
časopis Základní školy s rozšířeným vyučováním

   informatiky a výpočetní techniky,  

 Teplice, Plynárenská 2953 

č. 3/ 2016 - 2017 



MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 

Milí čtenáři a milé čtenářky, 

  

 to, že tady máme už měsíc jaro, víme všichni, ale že 

Vám veverky budou v naší teplické Zámecké zahradě doslova 

„zobat z ruky“ ví málokdo.   Navštívili jsme zahradu spolu  s 

9.A v Den Země a příjemně se s veverkami pobavili. 

Mimochodem, sní jakýkoliv neslaný, tedy neupravený oříšek.   

 Hezké čtení i pokoukání přeje redakce Vašeho Budíčku. 



První sněženka 

Stonek, 

dva lístky – 

a je venku 

zelená kolíbka 

pro sněženku. 

ještě je 

v zavinovačce, 

je docela malá 

a jinak by se polámala. 

Takhle si může 

klidně spát 

a lehounce se 

kolíbat. 



Přišlo  jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro 

vítá. 

První roste sněženka, malá bílá květinka. 

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý 

klíček. 

Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. 

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. 

 

D. Gabčová 9. A 

Přišlo jaro 

 
Piráti, princezny a trpaslíci v Proseticích! 
 
Na ZŠ Plynárenská se konal masopustní karneval. 
Karneval se uskutečnil 10. 2. 2017. V tento den přišly všechny děti 
do školy v maskách. V tělocvičně se vystřídal nejprve druhý a poté 
první stupeň. Na žáky čekalo na začátku veliké překvapení, a to v 
podobě paní učitelek, které byly převlečené za trpaslíky. 
V tělocvičně bylo velice pestré zastoupení různých dětských masek 
– od upírů, vojáků až po indiánky nebo kočičky. 
Po celou dobu maškarního reje byly pro žáky připravené hry, soutě-
že a diskotéka. Chybět nesměla ani soutěž o nejlepší masky. Každá 
třída měla svého vítěze. 
Všem zúčastněným se maškarní dopoledne líbilo a doufáme, že se 
tu příští rok v maskách opět shledáme! 

Aneta Moravcová 



 

O víkendu jsme byli s Michalem 

na kole. 

Viděli jsme rozkvétající stromy 

a kytky. 

Už je jaro! 

Michal a Lukáš 9. A 

 

 

 

 

Pozor, pavouk! 

Po druhé vyučovací hodině se 

z dívčího záchodu ozval děsivý 

výkřik: „Pomóóóc, je tu 

obrovský pavouk!!!“. 

V hodinách přírodopisu, jsme se nedávno 

o pavoucích učili. Tak jsme na pavouka, 

místo děsu, začali  koukat, jako na 

výbornou studijní pomůcku. Určili jsme si 

stavbu těla, spočítali končetiny, pověděli 

si, jak loví a živí se, k čemu vlastně 

slouží pavučina? V hodinách pracovních 

činností zrovna probíráme chovatelství, 

tak na sebe vznik insektária (obydlí pro 

pavouka) nenechal dlouho čekat. 

Z internetu jsme zjistili podmínky pro 

chov členovců a vyrazili do přírody, 

novému nájemníkovi nasbírat vybavení 

nového příbytku (zemina, uschlé listí, 

větvičky, mech, kůra,…). Když jsme 

pavoukovi připravili obydlí, bylo potřeba 

vyřešit, co pavouk bude jíst. Z hodin 

přírodopisu víme, že jsou to především 

živočichové z hmyzí říše, a že pavouk 

rád svou oběť živou. Díky velkému úsilí 

žáků 6. ročníků a jejich rodičů, dnes 

pavouk má k dispozici 2 brouky 

neurčeného druhu, 3 mravence a 1 

mouchu. Pokud máte přírodu stejně rádi, 

jako my a záleží vám na její ochraně, 

přijďte se na našeho nového mazlíčka 

podívat do učebny zeměpisu. Ale pokud 

přijdete, nezapomeňte jako vstupenku 

donést jednu živou mouchu. 

Ing. Studničná Lucie 



 

Jaro je tu, veselé Velikonoce všem 

přeje David 9.A  

Projektový den 

 22. duben je vyhlášený jako 

Den Země. Žáci 6. A a 3. A se 

rozhodli tento svátek oslavit 

v přírodě. Děti chápou oslavu 

Země jako oslavu bezstarostného 

života, který je plný her a poznání. 

Toto všechno se nám splnilo 

v době projektového dne v 3D 

bludišti v Oseku.   

Zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a chování. 

Absolvovali jsme cestu autobusem, vyjeli jsme ze známého 

města a pozorovali jsme jeho blízké okolí: domky, lesy, louky, 

stráně s horským plemenem krav i masiv Krušných hor.  

V Oseku nás ovanul čerstvý vzduch. Cesta do bludiště 

vedla okolo vodní plochy, hnízdily divoké kačeny. Dále jsme 

pokračovali lesem, kde jsme viděli veverky, datla i načepýřená 

mláďata vrabčáků. Zvládli jsme také rychlou poznávačku 

stromů.  

A pak nás čekala veliká zábava: bludiště plné překážek, 

pastí i nástrah v korunách stromů. Všichni jsme se dobře bavili. 

Oslava Dne Země se nám opravdu vydařila.  

Nezbývá než zvolat: „ Je nám dobře na Zemi!“ 

Projektový den připravily a zorganizovaly paní V. Mráčková a Mgr. Z. Benediktová 

 Jaro! Za-



 

Již 8. ročník školní soutěže v oblasti ITC pro žáky pátých tříd proběhl ve čtvrtek 16. 

3.2017 na naší škole. Soutěže se účastnilo 12 škol teplického okresu.  

Žáci pracovali na čtyřech úkolech z oblasti ITC v celkovém soutěžním čase 130 

minut. Počítačová klání probíhala od 8,30 do 12,30. 

Poté došlo k vyhodnocení a seznámení s celkovými výsledky.  

Nejlepší družstvo bylo ze ZŠ  U Nových lázní, druhé a třetí místo patřilo domácím, 

tedy ZŠ Plynárenská. 

Loňský vítěz, který měl možnost přihlásit dvě družstva, byl až na 8. místě. Tato 

výsada pro příští rok nyní připadá vítězům. 

Hodnotné ceny z oblasti IT jistě potěšily všechny na stupních vítězů.  

Těšíme se na příští rok a zároveň chceme 

poděkovat zřizovateli, městu Teplice za 

finanční podporu celé soutěže. 

 

Ing. Vlastimil Klobása 

koordinátor ICT a organizátor soutěže 

 

 

Informáček 2017 



Krásný je den slunečný, 

ne vysněný – skutečný, 

zahřeje nám tělo, duši, 

myšlenkám též jaro sluší. 

 

Otvírá se země brána, 

úžasná jsou tato rána 

a co může, spěchá ven, 

zelená se naše zem. 

 

Myšlenky též jarem mládnou 

a emoce tělem vládnou, 

to pro lásku pudy jsou, 

mládí je nám ozdobou 

Christine Akchiche 9. A 

      Jarní básnička :) 

Jak barvit vajíčka bez kupovaných 

barev a chemie? 

Hnědá: odvar z cibulových slupek 
Žlutá: kurkuma 
Červená a růžová: červená řepa a víno 
Zelená: odvar ze špenátu nebo kopřiv 
Oranžová: čaj, káva nebo heřmánek 
Modrá: červené zelí a borůvky 

 Aneta Moravcová 



Anglická velikonoční říkanka s názornou ukázkou vhodná pro malé děti 

Five little Easter rabbits 

Ukážeme 5 prstů a pak zaječí uši z prstů u hlavy 

Sitting by the door, 

Rukama předvedeme tvar dveří 

One hopped away and then there were four 

Jeden králík odskáče 

Four little Easter rabbits 

Ukážeme čtyři prsty 

Under a tree, 

Uděláme strom z rukou 

One hopped away and then there were three. 

Jeden králík odskáče 

Three little Easter rabbits 

Ukážeme čtyři prsty 

Looking for a shoe, 

Dotkneme se boty 

One hopped away and then there were two. 

Jeden králík odskáče 

Two little Easter rabbits 

Ukážeme dva prsty 

Resting in the sun, 

Rukama naznačíme tvar slunce 

One hopped away, 

Jeden králík odskáče 

FIVE LITTLE EASTER RABBITS 



Pomoc pro psí útulek v Žimu 

 Naše škola  navázala spolupráci s útulkem pro zvířata v Žimu, který provozuje 

Nadace Tlapka. Školní parlament pod vedením paní učitelky Karrmannové 

zorganizoval sbírku krmiva pro obyvatele  útulku. S útulkem také byla dohodnuta 

dodávka materiálu, ze kterého potom žáci 9. D v rámci pracovního vyučování vyrobí 

psí boudy  a zrenovují některé starší boudy.  

 V loňském roce se naše škola zapojila do  projektu Výzva 57 z OPVK, díky 

které se nám podařilo rozšířit  vybavení  školní dílny. Díky tomu jsme mohli zapojit 

do pomoci pro útulek více žáků. Byl uspořádán projektový den pro žáky 2. stupně, 

při kterém zástupci každé třídy vyráběli  psí boudu pro útulek. Po celodenním úsilí 

byly všechny boudy téměř hotovy. Dokončovací práce provedli opět žáci 9. D při 

pracovním vyučování. Když byly všechny boudy vyrobeny a natřeny, byly předány 

k užívání útulku v Žimu. 

 Všechny boudy byly dobře zateplené. Když pak byly ze školy odváženy 

nákladním autem a venku ležel sníh, tak si všichni uvědomili, jak moc jsme naší 

prací pejskům v útulku pomohli. Věříme, že boudy budou pejskům dlouho a dobře 

sloužit. Až bude venku hezky, pojedou se žáci do útulku podívat. 

 

Martin Hudeček 

 autor projektu a koordinátor EVVO 



Nové ptačí domovy 

 Po předchozím projektovém dni, kdy žáci 

druhého stupně vyráběli a opravovali psí boudu pro 

útulek v Žimu, byl naplánován další podobný 

projekt. O účast na projektovém dni byl mezi žáky 

velký zájem, ale z kapacitních důvodů se mohlo 

zúčastnit jen několik zástupců z každé třídy.  

 Pro žáky byl nachystán projektový den, ve 

kterém měli vyrábět ptačí budky, které by potom 

měly být instalovány v okolí školy. Pro žáky byl 

připraven materiál, pracovní pomůcky i technologický postup výroby. Starší žáci 

pracovali samostatně, mladší žáci, zejména dívky, pracovali na výrobku ve dvojicích. 

Pro mnohé z nich to byla vůbec první příležitost, kdy mohli pracovat ve školní dílně.  

 Všichni se pustili s chutí do práce, a když se náhodou práce někde zasekla, byl 

k dispozici pan učitel, který vždy poskytl radu nebo přímo pomoc při práci na 

výrobku. Žáci pilně pracovali na výrobcích celý vyučovací den. Hotové výrobky pak 

ještě natřeli barvou nebo bezbarvým lakem. Někteří své výrobky dokončit nestihli, 

ale přesto tyto výrobky nepřišly nazmar. Byly dokončeny žáky 9.D v hodinách 

pracovního vyučování. 

 Když byly všechny budky vyrobené a řádně natřené, mohly být konečně 

rozmístěné v okolí školy, kde budou sloužit jako nový domov pro ptáky z okolí. Dvě 

ptačí budky putovaly též jako dar do zdejších mateřských škol. Všichni účastníci 

tohoto projektového dne byly moc rádi, že mohli přispět k tomu, aby okolí naší školy 

bylo opět o něco příjemnější. 

 

Martin Hudeček, autor 

projektu a koordinátor EVVO 



Recitační soutěž – školní a městské kolo 

1. 2. 2017 proběhlo školní kolo 

recitační soutěže na 2. stupni. 

Soutěže se zúčastnilo 12 žáků 

ze  6., 7.  a 8. roč.  Porotu tvořili 

vyučující: Z. Benediktová, D. 

Karrmannová, J. Zámostný a p. 

asistentka V. Mráčková. Do 

městského kola postoupili: Eliška 

Procházková s básní ,,Moudrá 

rada princezny Čau,, , Tereza 

Adiová s úryvkem z básně ,, 

Velký testament,, a Honza Hoang 

s úryvkem z básně ,,Máj,,.  

  Všichni zúčastnění podali pěkné 
výkony. Porota i diváci z řad dětí jejich  výkony ocenili  potleskem.  

 

     Dne 22. 2. 2017  se konalo městské kolo recitační soutěže v Základní umělecké 

škole v Teplicích. Naše škola se zúčastnila ve všech kategoriích 1. a  2. stupně. 

     V 0. kategorii (1. třídy) recitovala Natálie Nováková z I. B. V 1. kategorii (2. - 3. 

třídy) recitovali: Dia El-Hajj z III. A a Artur Čeredničenko z III. B. V 2. kategorii (4. - 

5. třídy) recitovaly: Jana Štefancová ze IV. A a Ája Ghaleb z V. A. V 3. kategorii (6. 

– 7. třídy) recitovaly: Eliška Procházková ze VI. A a Tereza Adiová ze VII. A. 

V poslední 4. kategorii (8. – 9. třídy) recitoval Jan Hoang z VIII. A.  

     Letos se zúčastnilo této soutěže celkem 97 dětí ze všech škol v Teplicích. V každé 

kategorii byla velká konkurence, takže nikdo z našich žáků nepostupuje do okresního 

kola ani jsme nezískali žádný „Diplom poroty“. 

     Poděkování  patří všem zúčastněným žákům za účast a třídním učitelkám za 

přípravu žáků na  soutěž. 

 

 

V Teplicích dne 20.2.2017             Mgr. Z. Benedyktová, Bc. Dana Karrmannová, DiS  



  Dne 22.2.2017 se uskutečnil náš 2. karneval ve školní družině. Oddělení lvíčat a indiánů 
se roztančilo ve 14:00 hodin ve školní tělocvičně. Rej padesáti roztodivných masek se 
zúčastnil mnoha soutěží.  

     Čarodějnice, Sněhurka, mimoňové, indiáni i kovbojové a mnoho dalších kouzelných 
bytostí si vyzkoušeli svou zručnost při přenášení míčků na lžíci, hodu zajíčkem do 
klobouku kouzelníka Fokustóna, tančení s  jablíčkem, podlézání provazu a dalších 
disciplínách. Nechyběla ani soutěž v  tanci a promenáda masek.  

     Karnevalové odpoledne bylo plné zábavy a smíchu. Opět se potvrdilo přísloví: Kdo si 
hraje – nezlobí.  

 

                                                                                      
Napsala pí. vychovatelka Irena Piewaková  

Dětský karneval ve školní družině 



Básničky pro zajíčka 
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