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MILÍ ČTENÁŘI BUDÍČKU! 

Milí čtenáři a milé čtenářky časopisu Budíček! 

Slunce pálí, třešně zrají, jahody se červenají…to vše je 

předzvěstí blížících se prázdnin. 

Blíží se slavnostní zakončení školního roku. Roku, 

který byl pro některé první a pro některé poslední, ale 

pro všechny snad úspěšný. 

Vyrostli jsme, zmoudřeli jsme, vyhrávali jsme, smáli 

jsme se i plakali, okusili chuť slávy, poučili se 

z neúspěchů.  

Ať už se na vysvědčeních budou hrdě tyčit jedničky 

nebo krčit jiné známky, jsme na vás pyšní, neboť jste 

vykonali mnoho dobré práce.  

Báječné prázdniny všem 

přeje redakce časopisu 



NEZAPOMENUTELNÝ VÝLET 9. A 

Vnitřní prostory Pražského hradu  24. 5. 

PRAHA 2017 



Rok se s rokem sešel, 

badmintonový turnaj nadešel. 

Chlapci, dívky z šesté Á 

jsou připraveni bojovat. 

Na základku Maršovská  

cesta byla radostná. 

Celý rok trénovali pilně, (s paní učitelkou i asistentkou J) 

Pravidla znají neomylně. 

Eli s Kristýn ve všech setech, rozdrtila 
s přehledem,  

favoritky místní školy, my to takhle 
dovedem. 

Ve finále bojovaly s odvahou a grácií, 

krásné druhé místo naší škole zajistí. 

Vašík s Filipem nezůstali pozadu, 

při turnaji ukázali, jakou mají odvahu. 

Soupeři se jich právem báli, 

třetí místo kluci naši dali. 

Sportovního ducha, talent nezapřou, 

hru fair play hrát dovedou. 

Diplom, zmrzka navrch 
k tomu, ukončila na pohodu 
sportovní den páteční, 

nálada naše je sváteční. 

Varování pro soupeře. 
V příštím školním roce 
nepůjde to s námi lehce. 

Trénovat budeme mnohem 
více. 

Badmintonový turnaj: 10. 6. 2017 

 



 Při našich dílenských 

projektových dnech jsme se již 

dvakrát zaměřili na pomoc 

zvířátkům (psí boudy, ptačí 

budky) a osvěžili si lidové 

tradice při výrobě velikonoční 

řehtačky. Tentokrát jsme naše 

snažení zaměřili na naše 

mladší „kolegy“ ve zdejších 

školkách. Rozhodli jsme se, že 

pro ně vyrobíme pohyblivé 

dřevěné hračky. 

 Jako již tradičně se ve 

školní dílně sešli vybraní žáci 

z druhého stupně, aby se 

pokusili pomocí svých 

šikovných rukou vytvořit 

výrobky. Pan učitel všem již 

předem připravil polotovary, 

které žáci museli opracovat a 

poté jednotlivé části výrobku 

sestavit do funkčního celku. 

Žáci pracovali ve dvojicích, 

aby vše stihli vyrobit a mohli si 

při práci vzájemně pomoci. 

 Ne všem se povedlo celou 

práci dokončit v průběhu 

projektového dne. Proto 

několik žáků zůstalo ještě 

dobrovolně po vyučování ve 

škole a společně s panem 

učitelem výrobky dokončili. 

Následovaly ještě drobné 

úpravy a dokončovací práce, 

ale nakonec bylo připraveno 

k předání 8 nových dřevěných 

hraček. 

 Ti žáci, kteří dobrovolně 
zůstali ve škole a pomohli 
dokončit práci svých 
pomalejších spolužáků, potom 
v doprovodu pana učitele 
navštívili zdejší mateřské školy 
a obdarovali děti novými 
hračkami. Děti měly z nových 
hraček velkou radost a těšily 
se na to, až ony samou budou 
ve „velké škole“ také vyrábět 
podobné pěkné věci. Naši žáci 
naopak obdrželi pochvalu za 
svou šikovnost z úst paní 
učitelek z mateřských školek. 
Všichni doufáme, že hračky 
dětem dlouho vydrží a budou 
jim dlouho sloužit. 

Dílenský projekt „Děti dětem“ 



Děti se zúčastnily deseti sportovních a zábavných 
stanovišť. Jako odměnu získaly školní pomůcky, 
k občerstvení meloun a na závěr je čekalo 
překvapení ve formě vodních bomb. Slunečný den 
se vydařil. Dětem na tváři zářil úsměv.  

DEN DĚTÍ PRO 4. – 9. TŘÍDU 

 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 



Projektový den připravily a zorganizovaly paní V. Mráčková a 

Mgr. Z. Benediktová 

V Teplicích 26. dub. 2017 



 Téma: Moje zdravá snídaně 

Žáci 7. A se zúčastnili pod odborným vedením paní učitelky A. 

Zouharové (německý jazyk) a paní učitelky A. Štofčové (výtvarná 

výchova) soutěže na téma „ Moje zdravá snídaně“pořádané 

NAKLADATELSTVÍM FRAUS. Soutěž byla určena žákům cizích jazyků 6.- 

9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Důležitý byl vtip, nápad, originalita a 

estetická hodnota poslaných příspěvků. Stejný důraz se kladl i na 

jazykovou správnost textů, kterými měli žáci doplnit obrázek nebo 

výtvarnou práci. 

V. Gussarová, T. Adiová, A. Bednářová, J. Al Gandari, K. Vlasatá a Thi 

Lan Anh Nguyenová si připravily na výše uvedené téma s paní učitelkou 

A. Zouharovou texty v českém a následně německém jazyce. Paní 

učitelka A. Štofčová následně tyto texty s děvčaty zpracovala po 

výtvarné stránce. S výtvarnou částí dívkám pomohla dotvořit i E. 

Gorlach ze 6. B a M. A Hasanováz 7. A. Dívky vytvořily knihu, jejíchž 

součástí byly nejenom jejich náměty na zdravou snídani, ale i další 

příklady receptů, fotogalerie a didaktická hra, kde si žáci mohou ověřit 

své znalosti o zdravé stravě. 

I když práce na knize byla poměrně náročná, dívkám se velmi líbila a 

pracovaly na ní s nadšením. Při tvorbě didaktické hry byli do práce 

zapojeni i žáci 7. A a 9. A v rámci výtvarné výchovy. Osvěžili si tak své 

znalosti nabyté na různých besedách o zdravém životním stylu 

pořádaných školou („Zdravá pětka“) a zároveň i znalosti z výtvarné 

výchovy, které jsou potřebné k vytváření výtvarných prací 

kombinovanou technikou, jejíchž součástí je koláž. 

Naše úsilí bylo odměněno vítězstvím! 

 A. Štofčová 

Jarní soutěž pro učitele a žáky cizích jazyků 





Liga proti rakovině 

Dne 10. 5.  2017 proběhl 21. ročník celonárodní 

veřejné sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině 

Praha. 

Této veřejné sbírky se za naši školu zúčastnili 

žáci 6. A a 7. A.  

10. 5. jsme započali prodej s 1250 kytičkami 

měsíčku lékařského. 

 Prodej jsme zakončili se zbylými 413 kvítky. 

 Celkem bylo vybráno 17 897, - Kč 

 Mezi nejlepší prodejce patřili za 

 7. A: P. Kutiš, K. Jarka, L. Mayová, M. Benda 

      6. A: D. Ferenc, K. Ádiová, A. Ivanovský, I. 

Anikeeva, E. Procházková, K. Korejsová 

  

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, všem, 
kteří přispěli, všem, kteří podpořili dobrou věc. 





29. 5. 2017- OČMU 

Minulý školní rok žáci druhého stupně navštívili v rámci 

tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí  

Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Prohlédli si 

expozici věnovanou historii Ústí, protiletecký kryt z roku 

1942 později přebudovaný na atomový kryt a ve 

skupinkách si vyzkoušeli své znalosti například ze 

zdravovědy či své dovednosti v hodu granátem na cíl. 

V letošním školním roce  přijeli lektoři z Muzea civilní 
obrany  za námi do školy. Na školním pozemku vzniklo 
pět tematicky zaměřených stanovišť  ( evakuace - 
evakuační zavazadlo, střelba, zdravověda, protichemická 
obrana, armáda- historie a současnost, hod na cíl, 
obratnost). Žáci naší školy si mohli opět zopakovat své 
znalosti a dovednosti a získat nové informace nebo si 
naopak připomenout, co všechno již zapomněli. 





Výtvarné dílny 

24. 5. 2017 od 14 do 16 h se naše škola připojila k 

celorepublikové akci „Týden uměleckého vzdělávání a 

amatérské tvorby“. Byly zde otevřena tvůrčí dílna zaměřená na 

výrobu textilních hraček, keramiku a enkaustiku, techniku 

malování horkým voskem, která byla objevena téměř před 

2000 lety, používána zejména v Egyptě a v antickém umění. 

Dnes se této technice věnují nejenom umělci, avšak je stále 

více populární i jako hobby technika mezi dospělými a dětmi.  

Další dílna byla zaměřená na práci s keramickou hlínou a práci 

na hrnčířském kruhu. 

V dílnách se všem zúčastněným věnovaly paní učitelka A. 

Štofčová L. Kristová a V. Šorfová.  Žáci naší školy, jejich rodiče 

i skupinka vedoucích a dětí ze Salesiánského střediska společně 

s námi strávili zajímavé odpoledne. 

 

Mgr. Andrea Štofčová 



Projektový den: ŘEMESLA 

Dne 20. 6. strávili žáci 6. A a 2. B příjemné dopoledne 

v Domově důchodců v Bystřanech.  

Za  milými obyvateli domova, jsme se vydali, abychom 

se od nich něčemu přiučili. Říká se, že řemeslo má zlaté 

dno. O tom jsme se přesvědčili na vlastní oči i ruce. 

Pletení košíků se nám zpočátku zdálo složité, ale pod 

vedením zkušených košíkářů jsme do tajů výroby rychle 

pronikli.  

Na konci výuky už nám šla práce pěkně od ruky.  

Už teď se těšíme na další milé 

setkání.  

Projektový den: Řemesla 
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