešlo několik desítek 

pyšných rodičů, ale hlavně 36 prvňáčků.  

Po úvodním slově paní ředitelky a 

pěveckém vystoupení žáků 3. B., dostal 

každý prvňáček památeční šerpu a 

samozřejmě se nezapomnělo i na paní 

učitelky Vavřičkovou a Bublovou, které jsou 

třídní učitelky 1. A a 1. B.  

Po slavnostním šerpování odvedl 

každého prvňáčka k prostřenému stolu žák 

devátého ročníku, kde na něj čekalo sladké 

překvapení v podobě limonády a dortíku. 

Všem prvňáčkům přejeme hodně 

jedniček a usměvavý školní rok 2015/2016 ! 

(Mgr. M. Vavřičková) 

CO UŽ UMÍME ... 

V září školního roku 2015/2016 

nastoupilo do 1. tříd celkem 36 dětí. V I. A, 

pod vedením paní učitelky M. Vavřičkové, je 

18 dětí a v I. B, pod vedením paní učitelky L. 

Bublové, je také 18 dětí. Některé děti chodily 

do mateřských škol a jiné navštěvovaly 

v minulém roce naší přípravnou třídu. 

Během prvních dvou měsíců (září a 

říjen) se děti naučily plno nových a 

důležitých věcí. Seznámily se se školním 

řádem a pravidly třídy, které musí 

dodržovat. Zvládají sčítat a odčítat do 5, 

naučily se písmena: A, E, I, O, U, M, L, S, P, 

T. Dokážou přečíst slabiky, slova a krátké 

věty. A v neposlední řadě se učí psát do 

písanek již naučená písmena. Nejvíce je baví 

tělesná výchova, při které hrají spoustu her a 

hudební výchova, kde se učí nové písničky a 

tanečky. 

Některým dětem to jde velice dobře, 

jiné potřebují více času. Ale obě paní 

učitelky pevně věří, že všichni to bez 

problému zvládnou a na vysvědčení budou 

mít jen hezké známky. 

(Mgr. M. Vavřičková) 

 

NAŠI PRVŇÁČCI 



PRVNÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 

Žáci zjišťovali zájem občanů o 

vybudování zábavního parku. 

V pátek 25. 9. se žáci 1. – 9. tříd 

vydali do ulic města, kde mezi procházejícími 

občany zjišťovali, zda by mělo město hledat 

soukromého investora k vybudování 

zábavního parku. 

Žáci během pátečního dopoledne 

oslovili přibližně 1 300 respondentů a jejich 

odpovědi ano, ne nebo nevím si zapisovali do 

předem připravených formulářů. Všechny 

formuláře se poté shromáždily v počítačové 

učebně, kde se tato statistika začala 

zpracovávat v hodinách informatiky do 

podoby tabulek a grafů. 

 

Výlet do Prahy 

V pátek 2. 10. se někteř í žáci 1. 

stupně vypravili za doprovodu p. učitelek 

Nálepkové, Štikové, Mižu a Michalové na 

výlet do Prahy. Navštívili jsme některé 

historické památky.  

Putování po památkách začalo na 

Pražském hradě. V  doprovodu 

průvodkyně Anety jsme si prohlédli všechna 

hradní nádvoří, katedrálu sv. Víta, 

Vladislavský sál. Ve Vladislavském  sále 

jsme viděli nádherné korunovační klenoty. O 

každé památce jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavostí. Ve Zlaté uličce jsme navštívili 

místní obchůdky a v Daliborce jsm e si 

prohlédli hladomornu. Před odchodem 

z hradu jsme viděli též střídání hradní stráže. 

Zkoušeli jsme hradní stráž rozesmát, ale 

marně.  

Z hradu jsme odcházeli Nerudovou 

ulicí a po cestě jsme si prohlíželi překrásná 

domovní znamení. 

Po zaslouženém odpočinku a 

vydatném obědě jsme obdivovali krásy 

Karlova mostu a Národního divadla.  

Na Staroměstském náměstí jsme 

poslouchali vyprávění o Staroměstském 



orloji. Bohužel jsme neviděli vyzvánění orloje, 

protože jsme zde byli ve špatný čas. Při 

návštěvě Ungeltu už nás bolely nohy, takže 

někteří z nás si při vyprávění průvodkyně 

sedali na zem, aby si vyslechli pověst o 

nenaplněné lásce. 

U Prašné brány jsme se s průvodkyní 

rozloučili. Na závěr jsme od ní ještě dostali 

malý dárek. 

Výlet byl moc pěkný. Neztratili jsme 

žádnou paní učitelku a paní učitelky nás 

pochválily za pěkné chování. Jestli bude 

někdy příště podobný výlet, určitě pojedeme 

zase.  

(Mgr. J Michalová) 

Podzimní den 

I když sluneční paprsky nás ještě letně 

zahřívají, víme, že léto je nenávratně pryč. 

Zlatorezavé listí v kaštanovém parku nám 

posílá svůj podzimní pozdrav. Kaštánci se 

kutálí přímo k našim nohám. 

Zvedněte je, mají prý léčivou moc! 

Tyto plody přírody mají v sobě ukrytou 

léčivou sílu, která pomáhá proti chřipkám a 

nachlazení. 

Do plátěného pytlíku vložte přesně 

tolik kaštanů, kolik je vám let a ještě jeden 

navíc. 

Pytlík s kaštany vložte pod polštář 

nebo pod postel. Na kaštanech spěte až do 

jarní rovnodennosti. 

Při vyšším věku postačí počet kaštanů, 

který udává součet let (24 let = 2+4=6+1 

navíc=7). Také si můžete 1 kaštan vložit do 

šatů, které nejraději oblékáte. Poté se nechte 

překvapit, jak na vás bude přírodní energie 

působit. 

Beseda – „PODZIM“ 

V září a říjnu se některé třídy na 1. 

stupni účastnily besedy s názvem „Podzim“. 

Tuto besedu pro ně velmi ochotně připravila 

naše knihovnice paní Gábina Zuzánková. 

Nejdříve si všichni společně povídali o 

podzimu, poté jim paní knihovnice přečetla 

pohádku a nakonec si žáci vyrobili papírové 

draky nebo si vymodelovali z modelíny 

podzimní ovoce. Beseda byla ukončena 

veselou podzimní písničkou, při které si žáci 

zazpívali i zatančili. 

Už nyní se všichni těší na další 

připravovanou besedu.  

(Mgr. M. Vavřičková) 

PODZIM ... 

Autor klipartu: Chrisdesign  



Ptáme se našich dětí 

„Proč si myslíš, že na podzim 

padá listí ze stromů?“ 

 

Odpovědi v prvních třídách: 

 Protože je podzim 

 V noci chodí listy trhat skřítek 

 Protože jsou listy barevné 

Odpovědi ve druhých třídách: 

 Protože jsou listy shnilé 

 Protože listy uschly 

 Protože fouká vítr 

Odpovědi ve třetích třídách: 

 Protože je strom nemocný 

 Protože je venku zima 

 Protože strom umírá 

Odpovědi ve čtvrté třídě: 

 Aby se vytvořily nové listy 

 Listy spadnou dolů a místo nich vyroste 

nový strom 

 Protože strom spí 

Odpovědi v pátých třídách: 

 Protože fouká vítr 

 Listy padají dolů, protože na ně působí 

gravitační síla 

 Protože mrzne 

 

 

A jak je to ve skutečnosti? 

Na podzim se stromy ukládají ke 

spánku, strom si z listu vezme poslední 

zbytky energie, aby měl na celou zimu zásobu. 

Strom zamezí listu, aby si bral vodu, kterou 

potřebuje a nechá si ji pro sebe. List tak bez 

vody uschne a odpadne. Na jaře vyrostou listy 

nové a dodávají stromům opět potřebnou 

energii. 

 Víte, že ... 

Letošní astronomický podzim nastal 

23. 9. v 10:20 minut. Slunce vstoupilo do 

znamení Vah.  V tento den slunce vyšlo 

přesně na východě a zapadlo přesně na 

západě. Den byl stejně dlouhý jako noc, proto 

mluvíme o podzimní rovnodennosti. 



PŘIPOMNĚLI JSME SI HALLOWEEN ... 

STRAŠIDELNÝ RECEPT 

„ČARODĚJNICKÉ PRSTY“ 

Vyzkoušej doma snad ten nejjednodušší 

strašidelný recept, kterým určitě překvapíš! 

Potřebuješ: 

1 balíček listového těsta 

kečup nebo marmeládu 

mandle  

 Listové těsto rozděl na malé kuličky, ze 

kterých poté vytvaruj podlouhlé válečky. Pomocí 

vidličky vytvoř na válečku čárky, které budou 

představovat rýhy prstů. Na jedné straně 

každého prstu udělej malý dolíček, do kterého dej 

jednu mandli, které bude představovat nehet. 

Nakonec dej vše na pečící plech a nech dozlatova 

upéct. Hotové prsty ozdob kečupem nebo 

marmeládou.  

Dobrou chuť a pozor, ať někoho nevystrašíš. 

  

Halloween má kořeny v prastaré tradici 

Keltů, kteří se takto loučili s létem. Podle 

legendy lidé v dávných dobách věřili, že v 

noci z 31. října na  1. listopad se domů vracejí 

duše zemřelých a vyhledávají pomoc 

příbuzných, aby jim pomohli překročit onu 

hranici do země mrtvých, kde vládl bůh 

mrtvých Anwinn.  

 Aby duchové viděli na cestu, lidé jim 

svítili svítilnami z vydlabaných řep. 

Převlékali se do starých hadrů a malovali si 

obličeje, aby byli ochráněni před zlými 

duchy. Dnes se místo řepy používají dýně, 

neboť jich roste víc.  

 Svátek se líbí hlavně dětem, které se 

vydávají v maskách a v převlecích strašidel a 

duchů po domech příbuzných a známých, 

kde získávají sladkosti a ovoce. Pokud 

nedostanou, co chtějí, mohou vyvést v domě 

nějakou lotrovinu. V této magické noci se 

vyřezávají z tykve lucerny, které se dávají do 

oken nebo před vchod, aby chránily 

domácnost před zlomyslnostmi duchů.  

(www.ceskatelevize.cz) 



Atletický čtyřboj 

Dne 24. 9. se naše škola zúčastnila 

tradičního atletického čtyřboje, který se konal 

na stadionu v Bílině. Soutěžilo se v běhu na 

60m, 1000m, skoku vysokém, dalekém, vrhu 

koulí a v hodu kriketovým míčkem. Přihlásili 

jsme žáky 8. a 9. roč. do kategorie starších 

dívek a chlapců. 

Dívky: 

M. Skálová, E. Jankurová, L. Hroníková, M. 

Malinská (9. A) 

Chlapci: 

F. Řezníček, D. Kučera, O. Hájek (9. A) 

P. Tancoš, P. Miko (9. B) 

Soutěže se zúčastnilo 15 škol, chlapci 

skončili na 8. místě. Z individuálních výkonů 

bych vyzdvihl celkové 2. místo D. Kučery ve 

skoku vysokém (155cm), 4. místo F. 

Řezníčka ve skoku dalekém (493 cm) a 

rovněž 4. místo v běhu na 60m P. Tancoše.  

Dívky skončily na 12. místě. Nejlepšího 

výkonu dosáhla M. Skálová v hodu 

kriketovým míčkem—na 8. místě. 

Všichni zúčastnění vzorně 

reprezentovali školu , jak svými výkony, tak i 

chováním během celého závodu. 

(Mgr. D. Walter) 

 

Mistrovství Maxipsa Fíka ve 

skocích 

Dne 24. 9. se 5 žáků naší školy 

zúčastnilo sportovní akce Mistrovství 

Maxipsa Fíka, kterou pořádala Základní škola 

praktická v Bílině. 

Žáci soutěžili ve skoku do výšky, skoku 

do dálky, trojskoku, skocích přes švihadlo a 

v disciplíně „Fíku skoč pro…“ 

Naši školu reprezentovali: 

Alexandr Bertok, Ladislav Pešta, David 

Pešta (5. D), Jan Daduč (8. D), Petr Dočekal 

(9. D) 

Ve své věkové kategorii obsadil 

1. místo v disciplíně „Fíku skoč pro…“ 

Alexandr Bertok. 

(Bc. M. Hudeček) 

 

SPORTUJEME 



 Coca – cola cup 

Dne 6. 10. se konal tradičně již další 

ročník fotbalového turnaje Coca – cola cup. 

Je specifický tím, že se hraje jako velký fotbal, 

tudíž v 11 lidech. První kolo turnaje se konalo 

ve sportovním areálu Anger. Turnaje se 

zúčastnily 4 školy. ZŠ Koperníkova, ZŠ 

Žalany a k naší smůle sportovní škola ZŠ 

Edisonova. Do dalších kol postupuje pouze 

vítěz. 

Naši školu reprezentovali: 

Tomáš Nguyen (6. A), M. Jirsa, O. Hada (7. A), 

K. Brázda, O. Novák, D. Kraus, Y. Assi, M. 

Parsch  (8. A) 

F. Řezníček, T. Abass, D. Kučera (9. A) 

P. Tancoš, P. Miko (9. B) a J. Daduč (9. D) 

První zápas, hraný 2 krát 20 minut 

jsme hráli proti ZŠ Koperníkova, v utkání 

jsme byli lepším týmem, nicméně po první 

půli jsme prohrávali 1:0. Kluci ale ve druhé 

půli zabojovali a otočili brankami Tancoše a 

Daduče na 2:1. Druhý zápas proti ZŠ Žalany 

byl také v naší režii, v obraně kraloval David 

Kraus, v záloze s kapitánskou páskou Patrik 

Miko a v útoku rychlík Tancoš a střelec 

Daduč. Vyhráli jsme 4:2. Patrik Tancoš vsítil 

Hattrick. 

Bylo jasné, že o první postupové místo 

se utkáme s Edisonkou, ta ovšem válcovala 

soupeře rozdílem několika tříd. Hrají tam 

kluci z FK Teplice a rozdíl je obrovský. I my 

jsme po statečném výkonu prohráli a zbylo na 

nás 2. místo. Všechny kluky bych chtěl 

pochválit za výkony, bojovnost i chování. 

(Mgr. D. Walter) 

Plavecká štafeta měst 

Dne 7. 10. 2015 se konala plavecká 

štafeta měst. Výsledky všech žáků a všech 

škol se sčítají dohromady a poté se poměřují 

mezi všemi okresními městy ČR.  

Naši školu reprezentovali: 

S. Zavadilová (6. A), V. Nasler, E. Žambulová 

(7.A), K. Brázda, O. Novák, Y. Assi (8. A), L. 

Hroníková, E. Jankurová, M. Skálová, M. 

Kollar, O. Hájek (9. A) 

Plavalo se 100 metrů, tudíž 4 bazény 

v naší teplické plavecké hale. Nejlepších časů 

dosáhli Lucie Hroníková a Youseff Assi ve 

shodém čase 2:16, o vteřinu zaostal Ondřej 

Novák. Všichni s většími, či menšími 

problémy trať uplavali. 

(Mgr. D. Walter) 

 



 OVOCE DO ŠKOL 

„Ovoce do škol“ je projekt Evropské 

unie, do kterého je naše škola zapojená. 

Každý týden dostávají žáci 1. – 5. tříd zdarma 

ovoce nebo zeleninu. Snažíme se, aby se naši 

žáci naučili tyto potraviny jíst. Proč? 

Každý z nás má v sobě strážce, který 

nás chrání před nemocemi. Jeho jméno je 

imunitní systém. Tento systém bojuje se 

všemi viry a bakteriemi, s kterými přijdeme 

do kontaktu každý den. Slabý strážce se však 

jen těžko ubrání a my jsme často nemocní. 

Jak mu tedy dodáme sílu? Právě tím, že 

budeme pravidelně jíst ovoce a zeleninu, 

které jsou zdrojem spousty vitamínů.  

V tomto nevlídném mrazivém období 

je vitamínů zapotřebí více než kdy jindy. My, 

pilní a hraví žáci, nechceme být nemocní 

v posteli. Radši si chceme užívat sněhového 

dovádění. A proto říkáme: „Jíme ovoce a 

zeleninu a dodáváme tak sílu našemu 

imunitnímu systému!“ 

(Mgr. M. Vavřičková) 

Pokračuje vzdělávací program 

„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.  

Naše škola se do tohoto projektu 

zapojila již podruhé. Děti se již těší na plnění 

úkolů, které je čekají v průběhu prosince. 

Výzva 56 

zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti 

Naše škola realizuje projekt „Čtení nás 

baví“, registrační číslo 

CZ.1.07/1.1.00/56.1223, zaměřený na 

zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti. 

Výzva 57 

rozvoj technických dovedností a 

výuka cizích jazyků 

Naše škola realizuje projekt 

„Pracujeme s nadšením“, registrační číslo 

CZ.1.07/1.1.00/57.1003, zaměřený na rozvoj 

technických dovedností a výuku cizích jazyků 

formou blended learningu.  

 

Škola je zapojena do projektů ... 



časopis Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a 
výpočetní techniky, Teplice 

 
Na tvorbě časopisu se podílejí:  

žáci a učitelé ZŠ Plynárenská 

       

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

Podzim vchází do dveří 

Podzim vchází do dveří, 

žloutne listí, den se krátí, 

nikdo ani nevěří, 

že už krásné léto končí, 

podzim vchází do dveří. 

Ze stromu se hrušky smějí, 

jablíčka jsou červená, 

podzim, ten z nás pro každého 

na zahradě něco má. 

Hejna ptáků odlétají, 

naposled jim máváme, 

letí, letí pod oblaky 

do té dálky neznámé. 

Pole jsou už bez obilí, 

vítr na nich skotačí, 

každé ráno více studí, 

každý den je jinačí. 

A kdo zlatem barvil stráně, 

víme to či nevíme, 

je to podzim, krásný podzim, 

zdravíme tě podzime. 


