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MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 

Milí čtenáři a milé čtenářky, 

v tomto předvánočním čase Vás zveme na stránky 

školního časopisu Budíček. Najdete zde inspiraci, 

poučení, zábavu. Možná se uvidíte na fotografiích ze 

školních akcí. Zamyslíme se nad tím, kdo nebo co 

dělá Vánoce. A také si popřejeme vše nejlepší do 

Nového roku. 

 

 Hezké čtení i pokoukání přeje redakce Vašeho Budíčku. 



Vzdělávací program „Ochutnejte Vietnam“ 

Naše škola využila nabídky 

vzdělávacího programu Poradny 

pro integraci, který byl věnovaný 

Vietnamu. Programu se zúčastnili 

žáci 6. tříd. 

První část programu vedla 

pracovnice Poradny pro integraci 

Mgr. Daniela Hrdličková, která 

žáky seznámila se svými 

zkušenostmi z pobytu ve 

Vietnamu, doplnila je základními 

informacemi o této zemi, její 

kultuře a zajímavé povídání doplnila fotografiemi z navštívených míst. Ve druhé části 

programu si žáci s pomocí paní Hang Nguyenové vyzkoušeli připravit 

jednoduchá tradiční asijská jídla – jarní závitky a sladký dezert. Každý žák dostal 

rýžový papír a ingredience potřebné pro přípravu závitků a mohl si je sám připravit. 

Hang také popsala dětem tradiční pokrmy vietnamské 

kuchyně a ukázala jim, jak se používají při stolování hůlky.  

Vzdělávací programy Poradny pro integraci určené školám 

jsou zaměřené na rozvíjení interkulturních kompetencí 

žáků a studentů a rozšíření jejich znalostí o jiných zemích. 

Poděkování patří Mgr. Daniele Hrdličkové a paní Hang 

Nguyenové, která škole také pomáhá při jednáních a 

spolupráci s vietnamskými žáky a jejich rodiči a 

překonávání nejen jazykových bariér. 

 

Mgr. Marcela Prokůpková 

ředitelka ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953 



 

Ve stejný den, kdy si žáci 1. B nazdobili ve třídě 

svůj vlastně první školní stromeček, si také 

povídali o Ježíškovi. Děti Ježíška zkusily popsat a 

namalovat. Některé děti namalovaly Ježíškovi 

dopis, který poté hodily do připravené schránky, 

kterou jsme všichni dali společně za okno. 

 

 

A jak podle některých dětí Ježíšek vlastně vypadá? 

Adélka: „Ježíšek je kudrnatý a jezdí na sáňkách.“  

Honzík: „Je tlustý a má červenou tašku s dárky, má vousy.“ 

Pavlínka: „Sbírá dopisy, má modrou čepici, je malinkatý a 

létá.“ 

Lukášek: „ Ježíšek je maličký, má bílé vlasy a plínku.“ 

Minna: „ Je to malý chlapeček, má červený batoh a černé vlasy.“ 

A představte si! Dopisy pro Ježíška za oknem skutečně do druhého dne zmizely! 

Tř. učitelka Aneta Moravcová 

Dopis pro Ježíška 



25. 11. 2016 proběhla na naší 

škole beseda na téma 

„Významné osobnosti naší 

historie“. Přednáška se konala 

v tělocvičně školy. Žáci měli 

možnost ověřit si či naopak 

doplnit si své znalosti z historie 

naší země. Dozvěděli se 

samozřejmě i nové informace a 

vyzkoušeli si psát hlaholicí.  

Zároveň se mohli historickým 

osobnostem podívat přímo do 

očí, jelikož zde byly představeny 

v podobě figurín v životní velikosti. 

Každá figurína měla před sebou artefakt, 

který ji charakterizoval. S kým se 

například seznámili? 

Byl zde: 

Mojmír l., mapa Velkomoravské říše 

Konstantin a Metoděj, hlaholice 

Přemysl Otakar l., Zlatá bula sicilská 

Karel IV. , Karlův most, korunovační 

klenoty 

Mistr Jan Hus na hranici, bible 

Jan Žižka, jeho zbraně 

Rudolf ll., alchymistická dílna 

Marie Terezie, Terezín 

T. G. Masaryk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: A. Štofčová 

Významné osobnosti naší historie 



 I když v předvánočním zmatku občas zaslechneme brblání na ty „zatracené 

svátky“, v skrytu duše má Vánoce rád každý.  Přemýšleli jste někdy o tom, díky 

komu si je každý rok můžeme užít tak, jak jsme zvyklí? 

 Vybrali jsme profese, ve kterých se lidé právě před svátky musejí ohánět 

nejvíc. 

 Ačkoliv tradice vánočních stromků není v Čechách příliš dlouhá, rozšířila se na 

přelomu 19. a 20. století, dneska byste asi těžko hledali rodinu bez stromečku.  

 Každý chce mít doma hezky rostlý stromek, ale v přírodě sám od sebe ideálně 

vyroste málokterý.  V Čechách existují firmy, které se specializují na pěstování 

vánočních stromků.  První úkol je čeká hned po zasazení stromku, boj s plevelem, se 

škůdci, s chorobami. Když toto všechno překonáte, začíná zdlouhavé tvarování. 

Tomu napomůžou kvalitní živiny a prostřihávání. Odměnou za těžkou práci jsou 

rozzářené dětské oči na Štědrý den. 

Jak dlouho roste 180 cm vysoký stromek? 

jedle kavkazská: 10-12 let 

smrk pichlavý: 10-11 let 

smrk ztepilý:9-10 let 

borovice černá: 7-8 let 

borovice lesní: 6-7 let 

Na zvědavé otázky žáků šesté třídy odpovídal František Valdman   

Kdo dělá Vánoce 



 Ani tradice kapra na vánočním stole není oproti rozšířené představě nijak 

dlouhá. Sahá pouze asi 150 let do historie. Je zajímavé, že v Čechách je ryba stále 

spíše vánočním symbolem než stálou položkou v celoročním menu. Kapr u nás 

jednoznačně vede. Tradiční hmotnost kaprů se pohybuje mezi 2-3 kg.  

 Celkem u nás najdete 24 000 rybníků, polovina z nich spadá pod Rybářství 

Třeboň, které je největší u nás, ale i v celé Evropě.  

 Za chovem kaprů se skrývá spousta práce. Kapři rostou poměrně pomalu, 

přibývají pouze když teplota vody stoupne nad 12 stupňů, ideální je 18 stupňů. To 

znamená, že kapři rostou od května do září. Ryby se třou na umělých líhních a pak 

putují do sádek. První a druhý rok se přelovují, zjišťuje se jejich kvalita. Třetí rok 

putují do větších rybníků. 

Za práci v mrazu i horku je rybářům odměnou vědomí, že bez kapra by 

nebyly Vánoce. 

Na všetečné otázky deváťáků odpovídal Aleš Kříž 

Šupináč nebo lysec? 



Nejkrásnější je radost v dětských očích! 
 
Škola pořádala vánoční akci Vypouštění balónků Ježíškovi. 
 
Základní škola s RVIVT v Teplicích se zapojila do celorepublikové  akce  Vypouštění 
balónků s přáním Ježíškovi. Akce je součástí projektu Český Ježíšek. 9. 12. v 15,15  
si po celé republice mohou děti i dospělí vypustit svůj balónek s přáním Ježíškovi. 
Také děti z naší školy si přišly napsat  svá přání a společně je poslat k obloze. 
V okamžiku vypouštění byla atmosféra plná jásotu a nadšení. Do nebe se vzneslo 
186 balónků s přáními Ježíškovi. Chvíle pro všechny zatím neobvyklého  zážitku 
byla  velmi kouzelná.  Společně jsme si totiž uvědomili, že na Vánocích je 
nejkrásnější to, když jsou lidé k sobě hodní a usmívají se jeden na druhého. Tímto  
přejeme  do nového roku 2017  všem malým i velkým obyvatelům našeho města  
co nejvíce důvodů k úsměvu na tváři! 
 
Za ZŠ Plynárenská napsala Hana Janichová, učitelka přípravné třídy. 

Vypouštění balónků 



V posledním adventním týdnu jsme 

navštívili Oddělení následné péče 

teplické nemocnice. Děvčata ze 7. 

a 8. roč. pod vedením pí. učitelky 

Anety Moravcové si připravila 

pásmo vánočních koled pro 

hospitalizované pacienty na 

oddělení, se kterým naše škola již 

několik let spolupracuje. Děti 

v keramickém kroužku vyrobily 

drobné dárky, k nim ještě pro 

každého z pacientů vánoční přání. 

Kromě vánočního zpívání jsme 

navštívili oddělení také na 

Mikuláše, společně s čertem a 

anděly. 

Společné prostory celého oddělení včetně 

chodeb zdobí výtvarné práce – obrázky a 

obrazy dětí, které vytvořily v hodinách 

výtvarné výchovy a výtvarného kroužku pod 

vedením pí. učitelky Andrey Štofčové. 

Děkujeme za milé přivítání primáři ONP MUDr. 

M. Ghalebovi, vrchní sestře V. Sinčákové a 

všem přítomným sestřičkám. 

Jsme rádi, že jsme mohli navštívit 

pacienty, kteří jsou dlouhodobě 

hospitalizováni v nemocnici, alespoň 

trochu je potěšit v předvánočním čase 

a zároveň si uvědomit, že součástí 

života jsou i stáří a nemoci a pacienti 

v nemocnici pro své uzdravení 

potřebují i přítomnost druhého člověka, 

vlídné slovo a naslouchání. 

 

 

Zpívání v teplické nemocnici 



Vánoční sbírka pro zvířátka z útulků. 

        Tématem na měsíc listopad se stalo kromě jiného pro žáky 7. A téma útulků. 

Zvířecí útulky se v první řadě zabývají problematikou týrání zvířat, jejich ochranou, prevencí před 

týráním a problematikou zatoulaných zvířat. Poskytují však i rady, jak pečovat o zvířata, aby 

netrpěla hlady, aby byla spokojená a dělala lidem radost. Převážně psi a kočky se mohou díky 

útulkům dostat k novým majitelům. Tyto a další úkoly plní útulky jsou mnohdy odkázané na 

spolupráci s dobrovolníky či dárci finančních 

příspěvků a věcných darů. Nutno zmínit, že 

zvířecí útulky nemusí být jen přechodným 

domovem pro psy a kočky, ale i morčata, 

pavouky, hady, želvy, ptáky, činčily a další 

zvířata. K úkolům útulků patří také zajistit 

všem jeho obyvatelům veterinární péči. 

Na konci října zorganizovala paní učitelka 2. 

stupně naší školy Dana Karrmannová „Vánoční 

sbírku“ pro zvířata v útulcích. Každý žák naší 

školy tak dostal možnost se této sbírky zúčastnit. Této možnosti využila i naše třída  7. A. 

Jednotlivci přispěli převážně suchými granulemi, pamlsky, krmivem pro zvířata. Zároveň jsme 

mezi sebou vybrali 729 korun, za které jsme šli pak společně nakoupit krmivo. Zjistili jsme, kolik 

krmivo pro kočky a psy stojí, 

jak málo za vybrané peníze 

nakoupíme a jak těžké je 

vybrat to nejpotřebnější. 

Požádali jsme zároveň i 

majitele prodejny, zda by také 

alespoň maličkostí také mohli 

přispět. Dostali jsme od nich 

misku na krmivo. Vše jsme 

odevzdali paní učitelce. I když 

nemůžeme nakrmit mnoho 

obyvatel útulků, snad jsme 

pomohli. 

 



Stejně tak jako minulý rok se paní 

učitelky ŠD se svými žáky a dále 

pak paní učitelka A. Zouharová a A. 

Štofčová s žákyněmi převážně 7. A 

zúčastnili výroby předvánočních 

perníčků pro pacienty a personál 

Nemocnice v Teplicích, oddělení 

Následné péče. Drobné balíčky jim 

předají žáci naší školy v podobě 

Mikulášské nadílky jejíž součástí 

bude malý doprovodný program. 

A proč se žáci naší školy takovéto akce účastní? Uvědomují si, jak důležité je udělat 

alespoň maličkou radost nemocným, kteří mnohdy odkázáni na lůžko a pomoc 

druhých nemají moc příležitostí k radosti. 

Štofčová 

Mikulášská perníková nadílka 

A jaké poselství máme pro své kamarády a kamarádky? Přemýšlejte, až si budete pohrávat 

s myšlenkou, aby Vám rodiče pořídili zvířecího kamaráda. Je to živý tvor. Potřebuje péči a nelze 

ho jen tak odložit. Pokud si nejste jisti, zda byste péči zvládli, navštivte se svolením rodičů 
nejbližší útulek, pomozte třeba s vyvenčením pejska nebo drobným darem a pomáhejte nějaký čas 

pravidelně. Uvědomíte si, zda se dokážete postarat o živého tvora. Odložených zvířat je moc a 

nemusí mezi ně patřit to Vaše, které jste si třeba jen z rozmaru vyprosili od svých rodičů. 

Mgr. A. Štofčová 



Exkurze žáků naší školy na SŠ strojní a stavební v Krupce 

 Dne 10. 11. 2016  se  11 žáků  9. A a 9. D zúčastnilo exkurze na Střední školu 

strojní a stavební Teplice– odloučené pracoviště Krupka. Žáci se seznámili s obory, 

které se na této škole vyučují. Poznali jsme pojmy jako je procesor, diody, 

vyzkoušeli jsme si zapojování v praxi. Chlapci si mohli pomocí počítače vytvořit 

mosaznou figurku ze hry Člověče, nezlob se. V závěrečné části si každý mohl 

vyzkoušet několik testů týkajících se těchto oborů.  

   Naše škola se střední školou spolupracuje již několik let, žáci se na ni každoročně  

hlásí.  Chtěli bychom poděkovat všem vyučujícím za připravený zajímavý program, 

za zprostředkování informací o škole a také za občerstvení. Poděkování patří také 

studentům. 

 

Mgr. Štiková Zlatuše, výchovná poradkyně. 

V pátek 2. prosince 2016 proběhl na naší škole tradiční mikulášský turnaj prvních tříd a dětí 

z obou mateřských škol v Proseticích. První vyučovací hodinu soutěžili žáci 1. A a mateřské 

školy Na Spojce, druhou vyučovací hodinu třída 1. B a děti z mateřské školy Okrajová.  Děti 

soutěžily v různých disciplínách - hod do pusy stonožky, chod na chůdách, prolézání tunelem, 

slalomová dráha, shazování kačenek. S překonáváním překážek pomáhali dětem čerti, 

Mikulášové a andělé, které představovaly žákyně 9. roč. Všichni zúčastnění obdrželi 

účastnický list, omalovánku a sladkou odměnu. Mikulášský turnaj se vydařil, líbil se dětem i 

vyučujícím. 

Mgr. Aneta Moravcová, Mgr. Zlatuše Štiková 

třídní učitelky 1. A a 1. B 

Mikulášský turnaj 



Školní kolo olympiády z anglického jazyka proběhlo ve středu 7. 12. 2016. 

Zúčastnilo se jí 10 žáků 2. stupně. 

Ze 6. A – Stanislav Polchovskij, Václav Korejs, Ivanna Anikeeva, Filip Salač, 

Dominik Ernest; ze 7. A – Jasmen Al-Gandari, z 8. A – Honza Hoang a Mylada 

Ďačenko a z 9. A – Christine Akchiche a Jan Mráček. 

Soutěž se skládala ze 3 částí: poslech, psaní a ústní zkoušení. 

Poslech byl žákům puštěn 2x  a na základě toho odpovídali na předem 

stanovené otázky. Žáci v nižší kategorii měli téma Vánoce a žáci ve vyšší 

kategorii téma New York. 

Obě kategorie absolvovaly stejný gramatický test na doplňování slov dle 

výběru ze 4 možností. 

Nižší kategorie: část A – představení sebe a své rodiny 

                            část B – rozhovor nad situačním obrázkem 

Vyšší kategorie: část A – rozhovor o budoucnosti  

                             část B – rozhovor nad situačním obrázkem 

 

Soutěž připravila pí. učitelka Kateřina Vocásková, zkoušejícími byli kromě ní také 

pí. učitelka Dana Karrmannová a p. učitel Jan Zámostný. 

 

Do dalšího kola, které se bude konat 7. 2. 2017 v DDM, postoupili z nižší 

kategorie (6. a 7. roč.) Jasmen Al-Gandari a z vyšší kategorie (8. a 9. roč.) Jan 

Mráček. 

 

 

Kateřina Vocásková 

Školní kolo olympiády z anglického jazyka 



Teplice mají mistryni světa v mažoretkovém sportu 

Mažoretkový tým Mirabell Teplice, který trénuje na ZŠ Plynárenská pod vedením 

Miluše Ramešové st., reprezentoval Českou republiku na Mistrovství světa 2016 v 

mažoretkovém sportu  a vybojoval zlatou medaili v kategorii junior a získal  1 x 5. 

místo a 2 x 9. místo. Naše závodnice si po celoročním úsilí tento úspěch  zaslouží. 

Celé léto poctivě trénovaly, aby na mistrovství světa předvedly co nejlepší výkony. 

Mistrovství světa se zúčastnily Miluška Ramešová ml., Anička Nguyenová a Veronika 

Gussarová. Na mistrovství světa soutěžily v disciplíně 2 baton (2 hůlky), ve které 

předvedly skvělé výkony, i když je tato disciplína velmi obtížná. Kategorii junior 

vyhrála Anička Nguyenová , která se tak stala mistryní světa 2016 v juniorské 

kategorii. 

 Celý tým Mirabell Teplice tímto děkuje za podporu Statutárnímu městu Teplice,  ZŠ 

Plynárenská pod vedením pí. ředitelky Prokůpkové i rodičům děvčat. A také všem, 

kteří nám drží palce a fandí. Díky podpoře, které se nám dostává, můžeme rozvíjet 

mažoretkový sport i v Teplicích. Již teď se děvčata začala  připravovat na další 

sezónu, která začne kvalifikacemi v březnu 2017. Budeme se snažit o co nejlepší 

výkony, propagaci tohoto krásného sportu a reprezentaci našeho města. 

Miluše Ramešová st. 



Tak zase po roce 

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!  

 

Za studenty naší školy přeje 6. A 



časopis Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a 
výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 

 
Na tvorbě časopisu se podílejí: žáci a učitelé ZŠ Plynárenská 
      Mgr. Zuzana Benediktová 
      Ing. Vlastimil Klobása 
 
Časopis i další aktuality naleznete na: www.zsprosetice.cz 


