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 Milí čtenáři a milé čtenářky časopisu Budíček! 

 

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

zvěstí 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.  

ČTENÁŘŮM BUDÍČKU 



ANIMAČNÍ PROGRAM 

25. 4. 2018 byla v teplické  Galerii Zahradní dům zaháje-

na výstava Zrcadlení Veroniky Šrek Bromové a jejich hos-

tů, manželů Mullerových. Žáci 2. stupně dostali možnost 

17. 5. 2018 tuto výstavu navštívit a zároveň se zúčastnit  

animačního programu vedeného Radkou Mullerovou. 

 Během téměř 2 a půl hodiny trvající  akce se žáci se-

známili s jednotlivými vystavovanými díly, našli klíčová 

slova, která v nich fotografie, obrazy a drobné výtvarné 

práce vyvolaly a na základě těchto slov vytvářeli následně 

svá vlastní dílka. Technikou spojující všechny práce žáků 

byla koláž a kresba tuší do škrobového podkladu. Všem 

žákům se práce povedly. Na závěr proběhlo hodnocení 

prací a krátká diskuse. Výtvarné práce budou dětem daro-

vány. 

 Za aktivní účast  byli žáci  odměněni sladkostmi a ta-
ké pochvalou od PhDr. Radky Růžičkové, Ph. D., náměst-
kyně primátora, která se na pořádání akce podílela.  Zá-
roveň projevili zájem se v budoucnu zúčastnit podobné 
akce. 



Dne 7. 5. proběhl na naší škole projektový den vztahující se k 

historii Teplic. Žáci se intenzivně věnovali historickým památkám 

našeho města. Časopisu Budíček svým čtenářům přiblíží práci 

některých skupin. 

Žáci z 6. A zkoumali historii lázní Teplic, vyprávěli si pověsti o 

opařeném prasátku, o založení lázní, o léčivých účincích termálních 

pramenů. Byli navštívit historické jádro města. Nejvíce je zajímal 

lázeňský dům Beethoven, který vznikl architektonickým propojením 

původních lázeňských domů. Tento dům v minulosti navštívili slavné 

osobnosti jako L. van Beethoven, 

podle kterého má léčebný komplex 

své jméno.  V Teplicích také pobývali 

J. W. Goethe, R. Wagner, F. Chopin. 

Lázně v Teplicích se především 

specializují na léčbu pohybového 

ústrojí, poúrazové stavy, poškození 

nervů, kostí a šlach. Hlavním zdrojem 

léčebných procedur jsou vzácné 

přírodní termální vody 39 

stupňů Celsia teplé, které už 

2000 let navrací nemocným 

zpět jejich zdraví.  

Projektové vyučování nás baví 

 



Žáci ze 7. A  soustředili svoji 

pozornost na významnou 

dominantu města Teplic na kostel 

svatého Jana Křtitele v centru 

města. Jan Křtitel je světec, který 

pokřtil Ježíše, je také patronem 

léčivých pramenů. Jana Křtitele 

najdeme i ve znaku našeho města. 

Děkanský kostel svatého Jana 

Křtitele se nachází na Zámeckém 

náměstí. Byl postaven v letech 

1585-1594, původně jako 

renesanční stavba, později byl 

zvětšen, přestavěn a barokizován. 

Kostel je vystavěn jako trojlodní 

bazilika s pravoúhlým 

presbytářem. V západním průčelí 

je hranolová věž, která je 

v nevyšším patře obehnána 

pavlačí. Z této věže je úžasný 

výhled na centrum Teplic. 

 Práce žáků 8. A nesou stopy 

výtvarného vedení. Děti si okolo 

Morového sloupu připravily čtvrtky, 

tužky, fixy a pustily se do díla.   

Jejich zdařilé práce můžete 

posoudit sami.  

 Trošku jsme se učili, trošku 
jsme malovali a kreslili, trošku si 
povídali. Byli jsme na čerstvém 
vzduchu, vnímali jsme rozkvetlý 
park a jarní slunce. Projektový den 
se nám vydařil. 

 

Naše projektová tvorba 



NAUČNÁ EXKURZE V PRAZE 

Návštěva žáků ZŠ s RVIVT Teplice v „srdci“ českého internetu 

Na samém začátku návštěvy firmy CZ. NIC, správce české národní 

domény, stál e-mail pana Patricka Zandla z listopadu 2017 s nabídkou 

pomoci žákům a učitelům školy a následnou výzvou k veřejné sbírce. 

Pan  Zandl nabídl žákům 2. stupně prohlídku firmy, která se 

prostřednictvím a za organizačního zajištění Mgr. Věry Mikušové 

uskutečnila před velikonočními prázdninami. Návštěva nejdříve začala 

v nových prostorách firmy v pražském  hotelu Olšanka, kde se žáci 

dozvěděli, jak si zabezpečit e-mail, jak ochránit počítače, mobily a 

tablety před škodlivými kódy, jak bezpečně a zodpovědně zacházet 

s osobními údaji na internetu a sociálních sítích. Poté se přesunuli do 

sídla firmy na Milešovské, kde měli žáci možnost vidět práci odborníků 

na IT technologie v praxi. Např. tisk náhradních dílů na 3D tiskárnu na 2 

z 3D tiskáren. Poté žáci navštívili oddělení, které se zabývá vývojem 

hardwaru Turris a podívali se na samotné „vnitřnosti“ routeru a zjistili, co 

vše je potřebné k tomu, aby fungovala síť WiFi. 

V současné internetové a technické době žáci získali hodně nových 

informací a především se mohli seznámit s chodem IT firmy, kam se 

běžný návštěvník nepodívá. 

 

Poděkování patří vedení 

firmy, panu Patricku 

Zandlovi a jeho 

spolupracovníkům za 

nabídku exkurze, Mgr. Věře 

Mikušové, která po celou 

dobu žáky provázela, za její 

přípravu a organizaci a 

vyučujícímu informatiky.  

 



MOTÝLCI A PRÁZDNINY 

Blížící se letní prázdniny, lehkost a barvy léta si žáci čtvrtých 
tříd přiblížili malováním motýlů. Inspirací jim byly tyto verše: 
 

MOTÝL 
Nad záhonem létá motýl, 

kytku vybírá. 
Rád už by se trochu napil, 

nektárek si dá! 
Jakpak se má rozhodnout, 

kterou vybrat má? 
Musí všechny okouknout. 

A už usedá…. 
 
Motýlci zpříjemňují předprázdninovou atmosféru ve třídě. 



 Na čtyři dny jsme s žáky prvního stupně vyjeli do Sloupu v Čechách. Ve 

čtvrtek ráno jsme odjížděli od školy a vrátili jsme se v neděli 

v odpoledních hodinách. Celkem jelo 32 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci. 

Byl to pobyt zaměřený na sportovní vyžití a poznávání okolí Sloupu 

v Čechách. Nachází se tam mnoho zajímavostí a památek. 

Navštívili jsme sklárnu AJETO v Lindavě, kde si většina vyfoukla svou 

vlastní vázičku. Ve Sloupu rozhlednu Na stráži, lesní divadlo, hrad, 

koupaliště, Samuelovu jeskyni. Ve Svojkově Modlivý důl a v Práchni 

Panskou skálu. Mimo jiné jsme si také prošli celé městečko, obejmuli 

jsme vzácný strom, který tam stojí už několik staletí, a samozřejmě 

jsme si dali výbornou točenou zmrzlinu. Po všech památkách a výletech 

jsme chodili pěšky. V nohách jsme za pár dní měli 50 km, ale všichni 

byli šikovní a zvládli to bez problémů. 

     Ubytovaní jsme byli ve vile Herberk Ferdinanda Dobrotivého, kde 

jsme měli k dispozici celou budovu včetně kuchyně a společenské 

místnosti. Také jsme využívali velké hřiště, kde si žáci hráli. Na snídani, 

oběd a večeři jsme chodili do jídelny v nedalekém kempu. Opravdu 

skvěle tam vařili a žáci měli několikrát denně spokojené bříško J 

    

Celý pobyt jsme si všichni opravdu užili. Žáci byli spokojení, ani se jim 

nechtělo vracet domů. Odjížděli plni zážitků a hezkých vzpomínek. 

Mgr. Markéta Vavřičková 

Ozdravný a sportovně poznávací pobyt ve 

Sloupu v Čechách 



Krásné prázdniny 

 

Prázdniny 

Josef Brukner 

 

Všechno už je připraveno, 

všechno právě začíná, 

na zahradě voní seno 

a v kornoutech zmrzlina. 

 

Za městem se tyčí hory, 

jelen běhá po lese, 

v troubě koláč z rebarbory 

do růžova peče se. 

 

Rybník svítí za soumraku, 

řeky tečou dolů z hor, 

skauti ve funícím vlaku 

jedou kolem na tábor. 

 

V trávě hříbek posedává, 

červenají maliny, 

někdo křičí: „Třikrát sláva, 

začaly nám prázdniny!“ 



Den památek 

Jak jsme objevili zaniklý Škvárovník 

   V pondělí 7. 5. jsme se vydali prozkoumat již zchátralý, ale přesto 

zajímavý hrad Škvárovník.  

    Prvopočátek vzniku Škvárovníku byl již v době přestavby požárem 

zničených Teplic. Tehdy zednický mistr Franz Jerke začal na Špitálském 

vrchu (dnešní Letná) budovat ojedinělou stavbu z vypálených cihel.  

   První, kdo o existenci Škvárovníku podal svědectví, byl básník Goethe. 

Místo s krásnou vyhlídkou pojmenoval jako ,,malou podivuhodnou 

budovou zedníkovu,,.  

   Do počátku 80. let 20. století byl objekt využíván jako restaurace. Ale 

již v té době začala kdysi slavná výletní restaurace upadat. Nedostatečná 

údržba vedla k postupné zchátralosti. Pak podnik Restaurace Teplice málo 

atraktivní provozovnu vyklidil a nechal napospas. Prohlášení Hrádku za 

kulturní památku r. 1987 přišlo doslova v hodině dvanácté. 

   Devadesátá léta 

začala snahou po 

nápravě statiky, ale 

pak nastalo období 

častých změn 

soukromých 

vlastníků objektu. Po 

dlouhých letech 

přešlapování na 

místě Hrádek 

obdivuhodně odolává 

povětrnostním 

vlivům. Jeho 

budoucnost, to je 

velký otazník. 

   9. A třída 



Ve středu 30. 5.2018 jsme se zapojili do soutěže Mladý záchra-
nář. Na akci  se  podílel Hasičský záchranný sbor, ale i Dopravní policie 
ČR, Městská policie Teplice a Záchranná zdravotní služba. Žáci ve čtyř-
členných družstvech plnili různé úkoly na čtrnácti  stanovištích. Naši ško-
lu  reprezentovali žáci z 6. A - Matěj Došek, Petr Homola, Kamila Veselá 
a Aja Ghaleb. Žáci šplhali po horolezecké stěně, stříleli z plynové pistole 
a ověřili své schopnosti při řešení krizových situací a při resuscitaci  pa-
cienta. Dále  pracovali s buzolou a museli  se  orientovat na mapě. 
Nejatraktivnějším stanovištěm byl  polygon, jehož úkolem je simulovat 
vyproštění osob z hořící místnosti. Ve speciálně upravené místnosti, kte-
rá byla naplněna kouřem, hledali šest svítících tyčinek. Hledání v bludišti 
bylo limitováno časem. Dalším velmi zajímavým  zážitkem byla záchrana 
tonoucího a uzlování lana. Žáci  se  umístili na 7. místě. Obdrželi Pamět-
ní list a drobné upomínkové předměty.  

V pondělí 14. 5. 2018 se naše škola zúčastnila soutěže Mladý 
zdravotník, která se konala pod záštitou Českého červeného kříže. Akce 
probíhala v areálu školy ZŠ Bílá cesta, kde nás přivítala velmi vlídná at-
mosféra. Byla zde pro nás připravena trampolína a pingpongové stoly, 
kde si žáci mohli zpříjemnit čekání mezi jednotlivými starty družstev. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev z celého Teplicka. Naši školu 
reprezentoval Matěj Došek, Mohammad Alsorihi, Aja Ghaleb, Kamila Ve-
selá, Ruba Ghallab a Safa Ghallab. Soutěžící na jednotlivých  stanoviš-
tích (celkem 8 stanovišť) ověřovali své znalosti  z oblasti zdravovědy, ale 
i požární ochrany, dopravní terminologie a histo-
rie Českého červeného kříže.  Žáci  se setkali  s 
mnoha různými životními situacemi, na které 
museli aktivně reagovat. Na některé situace byli  
žáci výborně připraveni, jiné je zase velmi  pře-
kvapily.  Naše družstvo patřilo  k jednomu z nej-
mladších družstev, jako  jediné se akce zúčastni-
lo poprvé.  Náš tým  získal celkem 310 bodů. 
Nejlépe se orientovali v historii Českého červe-
ného kříže, kde získali 14 bodů z 15, a v oblasti 
ošetření pacienta při popáleninách, kde získali 18 
bodů z 20. Žáci  byli  nadšení, už teď se těší na 
další ročník. Žakům tímto děkujeme za výbornou  
reprezentaci  naší školy.  

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ A MLADÝ ZDRAVOTNÍK 



EXKURZE DO VODÁRNY V MEZIBOŘÍ 

Ve čtvrtek 21. 6.2018 se žáci 8. A vydali vlakem z Teplic na cestu 
do Litvínova a potom MHD do Meziboří, kde se nachází asi 5 km od 
Flájské přehrady úpravna vody pro Teplice, Most a část Ústí nad 
Labem. Velice poučná exkurze, která zasahovala hlavně do oblasti 
předmětu chemie nám ukázala, jak je úprava vody složitá a jak se k 
ní máme vlastně chovat. Odbornou přednášku nám udělal 
sympatický vedoucí úpravny pan Uhlík, který nás provedl přes 
všechny prostory moderní, dvoustupňové úpravny vody. Na konci 
prohlídky jsme si první, čerstvou natočili do lahví a cestou z kopce 
do Litvínova ji popíjeli. Nakonec jsme se svezli tramvají a vlakem. 
Děkujeme škole, která nám uhradila dopravu a umožnila tuto 
exkurzi.  

Žáci 8. A  



 



Aktivita 

Výlet I. A na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a do 

zoologické zahrady 

Naše škola přijala pozvání Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

pro žáky 1. A k prohlídce školy. Návštěva se uskutečnila dne 5. 6. 2018.  

V budově PF se nás ujali studenti a studentky se zástupci školy, 

proděkanem prof. JUDr. Milanem Dahomorským DrSc., JUDr. Věrou 

Honuskovou, Ph.D., JUDr. Karolinou Žákovskou, Ph.D. a panem děkanem 

prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc.  

Po uvítání a prohlídce školy jsme si vyzkoušeli jízdu výtahem, kterému 

se říká „páternoster“. Výtah jsme si vyzkoušeli hned několikrát, ten 

v Teplicích nemáme. Poté jsme šli do „cvičné soudní síně“, kde si děti 

mohly vyzkoušet a „zahrát“ soudní líčení. Užili jsme si u toho i moc 

legrace, i když ve skutečné soudní síni je tomu naopak. 

Po tomto vyčerpávajícím „představení“ jsme se přesunuli do jídelny, kde 

na nás čekal vynikající oběd. 

Po něm jsme autobusem přejeli na další místo našeho výletu, a tím byla 

zoologická zahrada v pražské Troji. Prošli jsme si část zoo, pochutnali 

jsme si na zmrzlině a došli na cvičení lachtanů. Bylo to úžasné 

představení, na které dlouho nezapomeneme. 

Zcela vyčerpaní a plní zážitků jsme se přesunuli do autobusu a vrátili se 

zpět do Teplic. 

Všichni byli milí, přívětiví, zkrátka úžasní. Celý den se nám věnovali 

s velkým nasazením a ochotou.  Za to jim patří naše velké díky. Budeme 

dlouho na tento výlet vzpomínat. 

Žáci 1. A  

Lenka Kristová, třídní učitelka  

pí. asistentky Brigita Čonková a Jana Adamová 



 

 V květnu 2018 přípravná třída naší školy vyhrála 1. místo v 

dopravní soutěži pro předškolní děti   

   „ Teplický Dopraváček 2018“. 

 

Při  akci se hodnotily vědomosti týkající se dopravní výchovy. 

Děti byly hodnoceny mimo jiné za poznávání dopravních 

značek, určování správného  chování účastníka silničního 

provozu, znalost kontaktů záchranného sboru i jízdu na 

dětském dopravním hřišti. Tuto akci zaštítila Mateřská škola 

Sluníčko a  Městské policie Teplice - Prosetice.  

Hana Janichová 

třídní učitelka přípravné třídy 

 

Teplický Dopraváček 2018 
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