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Servis
Kam zajet na pohotovost
Vystřihněte si...

Lékařská pohotovost
stanoviště Teplice
– provozovatel MUDr. Hana
Pácaltová, U Nemocnice
3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice
– ordinace LPS pro dospělé
(tel. 417 519 721) Po až Pá od
18:00 do 21:00 hod., So, Ne,
Sv. od 10:00 do 19:00 hod.
– ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) Po až Pá
od 18:00 do 21:00 hod., So,
Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.
Pohotovost Bílina
– provozovatel: Hornická
nemocnice s poliklinikou

Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice
– ordinace LPS pro dospělé se
zabezpečením péče pro děti
a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121) Po až Pá od 17:00
do 22:00 hod., So, Ne, Sv. od
8:00 do 20:00 hod.
Stomatologická pohotovost
Areál nemocnice v Bílině,
úterý až pátek 16:00 - 20:00
hodin, víkend a svátky od
9:00 do 17:00 hodin. Jinak
pohotovost v Mostě nebo
Ústí.

Vážení rodiče, díky vstřícnosti porodnic vám přinášíme na našich stránkách fotky nejmladších obyvatel Teplicka. Každý týden naši fotografové
objíždějí spolupracující porodnice a fotí nově narozená miminka. Může se ale stát, že právě vás v porodnici nezastihnou, možná aktuální zdravotní stav vašeho potomka neumožní focení. Přesto vaše
dítě neztrácí šanci být v novinách dřív, než se naučí svá první slova. Můžete nám poslat jeho fotku
(portrét) na e-mail: teplicky@denik.cz, svoje miminko najdete na stránkách Teplického deníku.

MATĚJ VERNER se narodil Martině Vernerové z Teplic 24. března v teplické porodnici v 18.10 hodin. Měřil 51 cm, vážil 3,50
kg.

NATÁLIE VALEŠOVÁ se narodila Veronice
Blahoutové z Teplic 19. března v teplické
porodnici v 7.50 hodin. Měřila 43 cm, vážila 1,95 kg.

Maškarní kostýmy půjčují v divadle
Teplice – Půjčovna divadelních kostýmů se nachází
v prostorách Krušnohorského divadla v Teplicích.
Půjčit si zde můžete divadelní historické kostýmy od
středověku až do 20. století,
pohádkové kostýmy a masky
zvířátek. Mají i dětské kostýmy. Ceny se pohybují
u dospělých kostýmů od 250
do 500 korun a u dětských
kostýmů od 150 do 300 korun. Tyto ceny platí pro zapůjčení kostýmů do 1 týdne.

Za každý další započatý týden bude účtováno 50% navíc.
Při zapůjčení kostýmů ještě požadují vratnou kauci ve
výši 200 až 2 000 korun,
která se odvíjí od počtu a
druhu zapůjčených kostýmů.
Boty a paruky se z hygienických důvodů nepůjčují.
Půjčovní doba:
Pondělí: 12 – 17 hod., Úterý:
ZAVŘENO, Středa: 9 – 11 hod.,
Čtvrtek: 12 – 17 hod.,Pátek: 9 –
11 hod.

Ze života komunit

Exkurze do Techmanie v Plzni
Teplice – Nedávno navštívili
žáci 6.–9. roč. školy ZŠ
s RVIVT Plynárenská Teplice
Science Center Techmania
v Plzni. Exkurze je součástí
Krajského akčního plánu
vzdělávání Ústeckého kraje
(KAP), který je zaměřený na
rozvoj kvality vzdělávání
v Ústeckém kraji a jeho části
Cílená podpora škol při naplňování KAP 1 (I-KAP B),
který je zaměřený na přímou
a cílenou podporu středních,
základních a mateřských
škol.
Naše škola využila možnosti zúčastnit se exkurze
společně se studenty teplického gymnázia, které je zapojené do projektu KAP.
Žáci navštívili všechny expozice v rámci volného vstupu, které jsou rozděleny
podle jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového
vzdělávacího programu,
např. expozice Chemistři,
která žákům ukáže, že chemie je všude kolem nás a také v našem těle. Expozici
Vesmír tvoří 27 interaktivních exponátů, které srozumitelnou formou představují
řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů.
Expozice Člověk a zvíře je
koncipovaná do tematických
celků zaměřených na smysly,
stavbu či výkon lidského těla.
Expozice Vodní svět tvoří
modely dvou kanálů, umělé-

ho a přírodního.
Žáci si mohou
vyzkoušet, jak
v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku srážek a podzemní vody přes její další
cestu až do moře.
Velmi zajímavá byla pro
žáky také expozice Edutorium, která je největší stálou
expozicí s 92 exponáty a je
zaměřená na experimenty,
které jsou základem fyziky.
V rámci expozice planetária
si žáci vyzkoušeli gyroskop a
zažili výcvik astronautů na
vlastní kůži. Před samotným
spuštěním vyslechli krátký
výklad o principu gyroskopu
a gyroskopickém jevu.
Na takovýchto simulátorech trénují i astronauti. Na
gyroskop se stála fronta,
každý si chtěl vyzkoušet, jak
vypadá alespoň část astronautického výcviku. Návštěva Techmanie byla pro žáky
velmi zajímavá a poučná,
k vyzkoušení všech pokusů,
k podrobnému seznámení se
se všemi expozicemi by bylo
potřeba ještě další návštěvy.
Tímto děkujeme teplickému gymnáziu, že se naše
škola mohla k exkurzi připojit a realizačnímu týmu projektu KAP vzdělávání Ústeckého kraje.
Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ s RVIVT Plynárenská, Teplice

JAKUB JINDŘICH TYLMAN se narodil
Stanislavě Tylmanové z Hudcova 25.
března v teplické porodnici v 11.20 hodin.
Měřil 51 cm, vážil 3,80 kg.

DAMIÁN BURŠA se narodil Leoně
Stehlíčkové z Bíliny 25. března v teplické
porodnici v 12.10 hodin. Měřil 50 cm, vážil
3,10 kg.

Čtenářské kluby na Buzulce frčí do finiše
Teplice – Od února 2017
jsme na naší škole rozjeli
projekt „Školní čtenářské
kluby na 2. stupni základních
škol“, podporovaný Novou
školou, o.p.s. Praha. Základem projektu bylo a stále je
zatraktivnit četbu dětem,
provést je čtenářstvím,
upevnit čtenářské návyky,
naučit se pracovat se čteným
textem, kriticky hodnotit
přečtené ukázky, sdílet informace a zážitky, které nám
čtení textů přináší. Že nevíte,
co si pod těmi pojmy máte
představit? Zkrátka a dobře
odpoledne po vyučování se
scházíme ve školní knihovně,
listujeme knihami a prohlížíme si je, doporučujeme si
knížky a povídáme si o nich,
tedy o naší četbě. Samotnou
četbu propojujeme s různými čtenářskými aktivitami,
které by měly zájem o knihy
a především samotné čtení
ozvláštnit. Letos v únoru
jsme oslavili druhý rok fungování čtenářského klubu na
Buzulce. Za tu dobu se náš
klub proměnil: přišly nové
děti, jiné nás postupně
opustily, některé se po delší
či kratší době do klubu opakovaně vrací. Dokonce i vedení klubu se obměnilo – do
rozjetého vlaku/klubu naskočila nová knihovnice Jitka
Polívková. Co vše jsme za
období, kdy klub ve škole

funguje, zvládli? V klubu
jsme během 71 setkání přečetli celkem 138 knih, přivítali jsme spisovatelku paní
Kláru Smolíkovou nebo spisovatele Jiřího W. Procházku
a Jiřího Dědečka, zkusili jsme
si storytelling (vyprávění
příběhů a znovuobjevení
tradice vyprávění), zapojili
jsme se do LiStOVáNí (scénické čtení) se Strakou v říši
Entropie, natáčíme videopohlednici z našeho klubu, ně-

kteří z nás se vrhli na spisovatelskou dráhu a začali psát
krátké povídky. To vše podpořila také naše ředitelka
Milena Hodková, neboť nám
nechala přebudovat zázemí
školní knihovny a dovybavit
ji, abychom se v knihovně
všichni mohli cítit jako doma. Školní knihovnu totiž
mohou využívat všichni vyučující v hodinách literatury,
a to napříč ročníky. Chceme,
aby každé dítě si našlo svoji

knihu. Vy už máte vybráno?
Celý projekt čtenářských
klubů pomalu, ale jistě míří
do finiše, neboť jeho trvání je
naplánováno do října 2019.
Co bude dál? Zůstaneme
u knížek nebo je vyměníme
za něco jiného? Naším společným cílem je, aby kniha
zůstala věrnou kamarádkou
člověka i ve 21. století plném
moderních aplikací.
L. Hrubá, manažerka ČK
Teplice

