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A rchanděl Gabriel oznám il podle svědectví Nového zákona 

Panně Marii  početí Syna z Ducha Svatého. 

Trošku nevánoční  básnička, ale Mikulášovi a čertům se líbila :-) 

Emanuel Frynta: Angličané 

Angličané jsou námořníci 

a slečny oslovují Miss, 

co ale o nich musím říci –  

že nedovedou pravopis. 

 

Už jejich první omyl je ten, 

že píšou I – a čtou to aj! 

To jako kdyby psali květen 

a vyslovovali to máj. 

 

Je mi jich líto, hlavně dětí, 

co ty s tím mají za dřinu –  

já musel napsat jen tři věty 

a myslel jsem, že zahynu. 

 

Ta hrůza, než se naučíte 

pár slovíček, a natož stran! 

A u nich každé malé dítě 

musí být rovnou Angličan. 
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Milé čtenářky a čtenáři, 

jsou tady Vánoce, čas klidu a rozjímání.  

Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený stromeček, světla svíček, čerstvě 

napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví, jmelí a … 

Krásné Vánoce všem, vychutnejte si pohodu zimních večerů, užijte si radost z dárků. 

Mějte úctu jeden ke druhému a dávejte si to nejcennější, dávejte si lásku.  

 

Šťastné a veselé Vánoce Vám přeje redakce Budíčku.  

B etlém (v hebrejštině bét lechem  znam ená Dům  chleba) je lidový 

výraz pro vánoční jesličky, připomínající rodnou vesničku malého Ježíška.  

C ukroví o  Vánocích vzešlo nejspíše z původního pohanského zvyku 

připravovat o zimním slunovratu obřadní pečivo. Měsíčky a kolečka slazené 

medem symbolizovaly bohyni Měsíc (lunu) a boha Slunce. U křesťanských hospodyněk 

navíc nesmějí chybět jidáše, betlémské hvězdičky, vánočky, milostě, minoritský perník 

nebo biskupský chlebíček.  
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Vánoční příběh 

Bylo zimní odpoledne. Po chodníku šly 

dvě zachumlané postavy, jedna malá a jedna 

velká. 

Malá Anička šla s mamkou ze školy. 

Jindy byla Anička upovídaná, ale dnes byla 

zaražená, zamyšlená a mlčenlivá. Maminka se 

toho hned všimla a ptala se, copak se jí stalo. 

Odpovědělo jí jen ticho. 

Mamka nenaléhala, věděla, 

že se jí Anička dříve či 

později přece jen svěří. 

Když přišly domů, 

honem si vysvlékly kabáty, 

přezuly se do bačkor a 

maminka vybalila nákup. 

Anička šla k sobě do 

pokojíčku, sedla si na postel a byla moc 

smutná. Maminka nakoukla dovnitř. Anička 

se na ni smutně podívala a řekla: „Mami, děti 

ve škole říkaly, že není žádný Ježíšek a že 

dárky kupuješ ty s tátou.“ Jen to dořekla, 

vyhrkly jí slzy do očí a rozplakala se. 

Maminka ji objala, pohladila a řekla: „A co 

když se ty děti pletou? Já ti povím veliké 

tajemství, ano?“ 

 Maminka si sedla k Aničce na postel a 

začala vyprávět: „Už je to opravdu moc a moc 

dávno, co Ježíšek dal poprvé dětem pod 

stromeček nějaký dárek. Tehdy bylo dětí 

maloučko a tak Ježíšek dokázal na Štědrý den 

dárečky roznést všem po celém světě. Jenže 

dětí na světě přibývalo, že už to Ježíšek sám 

nestačil. A proto se domluvil se všemi 

maminkami a tatínky na celém světě, aby 

dětem dávali dárky oni. Ale Ježíšek si každý 

rok vybere několik dětí, kterým sám donese 

dárek, na který rodiče třeba nemají peníze, 

nebo o tom přání vůbec nevědí. A všichni jsou 

pak pod stromečkem překvapeni, kdo tento 

dárek dítěti dal. Nikdy nikdo 

neví, kdy na něj přijde řada. 

Ví se jen, že Ježíšek si vybírá 

z dětí, které na něj věří.“ 

Anička už neplakala, očička 

měla vykulená a hned se 

zeptala: „Maminko a ty na 

Ježíška věříš?“ A maminka 

řekla: „Věřím.“ 

  „Maminko, to je úplně jako pohádka. 

Někdo věří, že jsou princezny a kouzelníci, 

jiný ne. Ježíšek je taky jako pohádka. Nikdo 

neví, jak je to doopravdy.“ Maminka Aničku 

objala a zašeptala: „Jsi opravdu moc chytrá a 

bystrá holčička. Odhalila jsi to veliké 

tajemství. Ježíšek je opravdu pohádka. A 

jestli na tuto krásnou pohádku budeš věřit, 

budeš mít v srdíčku schovanou velkou sílu. Je 

to víra v dobro a fantazii. A to je velmi vzácný 

dar.“ 

http://www.clipartlord.com/tag/nativity-clip-art/ 
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Mikulášský turnaj prvňáků 

a dětí z MŠ 

Jako každý rok, tak i letos se konal 

Mikulášský turnaj ve čtvrtek 3.12.  Zúčastnily 

se ho děti z 1. ročníku a předškolní děti z 

MŠ Na Spojce a  z   MŠ Okrajové. 

Paní učitelka Bublová  připravila  

různé úkoly, soutěže a překážkové dráhy pro 

děti z  MŠ Okrajové a paní učitelka 

Vavřičková je připravila pro děti z MŠ Na 

Spojce. Na pomoc nám přišli i andílci a čerti. 

Byly to žákyně z vyšších ročníků (A. 

Bartovská, M. Skálová, B. Vlasatá a A. 

Štefancová). 

Děti byly rozděleny do několika skupin 

a každá skupina, pod dohledem paní učitelek 

nebo andílků a čertů, plnila zadané soutěže a 

úkoly. Za jejich snahu a úsilí je čekala sladká i 

věcná odměna. Podle usměvavých tvářiček se 

turnaj všem dětem velmi líbil. 

(Mgr. M. Vavřičková) 

Ve škole chodil Mikuláš 

V pátek 4. prosince zavítal do naší 

školy netrpělivě očekávaný Mikuláš se svými 

pomocníky- čerty a anděly. Na mikulášskou 

nadílku jsme se všichni moc těšili. 

Každá třída na prvním stupni si pro 

Mikuláše připravila hezké básničky i písničky. 

Přestože se někteří trošičku obávali, čert si 

nikoho neodnesl, naopak, všichni si s chutí 

zamlsali a radovali se z bohaté nadílky. 

(Mgr. K. Mižu) 

 

Mikuláš zavítal také na druhý stupeň. 

Ačkoli se všichni tvářili statečně, v některých 

byla  určitě malá dušička, když se Mikuláš s 

čerty objevil ve třídě. Naštěstí čerty pomohly 

Předvánoční školní akce ... 

D árky nepatř í m ezi starobylé obyčeje. Součástí Vánoc se staly až v  19. 

století. 
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obměkčit krátké básničky a písničky. Za 

odměnu dostali také malé balíčky s ovocem a  

drobnými sladkostmi. 

Mikuláš s čerty a andělem navštívil 

také oddělení následné péče teplické 

nemocnice. Nemocní, kteří se zde léčí, byli 

velmi překvapeni a potěšeni touto návštěvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V teplické nemocnici zpívaly také 

děti z pěveckého kroužku 

Dne 16. 12. se vydal pěvecký kroužek 

do teplické nemocnice, konkrétně do 

oddělení následné péče, rozdávat radost. 

Ihned po příchodu na dvanáct zpěváků 

čekal nádherně ozdobený stromeček a 

několik babiček a dědečků, kteří čekali na 

jejich vystoupení. 

E pifaneia (zjevení) či Theofaneia (Boží zjevení) jsou výrazy, jim iž se 

v řečtině označuje slavnost Zjevení Páně, která ve východních i západních církvích 

připadá na den 6. ledna.  

Mikuláš 

Kde se vzal, tu se vzal, 

Mikuláš pod okny stál, 

V ruce velkou berličku, 

Na hlavě měl čepičku, 

Z bílých vousů teplý šál, 

Takhle, děti, vypadal! 
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Pěvecký kroužek zazpíval celkem šest 

vánočních koled. Jejich vystoupení bylo 

oživeno doprovodem na kytaru, který obstaral 

manžel jedné ze sestřiček. Po vystoupení žáci 

obdarovali nadšené publikum dárečky, které 

vyrobili žáci naší školy. Mezi dárečky byly 

například zvonečky, stromečky nebo andílci, 

každý z pacientů dostal také vánoční přání. 

Všechny babičky a dědečkové měli 

velikou radost, někteří dokonce plakali 

dojetím, protože jim návštěva dětí a vánoční 

koledy udělaly radost. Na oplátku dostaly děti 

vlastnoručně upečené cukroví od pacientů, 

které jim moc chutnalo. 

Na závěr všechny děti popřály 

pacientům, ale také celému personálu krásné 

Vánoce a hodně zdraví. Celé odpoledne se 

moc povedlo a samy děti uvedly, že odcházely 

s  hřejivým pocitem u srdce, protože ten den 

udělaly pro ostatní něco hezkého ... 

Děti ze ZŠ Plynárenská zpívaly při 

rozsvěcování vánočního stromku 

Jako každý rok, tak i letos, se 

v Proseticích 28. listopadu rozsvěcel vánoční 

stromeček. I přes obrovskou nepřízeň počasí 

se u tzv. Myší díry sešlo přes 20 dětí z naší 

školy. I když byli žáci před vystoupením 

trošku nervózní a promrzlí, vystoupení zvládli 

na jedničku.  

Po pokynech od černobílého čerta se 

děti odebraly na jeviště, na které se skoro 

nevešly. Pro diváky si sbor připravil vánoční 

pohádku proloženou šesti krásnými a 

známými českými koledami. Pohádku 

výborně četla Eliška Procházková z 5. A a 

koledy zpívali žáci od první až do deváté třídy. 

Celý předvánoční večer se velice povedl 

a žáci jistě udělali lidem před Vánoci spoustu 

radosti.  

(Mgr. A. Moravcová) 

 

Víš, proč zapalujeme svíčky na 

adventním věnci, a co znamenají? 

Letošní advent začal už 

27. listopadu a skončí přesně 24. prosince 

po západu slunce. 

Svíčky na adventním věnci jsou 

většinou čtyři, někdy se doprostřed věnce 

dává svíčka pátá. Čtyři svíčky 

nepředstavují jen čtyři neděle, ale každá 

svíčka má také svoji symboliku. Celý  

Děti MŠ Na Spojce v naší 
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škole ... 

Týden otevřených dveří využila 

Mateřská škola Na Spojce k návštěvě svých 

starších kamarádů ve škole. Vánoční 

atmosféra přispěla k dobré pohodě, děti 

obdivovaly výzdobu školy i výrobky 

vánočních dílniček. Ale hlavně si vyzkoušely 

sezení ve školních lavicích a také trochu 

výuky v prvních třídách. Velice je zaujala 

výuka v učebně výtvarné výchovy. 

Určitě ve škole nebyly naposledy … 

V týdnu otevřených dveří 

probíhaly vánoční dílničky ... 

Od středy 16.12. do úterý 22.12. 

probíhá na naší škole Týden otevřených 

dveří. Rodiče se m ohou přijít podívat 

na své děti, aby viděli, jak se učí a pracují při 

vyučování. Doufáme, že letos bude 

návštěvnost hojnější než v minulých letech. 

V úterý 15.12. byly pro děti 

připraveny Vánoční dílničky. V každé třídě 

děti se svými třídními učitelkami vyráběly 

různé vánoční dárečky na vánoční prodej, 

který se bude konat u hlavního vchodu. 

Každá třída tvoří něco jiného (např. vyrábí 

vánoční věnce, ozdoby, přáníčka, atd.). 

Budeme velmi rádi, když se k nám připojí i 

věnec, by měl být vyroben ze živých větviček 

- ty představují život. 

1. neděle - železná - svíčka představuje 

naději 

2. neděle - bronzová - svíčka představuje 

mír 

3. neděle - stříbrná - svíčka představuje 

přátelství 

4. neděle—zlatá, svíčka představuje 

lásku 

F rantišek, jako tradiční vánoční vůně, obsahuje i  kadidlo (Gumi Olibanum), 

které se přidává do rozemletého dřevěného uhlí. Provoněné svátky znali už i Keltové, 

kteří na ohni pálili voňavé jehličí.  

V TÝDNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ... 
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rodiče a zkusí si se svými dětmi 

také něco vyrobit a především si 

výrobky svých dětí zakoupit. 

(Mgr. M. Vavřičková) 

Tradiční vánoční 
sportovní turnaj 

Jako každoročně, i letos, 

se v pátek 18. prosince koná 

vánoční sportovní turnaj. Pro 

děti z 1. stupně a přípravné třídy. Mohou se 

na nás přijít podívat i rodiče. Pro menší děti 

(0., 1., 2. a 3. ročník) paní učitelka Hyhlanová 

připravuje různé úkoly, soutěže a překážkové 

dráhy. Pro starší děti (4. a 5. ročník) paní 

učitelka Vavřičková připravuje turnaj ve 

vybíjené. 

Každé z dětí se nějakým způsobem 

zapojí do turnaje. Samozřejmě je za jejich 

snahu a úsilí bude čekat sladká i věcná 

odměna. Doufáme, že se jim letos bude turnaj 

líbit, tak jako každý rok.  

(Mgr. M. Vavřičková) 

Podobný vánoční sportovní 

turnaj je připraven i pro žáky 

2. stupně. Bude se konat v 

pondělí 21. prosince. 

Kluci a holky si změří své síly ve 

florbalovém turnaji smíšených 

družstev v čele s kapitány—

učiteli. Ti, kteří příliš nefandí 

florbalu se mohou zúčastnit 

malého turnaje ve stolním tenise… 

Závěr roku společně oslavíme 
poslední den 

před vánočními prázdninami, 
 

kdy se ve všech třídách budou konat 

vánoční besídky s ozdobeným stromečkem, 

prvními dárečky, připomenutím vánočních 

zvyků a tradic, zpíváním koled ... 

G wiazdka (Hvězdička, zřejm ě první hvězda na obloze) je jedna z  mýtických 

postav, která v Polsku rozděluje štědrovečerní nadílku. 

H vězda vánoční je tradiční ozdobná květina, jejíž správný botanický 

název je Pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima) . Pochází z Mexika.  
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Multikulturní projekt 

V pondělí 23.11. se všechny třídy školy 

neučily. No, vlastně se neučily podle rozvrhu, 

ale zjišťovaly informace o různých státech 

světa, o různých národnostech, kulturách, 

zvycích, typických jídlech, … 

Každá třída si vybrala jeden z 

navržených států. Během celého dopoledne si 

žáci sdělovali a zpracovávali informace o 

daném státu. Menší děti formou vyprávění, 

čtení, luštění, kreslení. Ti starší již zvládli 

vyhledat informace k 

jednotlivým tématům a 

zpracovat je. 

Výstupem je velký 

klip, který shrnuje zjištěné 

informace o jednotlivých 

státech. Klipy máme 

vystaveny na chodbě a kdykoli si můžeme 

připomenout informace o vybraných státech. 

3. B. se v rámci projektového dne 

podívala na jedno dopoledne do Anglie. Společně 

jsme si nejprve ukázali, kde Anglie leží, jaká v ní 

jsou města, řeky nebo jak se do Anglie můžeme 

dopravit. Protože se blíží Vánoce, pár chvil bylo 

věnováno i anglickým Vánocům a tradicím. 

Společně jsme si zahráli na anglické královny a 

na hradní stráž. Všechny děti převleky moc 

bavily.  

V poslední části jsme si povídali o 

památkách a zajímavých místech, každá 

skupinka dostala jednu památku, o které se 

dočetla několik informací, ty sdělila svým 

spolužákům a poté svou památku namalovala. 

Celý projektový den se v naší třídě vydařil a 

všem se „výlet“ do Anglie moc líbil. 

Projekt HASÍK 

18. 11. a 9. 12. navštívili naší školu 

hasiči z teplického hasičského sboru se svým 

kamarádem Hasíkem.  

Že nevíte, kdo je Hasík? Je to 

kamarád hasičů, který jim pomohl předvést 

žákům 2. A a 2. B v praxi 

náročné hasičské povolání. 

Poté děti hravou formou 

seznámil a naučil jak 

reagovat v případě požáru.  

Děti si prohlédly hasičskou 

uniformu, seznámily se 

s důležitými telefonními čísly, vyzkoušely si, 

jak správně zavolat hasiče v případě 

nebezpečí. Formou hry získaly velice důležité 

informace, jak se zachovat v případě požáru 

doma i ve škole.  

Setkání s Hasíkem bylo velice poučné, 

ale i zábavné. Taková forma výuky děti velmi 

bavila a získané zkušenosti si snad budou 

pamatovat.  

(Mgr. J. Michalová) 
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„Za vodou“ do Aqua Marien 

V sobotu 14. 11. jsme se s členy 

ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU při ZŠ 

Plynárenská, vydali na výlet do aquacentra 

v německém Marienbergu. 

Čekala nás obrovská zábava, bazén s 

umělými vlnami a průtokovým kanálem, dva 

venkovní vyhřívané bazény, sauna, dětský bazén, 

vodní hrad, rodinná skluzavka, trubicová 

skluzavka, skluzavka pro jízdu na gumových 

duších. 

Také jsme měli možnost zúčastnit se 

sportovního závodění pořádaného pro 

návštěvníky. A nejen účastnit! Mila Grandić 

dokonce zvítězila v jízdě na gumové duši, měla 

nejdelší dojezd a porazila i dospělé. Všichni jsme 

si celý den užili a těšíme se na další sportovní 

výlety. 

Za doprovodný pedagogický tým 

Mgr. Iveta Nálepková 

ZDRAVÁ 5 na 1. stupni 

Škola Zdravé 5 nás navštívila 

v adventním čase. 

V programu se žáci seznámili 

s 5 základními zásadami zdravého 

stravování: 

 správným složením jídelníčku,  

 ovocem a zeleninou,  

 pitným režimem,  

 zásadami hygieny  

 bezpečnosti potravin a přípravou zdravé 

svačinky.  

Na každé téma byl připraven soutěžní 

úkol, který žáci plnili rozdělení do 

skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr 

si odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé 5“ a 

také tipy na ZDRAVÉ VÁNOCE.  

 

Zámek Libochovice – peklo? 
V „mikulášském týdnu“ navštívili žáci 2. – 

4. ročníku Zámek Libochovice.  

Čekal nás interaktivní zážitkový program 

pro děti o tom, co se stalo, když zlý ZMATEK 

uhasil v pekle oheň. Zažili jsme dobrodružnou 

cestu mezi nebem a peklem při hledání uhlíků na 

nový oheň pro čertíky. 

Exkurze na SOU Fráni Šrámka 

Dne 8. 12. jsme se s některými žáky 

z 9. ročníků zúčastnili exkurze na SOU Fráni 

Šrámka v Teplicích v rámci projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v ÚK. 

V prvním bloku byli žáci seznámeni 

s krátkou historií školy, jejím směrováním do 

budoucna, nabízenými obory a výrobky žáků. Na 

závěr byl celý blok podpořen motivačním videem 

o SOU.  

V druhém bloku žáci navštívili zázemí 

školy a dílny oboru zedník. Zde byli seznámeni 

s technologiemi, nástroji a postupy, které se ve 

stavebnictví používají. Na závěr si žáci mohli 

vyzkoušet profesi sádrokartonáře a zašroubovat si 

svůj první vrut do sádrokartonového profilu.  

Exkurze se žákům líbila, někteří podpořili 

své rozhodnutí v příštím roce zasednout do 

školních lavic právě na tomto učilišti.  

(Ing. L. Kovaříková) 
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Tak zase po roce, máme tu Vánoce! 

Vánoční nálada, všechny nás ovládá. 

Chceme Vám za redakci Budíčků,  

poslat pár řádků -  

příjemné prožití vánočních svátků. 

Cukroví s vanilkou, 

šupinku pro štěstí 

a spoustu světýlek na Vašem 

náměstí. 

Hodně dárků na Vánoce,  

ať se daří v novém roce!  

Na tvorbě časopisu se podíleli: 

žáci a učitelé ZŠ s RVIVT Plynárenská 

 

Časopis i další aktuality naleznete na:

 www.zsprosetice.cz 


