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Dva měsíce volnosti jsou definitivně minulostí. Nespoutané děti plné energie 

zaplavily školní třídy. Energii a sílu je třeba usměrnit a využít ji co nejlépe na 

zvládnutí všech nových úkolů, které nás čekají.  

Důležité je vědět, že škola dětem dává něco nového, výjimečného a 

v neposlední řadě i důležitého. Vždyť v samém závěru má škola žáka připravit na 

budoucí povolání.  

V září jsme oslavili 30. výročí založení naší školy. Oslavy trvaly celý týden a 

pěkně jsme si je užili. Na stránkách Budíčku, kromě tradičních rubrik z akcí školy a 

ze soutěží, najdeme i vzpomínky na tyto významné dny.  

Příjemné chvíle při čtení školního časopisu a mnoho studijních úspěchů 
v novém školním roce přeje redakce časopisu Budíček. 

MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 



  Od začátku letošního školního roku se naše škola zúčastnila čtyř 

sportovních akcí. Jednalo se o dvě míčové soutěže (Coca-cola cup a 

Přehazovaná) a dvě individuální (Plavecká štafeta měst, Atletický čtyřboj). I 

v dnešní moderní době mají děti kladný postoj ke sportu a všeobecně 

k pohybové aktivitě vůbec. Jakýkoliv sport není jen o fyzické zdatnosti a 

udržování zdravého ducha, ale i o chuti vítězit, která se každému z nás hodí 

po celý život a pomáhá nám v jeho lepším prožití. „Není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se.“ Nejsou vždy jen výhry tabulkové (první místo a medaile), jsou 

také výhry o dost cennější a to sami nad sebou. Při každé sportovní akci škol 

je na první pohled poznat, kdo určitý sport dělá i ve volném čase, někdy i na 

závodní úrovni, a kdo se k danému sportu dostane jen sporadicky. V tento 

moment jsou tabulkové výsledky nepodstatné, protože závodní sportovci to 

mají většinou předem vyhrané. Důležitá je chuť ostatních bojovat a nevzdat 

to předem a pro co nejlepší výsledek udělat maximum. V tu chvíli se projeví 

opravdoví vítězové a těchto momentů jsme během našich sportovních akci 

mohli vidět několik. 

Sportovní akce školy 



      První sportovní akcí byl Atletický 

čtyřboj. Tato soutěž měla jednu velikou 

nevýhodu, apelovala na atletickou 

všestrannost soutěžících. Ani 

profesionální sportovci kromě výjimek, 

ale nejsou takto všestranně způsobilí. 

Představme si například Helenu 

Fibingerovou, jak běhá 1500 m a naopak 

výškaře Bábu, jak vrhá koulí. Každý 

z našich žáků prokázal schopnost 

v nějaké disciplíně např. (Kristina 

Bohatová 10. Místo vrh koulí, Tomáš 

Nguyen 12. místo hod míčkem, Assi 

Yousef 9. místo vrh koulí, Michal 

Pomikáček 11. místo vrh koulí a Ondřej 

Hada 5. místo hod míčkem), ale celkové 

umístění naší školy bylo v druhé polovině 

startovního pole, což ovšem nic nemění 

na tom, že jsme se nenechali zlomit a do 

každé disciplíny jsme dali maximum. 

Neopomenout také musím pomoc mé 

asistentky Anežky Bednářové, která mi 

byla vždy k ruce a dopomohla 

k hladkému průběhu závodů. 

     Další sportovní akcí, které se naše 

škola účastnila, byla plavecká soutěž 

měst.  Plavecká soutěž měst je 

projektem, kdy se nejméně 250 lidí 

z každého města účastní plavání na 

100m volným způsobem a nejlepších 

250 časů se sečte do jakési štafety. I 

díky našemu přičinění jsme jako město 

dopadli v celé ČR na 3. místě v kategorii 

C (města nad 50 000 obyvatel). 100 m 

není jen takové víkendové plavání a pro 

některé to byl téměř boj o život a 

sáhnutí si na dno svých možností. Těší 

nás, že i naše výkony pomohly 

k pěknému výsledku. 



     Dalším sportovním kláním, kterého se 

zúčastnili chlapci z druhého ročníku, byl 

očekávaný Coca-cola cup. V našem 

okrskovém kole jsme ve skupině měli ZŠ 

Čestmíra Císaře, ZŠ U Nových lázní a 

také ZŠ Edisonovu. První zápas jsme 

odehráli se ZŠ U Nových lázní, který pro 

nás dopadl remízou. Alespoň jsme mohli 

promyslet taktiku pro další zápasy. 

Druhý zápas se ZŠ Čestmíra Císaře jsme 

vyhráli. Je pravda, že naši protihráči byli 

skoro o rok mladší, což ve fotbale 

nemusí být vždy výhoda. Jako poslední 

zápas nás čekala ZŠ Edisonova. Naše 

taktika tedy byla jasná, ubránit, co se 

dá. Naše taktika v podstatě vyšla a 

výsledné skóre nebylo tak obrovský 

rozdíl. Celkově jsme tedy skončili 

v okrskovém kole (kolo pro Teplické 

obvody na rozdíl od okresního, které se 

týká celých Teplic a okolí) na druhém 

místě. Což je velmi dobré umístění a 

myslím si, že kdybychom neměli ve 

skupině školy, které jsou na fotbal přímo 

zaměřené, tak bychom postoupili 

minimálně do okresního kola. Moc nám 

také nepomohlo počasí, protože po celou 

dobu turnaji byla zima a pršelo. I tak 

jsme ale ukázali, že nás to neodradí a do 

zápasů jsme dali vše. 

Sportovní akce školy 



     Prozatím poslední soutěží byla 

přehazovaná, která se konala u nás 

na škole a hostili jsme ještě ZŠ Na 

Stínadle, ZŠ Metelkovo náměstí a ZŠ 

Maxe Švabinského. Tohoto turnaje se 

zúčastnily dívky šestých a sedmých 

tříd a druhá skupina dívky osmých a 

devátých tříd. Dívky ze ZŠ Metelkovo 

náměstí po právu okrskové kolo 

vyhrály. Naše dívky zabojovaly a 

skončily na třetím místě. I přes velký 

počet účastníků a menší prostory 

tělocvičny turnaj proběhl bez 

problémů a všichni si turnaj užili. 

 

Bc. Jan Zámostný 



 

Vítání prvňáčků 

Tradiční vítání nových tváří 

Jako každý rok, tak i ten letošní se na začátku září 

vítali noví žáci- prvňáčci. Tentokrát bylo vše trochu 

jinak, šerpování bylo spojeno s oslavami výročí naší 

školy, a tak se celá tato slavnostní akce odehrávala 

v tělocvičně. 

Hned na úvod se před zaplněnou tělocvičnou pyšných maminek a tatínků 

představily naše školní mažoretky a promluvila paní ředitelka. 

Následovalo nejprve šerpování třídy 1. A., kterou všem přítomným představila třídní 

učitelka Zlatuše Štiková. Ve druhé části dostali svou šerpu a kytičku prvňáčci z 1. 

B., jejichž třídní učitelkou je paní učitelka Aneta Moravcová. 

Každého žáka paní učitelky představily všem přítomným, do nové školy ho osobně 

přivítala paní ředitelka a každý prvňáček odešel v doprovodu s jedním žákem 

deváté 

třídy.                                                                                                                 

          Nakonec dostaly svou šerpu i samotné paní učitelky. 

Všichni pevně věříme, že jako byl povedený a krásný tento den, tak takový bude 

celý první školní rok všech přítomných prvňáčků. 

                                                                       

p. učitelky Aneta Moravcová, Zlatuše 

Štiková 

Oslavy 30. výročí školy  



     Orel, sokol a jestřáb přilétli k nám do školy! 
Ve čtvrtek 22. září na naší škole proběhla výstava dravců. Žáci měli možnost vidět 
zblízka mnoho vzácných druhů dravých ptáků, vyslechli si zajímavosti o jednotlivých 
druzích. 
Poté následovala vědomostní soutěž o zajímavé ceny, někteří vyhráli pexeso, 
kalendář nebo volnou vstupenku na zámek Lednice. Dalším bodem programu byla 
prohlídka dravců při lovení kořisti, kdy někteří ptáci létali přímo nad hlavami 
přítomných žáků. Vybraní žáci měli možnost vypustit dravce do vzduchu a následně 
jej měli přivolat zpátky k sobě a nechat dravce dosednou na svou ruku. 
Program s poutavým výkladem zaujal nejen žáky, ale i učitele, všichni měli 
jedinečnou možnost sledovat dravé ptáky při letu a loveckých akcích, a zároveň o 
nich získat zajímavé informace. 
                                                                                                                          

                                           p. učitelka Markéta Stádníková 

Obyvatelé planety Země pozor! Dne 3. 10. 2016 nás 
navštívili obyvatelé sousední planety – Marťánci z Marsu. 
Setkání se uskutečnilo formou multimediálního koncertu v 

Domě kultury Teplice a zúčastnili se jej žáci prvního stupně. „Připadal jsem si jako 
na rockovém koncertě, bylo to super!“, prohlásil po akci jeden žák a další s ním 
souhlasili. 
Bobo Kantor, autor projektu Marťánci - Škola z Marsu, poznamenává: „Chceme 
dětem přiblížit vesmír jako realitu, která obklopuje naši Zeměkouli a prostřednictvím 
písniček, videoprojekcí, soutěží a povídání v plné míře rozvinout dětskou aktivitu a 
kreativitu přímo na koncertě, který se následně stává impulsem a inspirací pro jejich 
zapojení do celostátní výtvarné soutěže. Děti určitě nadchne nové audiovizuální 
zpracování scény, technologicky nejvyspělejší zvuková aparatura, videoprojekce, 
kosmická scéna, laser animace, simulace vesmíru a planet, nebo postavičky 
marťánků.“ 
A bylo tomu tak, jak Bobo Kantor předpokládal - dětem se koncert velmi líbil, navíc 
si každý odnesl domů malý dárek v podobě CD s písničkami z koncertu a 
Marťanského průvodce galaxií. 
                                                                                                                          

                             p. učitelka Veronika Šorfová 



Halloween 

Ahoj, tak tu máme podzim. Ale to neznamená jen podzimní prázdniny, čtvrtletí a 

konec těch hrozných veder, ale i můj nejoblíbenější svátek v roce – Halloween. Zde 

předkládám jeden recept na pavučiny. 

Budeme potřebovat: 

 

1x pánev 

1x igelitový sáček 

Těsto na palačinky: 3 vejce, 400ml mléka, 200g polohrubé mouky, špetka soli 

Olej  

1x dospěláka (dozor) 

 

Na pánev dáme olej a rozehřejeme. Mezitím si připravíme těsto na palačinky. Těsto 

dáme do čistého igelitového pytlíku. Následně na pánev s pomocí pytlíku 

s ustřiženou špičkou nakreslíme pavučinu. Opatrně obracíme a smažíme do zlatova.  

 

 

Dobrou chuť přeje Michal Tyšer 

 



Školní sportovní klub 

     Na konci září byly spuštěny kroužky ŠSK. Každý žák má 

možnost přihlásit se do několika kroužků, které naše škola 

nabízí.  

Kroužek badmintonu pod vedením paní uč. Benediktové je 

každou středu od 14:00 – 15:00 hod .  

Kroužek fotbalu pro 1. a 2. stupeň, který se koná ve čtvrtek od 

15:00 hod do 17:00 hod., vedoucí p. uč. Zámostný.  

Kroužek mažoretek je v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 – 16:30 

hod., vedoucí paní uč. Hyhlanová. 

 Dále je možnost přihlásit se do turistického kroužku, který 

vedou paní učitelky Štiková a Nálepková.  Akce kroužku jsou 

individuální  1x za měsíc a jsou k dispozici u vedoucích kroužku.  

Účastnický poplatek je 100 Kč za pololetí. Bližší informace 

najdete u vedoucích kroužků. 

Předseda ŠSK Bc. Jan zámostný 

 

Informace 



Naše výlety 

K příležitosti 30. výročí naší školy jsme byly na několika 

výletech. Tak se na nějaké podívejte: 

Dne 7. září jsme si užili zábavný den 

s Amosem, který se uskutečnil v rámci oslav 

30. výročí založení naší školy. Společně s 3. A 

jsme se vydali navštívit hrad Doubravku. 

Po cestě nás čekalo mnoho soutěží a zábavy. 

Hned na začátku jsme se rozdělili do dvou 

týmů, kde byli rovnoměrně zastoupeni žáci 

třetího i šestého ročníku. Jeden z prvních 

úkolů byl najít pro svůj tým nějaké pěkné 

jméno. Během dne tedy mezi sebou zápolili 

příslušníci týmů „Draci“ a „Pumy“. Po cestě 

na hrad Doubravka jsme mezi sebou soutěžili a 



Dne 7. září se děti z 6. A a 2. B vypravily do ulic našeho města.  Společně 

jsme odhalovaly historii Teplic, zaskotačily si na dětském hřišti a odpočinuly si 

ve stínu košatých stromů zámeckého parku.  

Skloubili jsme zábavu s poznáním. Děti si užily krásný den venku a přitom se 

mnohému naučily.  

Všem žákům naší školy přejeme co nejvíce takových příjemně prožitých dní. 

Za 6. A zapsala Eliška Procházková 



Naše výlety 

Turistický kroužek na Zámku Ploskovice 

Na podzimní výlet do Ploskovic jsme vyjeli v sobotu 22. října.                                                                  

Státní zámek Ploskovice je barokní zámecká stavba nalézající se ve stejnojmenné 

obci v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Bývá nazývána ČESKÉ VERSAILLES, chtěli 

jsme vědět proč…      Prohlídková trasa nám nabídla 11 místností ve stylu 2. 

poloviny 19. století z dob rakouského císaře                    a posledního českého 

korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Velmi zajímavé byly Grotty – 

uměle vytvořené jeskyně pod zámkem z počátku 18. století. 

Byli jsme nadšeni! A proč Versailles už víme také! 



Básnička pro školu 

     Narozeninová 

 
  

 Psal se rok devatenácti stý osmdesátý šestý 

 a tehdy poprvé vedly sem naše cesty. 

 Roky tomu jsou a obraz jako živý, 

 jen trochu se nám naše tváře křiví, 

 jak zvědavi a plni odhodlání 

 se hrdě hrnem do vzdělávání. 
 

 A že nás bylo tehdy dost! 

 Co jedinec, to osobnost. 

 Jak roky běžely, dny ubíhaly 

 a my si zpívali a taky jsme se smáli 

 a tváře, které dříve cizí byly 

 se v naše kamarády proměnily. 
 

 Dnes je nás trochu méně, 

 však o to více shluknutí jsme pevně. 

 Jen málokdo doopravdy tuší, 

 jak silné srdce v našem jádru buší. 

 Za jeden provaz dokážeme vzít 

 a jako parta za svým cílem jít. 
 

 Jak na horské dráze – nahoru a dolu, 

 mnoho let prožili jsme spolu. 

 Teď v plném proudu 30. je rok, 

 k oslavám zbývá už jen krok. 

 Jen malý krůček, malý krok, 

 naše škola slaví 30. rok. 
 

 Tak palce držte nám, 

 třeba k třicátým narozeninám, 

 Ať naše kroky mohou zas dál jít, 

 touhy a sny se naplnit. 

 A za pár let, až trošku pozmění nás čas 

 se můžeme šťastně shledat zas. 
 

 Vše nejlepší narozeninám přeje 6. A třída. 
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