
UŽ ZNÁME KRÁLOVSKOU KUŽELKOVOU RODINU 
Ve středu 2. listopadu proběhlo ve vestibulu naší školy vyhodnocení 
celodružinové soutěže o „kuželkového krále“ a „ kuželkovou 
královnu“. Jejich jména jsme vám slíbili už v minulém vydání Školáka. 
Tak tady jsou – soutěžící byli rozděleni podle tříd a na chlapce a 
děvčata : 

TŘÍDA KUŽELKOVÝ KRÁL KUŽELKOVÁ KRÁLOVNA 

1. třída 1. Lukeš Josef 1. Cikánová Daniela 

 2. Šimsa Michal 2. Zatloukalová Jaroslava 

      Vyšatová Viktorie 

 3. Grin Alex 3. Sacharhagová Nikol 

2. třída 1. Zeman Jakub 1. Rožcová Veronika 

 2. Soor Jakub 2. Janečková Kateřina 

     Valjent Matyáš  

 3. Zelenka Eliáš 3. Kubínková Nikol 

     Türb Matyáš  

3. třída 1. Týřl Dominik 1. Nováková Anna 

 2. Bednář Matěj 2. Divišová Kateřina Anna 

 3. Nožka Richard     Jílovcová Marie 

      Purgerová Radka 

  

 
 
 
 



 
ŠKOLNÍ DRUŽINA CHVÁLÍ 
V pondělí 7. Listopadu byl školní 
družinou ukončen letošní sběr 
kaštanů a žaludů. Opět jste 
dokázali, že vám zvířata v naší 
přírodě nejsou lhostejná a že 
myslíte na zimní dny, kdy je 
zvířatům nejhůř. 
Celkem jste letos nasbírali 1612 kg 
kaštanů a žaludů. Pochvalu 
zaslouží všichni, kteří se i malým množství o celkovou sumu zasloužili. 
Jsou mezi vámi však rekordmani, kteří zaslouží pochvalu velikou : 

1. Krupičková Andrea ze 2.c – 459 kg 
2. Forstová Charlota ze 4. B – 145 kg 
3. Švehla Jakub ze 3.c – 100 kg 

 

Nové užovky ve škole 

Začátek školního roku 2016/17 byl velmi radostný pro členy kroužku 

chovatelství a teraristiky a vlastně pro všechny milovníky přírody. V průběhu 

měsíce října začaly poměrně nečekaně vykukovat hlavičky malých háďátek 

z vajíček nakladených na konci minulého školního roku ve školním teráriu, kde 

chováme páreček užovek červených. Snůška obsahovala 13 vajec, která by se 

měla udržovat ve stálé teplotě a vlhkosti prostředí. Protože na škole ještě 

nemáme inkubátor, který by vajíčkům zajistil takové podmínky, nechali jsme 



snůšku v běžném teráriu a nedělali si přílišné naděje na úspěch odchovu. O to 

větší bylo naše překvapení za tři 

měsíce, když z několika vajec začali 

vylézat malí hadíci. Celkem se 

vyklubalo pět krásných malých 

háďátek (velikosti 15 – 20 cm), která 

se mají čile k světu.  Udělali nám 

velikou radost a doufám, že nás 

čekají další podobné chovatelské úspěchy. 

Zpracoval: F. Jelínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN HOR 

11. prosinec 2003 byl  historicky prvním Mezinárodním dnem hor. Smyslem a 

cílem Mezinárodního dne hor je zejména podpora  rozvoje horských oblastí a 

upozornění na možnosti i omezení při využívání hor. Každý rok se  mění 

zaměření Dne hor.  

První ročník upozorňoval na hory jako nejdůležitější zásobárnu pitné vody, 

neboť pokrývají 

spotřebu více než 

poloviny lidstva. Další 

se soustředily na míru 

biologické rozmanitosti 

či hrozbu klimatických 



změn, které se právě na poměrně nestabilním ekosystému velehorských oblastí 

projevují  nejrychleji.  

 

Symbol Mezinárodního dne hor se skládá ze tří rovnostranných trojúhelníků 

vyrůstajících z pomyslné vodorovné čáry. Převážně černé trojúhelníky 

znázorňují hory.  První zleva má modrý „diamant“ na vrcholu, znázorňující 

ledovce a sněhovou pokrývku, dávající životodárnou vodu.  Kolečko uvnitř 

prostřední „hory“ znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v části třetí 

„hory“ představuje plodiny a zemědělskou produkci v horských oblastech.  

 

Teplice se rozprostírají mezi dvěma pohořími - Krušnými horami a Českým 
středohořím. V následující tabulce je v řádcích ukryto šest nejvyšších vrcholů 
Českého středohoří. Najdete je? Pokud ano, pak nám je na papírku napište - 
nezapomeňte napsat jméno, třídu a vložte do schránky Školáka.  
 

X S R M I L E Š O V K A K L O 

J K L O P Z T R F D E S W C V 

M V H R A D I Š Ť A N Y B G F 

W S X C D E R F V B G T Z J L 

P O I U Z T R E P A Ř E Z Ů Ú 

F R V B G T R E W S X Y A Q D 

Y E R S E D L O B G H Z U J M 

N B G H Z T R E W Š Ř Ž Á U É 

Ě E R Č Ř T Z Ž J M O S T R Ý 

Ě X Č F Ř B Ž N Ý M K L Ů J H 

K K L E T E Č N Á N B G T R Ř 

 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

V pátek 11. listopadu se  uskutečnil tradiční lampionový průvod. V 
17:15 hod. bylo prostranství před školou zaplněno dětmi, rodiči i dalšími  návštěvníky. 



Zahájení se neslo za zvuků melodie písničky "Příšera".  Průvod obešel celý areál školy a 
skončil na školním hřišti. Tam všichni shlédli vystoupení aerobiku Karly Urbanové. 
Následovala diskotéka s rodiči a nechybělo ani opékání buřtů. Celý podvečer měl 
krásnou atmosféru. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

IT-SLOT 
školní kolo 14. - 15. 11. 2016 

Pořadí Jméno Třída Body 

         1. Portová Natálie 8.C 21 

        2. Solarová Vladimíra 9.C 21 

        3. Linhart Petr 8.D 20 

  

   Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 183 

základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 

3418 žáků, z nichž 2981 odehrálo první kolo soutěže. 

Do druhého kola postupuje prvních 45 žáků. Při shodném počtu bodů 

rozhodoval čas vypracování. Druhé kolo proběhne 14. prosince 2016 v budově 

pražské Soukromé střední školy výpočetní techniky, která je pořadatelem 

soutěže. Pro nejlepší soutěžící máme připravené nadupané tablety, herní 



sluchátka, power banky, flash disky, poukaz na slevu ze školného a další 

zajímavé ceny.  

 

VÝZVA 

V minulém vydání Školáka jsme vás chválili za sběr 
plastových víček a papíru. Sebraná množství jsou 
opravdu veliká. Na konci třetího měsíce tohoto 
školního roku však zjišťujeme, že už pouze jediná třída 
se ve sběru papíru nezapojila do našeho ekologického 
smýšlení a chování. 
5.B třído, co říkáte, že by se vám na posledním místě 
líbilo? To se nenajde ve třídě ani jeden „ekolog“, který 
by přesvědčil ostatní ke sběru? Určitě by to šlo. Umístěte ve třídě krabici a 
papíry určené do koše dávejte do ní a po naplnění odevzdejte. 

 

Výtvarný úspěch v mezinárodní soutěži  

 
Malíř a spisovatel pan Jiří Šedý už 
poosmé vyhlásil literární a výtvarnou 
soutěž "Nejsem na světě sám“ s letošním 
tématem „I zvířata mají srdce". Do konce 
října se mu na stole sešla skoro 
osmistovka výtvarných prací 
vypracovaných nejrůznějšími výtvarnými 
technikami. Naši žáci se zapojili do 

soutěže v kategorii 11 – 15 let a rozhodně se v ní neztratili, ba naopak 
obsadili skvělá místa do první padesátky.  
Osmák Robin Müller se svým chameleonem a jeho pulzujícím srdcem na 
magické květině zaujal natolik, že obsadil páté místo. Na dotaz, zda se 
něčím inspiroval, odpověděl:“ Nechal jsem pracovat fantazii.“ 
Pod vedením paní učitelky Lenky Soukupové se neztratili ani žáci 

sedmých tříd.  Eliška Žejdlíková obsadila devátou příčku za dívku 

svírající kočku v náručí, Kateřina Karpíšková byla dvacátá šestá s velmi 

zdařilou hlavou žirafy, jednatřicátá byla Tra My Doanová s letícím 

papouškem a čtyřicátá druhá Bára Vojáčková s kostrou zvířete, které 

přežívá v srdci  jeho majitele. 



DĚJĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

24. listopadu proběhlo na naší škole 
školní kolo 46. Ročníku dějepisné 
olympiády na téma „Marie Terezie – 
žena, matka, panovnice, aneb 
Habsburkové 18. stol.“  
Soutěže se zúčastnilo 41 žáků 8. a 9. tříd. 
Na prvním místě se umístil Denis 
Fleischer /9.C/ s 37 body. Druhé místo obsadil Petr Hὃnig /9.C/ se 36 body a 
třetí místo patří Jakubovi Valouškovi se 35 body. Chlapcům přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole a všem soutěžícím děkujeme za zájem a účast. 
 
 
 
Marie Terezie : 

"MÍ PODDANÍ BUDOU VZDĚLANÍ…" 

 
Tak rozhodla Marie Terezie před 242 lety - 6. Prosince 1774 vydala „Všeobecný 
školní řád“, který zaváděl školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let. Ve 
školách se vyučovalo čtení, psaní, počítání a náboženství. 
Na venkově se žáci seznamovali také se základy hospodaření, ve městech pak 
s dovednostmi potřebnými pro průmysl a řemesla. 
 

 

NÁBOJ  JUNIOR 

 V pátek 25. 11. 2016 se v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem konala mezinárodní 

matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Naši 

školu reprezentovala dvě družstva ve složení 

Matěj Prokůpek, Denis Fligr, Anna Bradáčová a 

Nikola Dangová z 8. D a Jan Novák, Tereza 

Macholdová, Lucie Sochůrková a Veronika 

Skořepová z 9. D. V náročné konkurenci obě 

družstva obstála velmi dobře a obsadila 9. místo (8. D) a 10. místo (9. D). 

Všem soutěžícím děkujeme a přejeme hodně zdaru do dalšího ročníku. 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: Základní Škola Buzulucká 392, Teplice 
 

Kdy: čtvrtek  8.12. 2016   9.00 - 13.00 

Můžete nahlédnout přímo do výuky ve třídách       
9:15 dopolední vystoupení ve vestibulu školy 

14:00 odpolední vystoupení ve vestibulu školy 
Občerstvení zajištěno 

 

Od 1. třídy nabízíme pro všechny 

  žáky výuku anglického jazyka  

          „Angličtina hravě“. 
 

 

 

                             

                             Od 6. třídy možnost rozšířené výuky 

matematiky a přírodovědných 

předmětů,  

                         informatiky a výpočetní techniky. 

 

ZŠ s RVMPP, Buzulucká 392, 415 03 Teplice 

tel.: 417 530 497, 603 464 380  www.buzulka.cz 

 

Srdečně Vás zveme na 

   Den otevřených dveří 

http://www.buzulka.cz/


 

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE 

Dne 21. 11. 2016 proběhly SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Žáci 1. tříd tento 
den plnili čtenářské úkoly. Za své čtenářské dovednosti získávali 
kouzelné klíče, kterými mohli osvobodit zakletou princeznu. Po splnění 
všech úkolů slavnostně převzali SLABIKÁŘ od krále Miroslava.  

Na fotografie se můžete podívat na webových stránkách školy  ve 
fotogalerii a u jednotlivých tříd.    

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Letos se do této soutěže zapojilo 351 žáků naší školy. 
S touto účastí, jsme překonali rekord. Děkujeme 
rodičům našich nejmenších žáků, neboť s jejich 
dopomocí by žáci registraci nezvládli. Do krajského 
kola se probojovalo 10 žáků ( 2. – 5. ročníku) a 8 žáků ( 
6. – 9. ročníku). 

V pátek 4. 11. 2016 se tito žáci účastnili krajského kola, kde jsme s 
účastí 18 žáků z jedné školy způsobili menší rozruch. :-) 
Na úspěšné řešitele čekaly nelehké úkoly, občerstvení i krásné odměny. 
Vyhodnoceno bylo deset nejlepších z každé kategorie.  

Tereza Štembergová ze 4. A obsadila 4. místo a 28. 11. 2016 se v 
Praze zúčastní celostátního kola. Velice jí blahopřejeme. 
Z kategorie B ( 6. – 9. ročník) Petr Linhart získal krásné 9. místo. 

Všem žákům děkujeme za účast a skvělou reprezentaci naší školy.  

Na fotografie se můžete podívat webových stránkách školy  ve fotogalerii 

PODZIMNÍ VÝZDOBA 

I letos se naše škola zahalila do podzimní výzdoby. S 
velkým zájmem se zapojili všichni  žáci i ti 
nejmenší.Na fotografie se můžete podívat na 
webových stránkách školy  ve fotogalerii 

 



PŘEHLED OLYMIÁD A SOUTĚŽÍ V MĚSÍCI 
LISTOPADU 

 

                                BOBŘÍK INFORMATIKY 

   7. 11.                          KATEGORIE MINI           4. - 5. TŘÍDY 

1. Burger Jonáš 5.A 

2. Rennerová Kateřina 5.A 

3. Fardová Tereza 5.D 

 

10.11.                        KATEGORIE BENJAMIN      6. - 7. TŘÍDY 

1. Hájek Štěpán 7.D 

2. Lusková Eliška 7.D 

3. Koudelka Jakub 6.D 

 

11.11.                         KATEGORIE KADET             8. - 9. TŘÍDY 

1. Macholdová Tereza 9.D 

2. Sochůrková Lucie 9.D 

3. Flígr Denis 8.D 

 

15.11.               Olympiáda z německého jazyka 

1. Češka Ondřej 9.D 

2. Hönig Petr 9.C 

3. Vais Michal 9.D 

 

23.11.              OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

1. Solarová Vladimíra 9.C 

2. Šporová Ema 9.D 

3. Vágnerová Viktorie 8.D 

 

24.11.                    OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU 

1. Fleischer  Denis 9.C 

2. Hönig Petr 9.C 

 

L. M. Leonov: 

ŽÁDNÉ VELKÉ VÍTĚZSTVÍ NENÍ MOŽNÉ, POKUD MU 
NEPŘEDCHÁZÍ MALÉ VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU SAMÝM. 

 


