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Vážení žáci a učitelé,

jako každý měsíc jsme si pro Vás připravili pár 
zajímavých článků z uplynulého měsíce a jiné aktuality.      
Doufáme, že se Vám nové vydání časopisu bude líbit a
přejeme Vám hezké čtení.

                                  Vaše redakce časopisu Přestávka.

     

 
    

   

f

zdroj foto: web ZŠ Zdice



Adaptační kurz

      

        V pondělí 30. září jsme měli sraz na autobusové zastávce ve Zdicích. Tam 
nás rozdělili do dvou autobusů a z toho jeden byl mikrobus. Jelo nás asi 54 dětí 
a 5 učitelů i s asistentkami na Orlík. Byli jsme tam s 6.B a 6.C. 
         Ubytovali jsme se v hotelu Orlík. Po celém hotelu byly umístěny kamery a
pokoj, ve kterém jsem byla, byl strašný. Byly tam dvě postele, jedna skříň, dva 
noční stolky a jedno umyvadlo, které protékalo. Ten pokoj byl strašně malý. 
Jediné co tam bylo dobré, byla snídaně a občas oběd. Pán, který vedl hotel nás 
nazval...
         Měli jsme skvělý program. Chodili jsme na procházky a pluli parníkem. 
Také jsme navštívili zámek Orlík. Na zámku jsme dostali papuče, které hodně 
klouzaly. 
Dost jsme se toho dozvěděli o novém zámku Orlík. Viděli jsme také Žďákovský
most. A zažili hodně legrace. Nejlepší byly večerní programy. Při večerních 
programech jsme zpívali s kytarou a koukali na film v angličtině.
         Kurz se mi líbil a myslím, že splnil co měl. Hodně jsme si to užili a hodně 
zažili. Vrátili jsme se 4. října v pátek. 

Vypracovala: Alena Pešková 8.B



 Dýňová farma v Bykoši

Dýňová farma v Bykoši se nachází ve Středočeském kraji. V okolí farmy je velmi
pěkná příroda. Mají zde velký výběr dýní, můžete si vybrat z různých druhů, velikostí

i tvarů. Je možno si zakoupit i dýň. polévku či jiná dýňová jídla. Vyřádí se zde i ti
nejmenší. Součástí farmy jsou totiž i králíčci a dětské hračky. 

Doporučujeme se podívat na farmu v Bykoši, určitě to stojí za to!

 

Otevírací doba:

SO, NE, PO – 10:00 - 17:00 
ÚT, ST, ČT, PÁ - zavřeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                                                                    Zpracovala: Myšková, Kindlová
                                                                     foto: Monika Kindlová

 



Výstava drobného zvířectva ve Zdicích

Dne 5.- 6. 10. 2019 se uskutečnila výstava drobného zvířectva na místním koupališti. 

Výstava začala v osm hodin ráno a trvala devět hodin. 
Vstupné pro dospělé bylo 40 Kč, pro děti byl vstup zdarma. 

Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout hlavně drobná hospodářská zvířata např.
králíky, slepice, holuby a jiné. 

Na výstavě ve Zdicích jsem byla poprvé.
Podle mě byla krásná a i počasí se docela vydařilo. 
Ze všech zvířat se mi nejvíce líbili králíci a holubi.

    

Vypracovala: Alena Pešková                                                    foto: Alena Pešková



       Autismus (PAS)        
Proč se mnozí z nás lidem s autismem smějí?
Proč se nesnažíme pochopit jak se cítí a co zažívají?  

        
       
        Autismus nebo-li porucha autistického spektra, je duševní porucha, která se dá 
ovlivnit léky, či terapiemi. Je několik typů autismu. 
        Člověk s autismem to v životě nemá nejlehčí, denně si poslechne tolik urážek a 
posměchu. Přijde vám to asi normální, zažívá to každý z nás, ale normální to není. 
Autista vše vnímá úplně jinak, než my a dokáže se velice rychle naštvat, dokáže být 
agresivní na sebe i okolí. Myslím si, že bychom se měli všichni zamyslet nad tím, co 
říkáme a komu. Ne každý to vnímá dobře. 
        Ze svého okolí vím, že není nejlehčí se s autismem narodit. V rodině máme 
pětiletého chlapce, který trpí silným autismem. Snažíme se všichni pochopit jeho 
chování a jak co vnímá. Určitě si myslíte, že to není těžké, je mu přece jen 5, ale 
dokáže vyvinout vetší sílu, než dospělý člověk. Zkuste si představit, že čekáte na 
metro a najednou se vaše dítě pod něj rozběhne a je rychlejší jak vy. Jak byste se cítili
nebo zachovali? Asi vám to přijde směšné, ale mojí tetě se to stalo. Musela ho povalit
na zem.
Podobné věci se dějí dennodenně. 
        Zkuste si všímat svého okolí a zamyslete se, jestli vám stojí za to se zlobit na 
člověka, který trpí autismem. On nemůže za to, že se tak narodil a že to má těžké, tak 
proč se mu to snažíte ještě ztížit? 
Nikdo z nás není dokonalý. Proč se zlobíme na ostatní za jejich nedokonalosti?

                                                                                               

                                                                                            

Vypracovala: Adéla Pourová



HALLOWEEN 
(u nás se slaví dušičky - svátek ,,zemřelých”)

• Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října, tedy den 
před křesťanským svátkem  ,,Všech svatých” , z jehož oslav se v Irsku 
vyvinul.

• Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a
chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem ,,Trick or treat” (Koledu, nebo
vám něco provedu).

• V Americe je typické pomalovávání
automobilů, dveří, zubní pasta na klice.

• Svátek se slaví především v anglicky
mluvících zemích převážně v USA, Kanadě,
Velké Británii, Irsku, Austrálii.

• Název vznikl zkrácením anglického ,,All Hallows’ Eve”, tedy ,,Předvečer 
Všech svatých”.

• Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, 
zvané jack-o'-lantern  ,   dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, 
oheň, příšery, kostlivci , sovy, výři atd. 

• Typickými barvami jsou oranžová a černá.

Vypracovala: Adéla Kusbachová 9.B        Zdroj: Wikipedia, Google obrázky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o'-lantern
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD


Halloweenské mňamky

Chcete uspořádat Halloweenskou párty, ale nevíte jak na to? Tyto triky 
jsou přesně pro vás. 
Výzdoba je určitě potřeba, ale stylové občerstvení jde s tím vším ruku v 
ruce. Zapomeňte na klasické jednohubky a inspirujte se těmito 
nevšedními a neokoukanými nápady. 

Jestli máte rádi slané, tak si na této
pochoutce určitě pochutnáte. 
Párkové mumie. Je to lehké.
Budete potřebovat jen párky a listové
těsto. Každý si svou mumii může dochutit
kečupem a nejlepší je, že to bude vypadat
jako krev :) Příprava je úplně jednoduchá.
Do hrnce nalijete vodu, přidáte párky a
necháte je ohřát asi 5-10 min. Rozválené
listové těsto nakrájíte na proužky a
obmotáte s ním párek. Potom zapečete v předehřáté troubě. Vykouzlit 
můžete strašidýlka i mumie. Fantazii se meze nekladou. 
Pokud ale máte radši sladké, tak toto bude přímo pro vás. 
Banánový duch a podivné dýně. Na tuto přípravu nemusíte nic vařit, stačí 
vám spousta inspirace a nápadů a někdy z toho vznikne překrásné dílo. A 
jak na to? 
Určitě si připravte banány, mandarinky a čokoládu. Banány oloupejte a 
nakrájejte je na půlky. Nalámejte pár čtverečků čokolády a nechte 
rozpustit v mikrovlnné troubě. Pozor, ať ji nespálíte! Čokoládou jim pak 
přimalujte obličeje. Mandarinky oloupejte a na stopku použijte kousek 
okurky. No a máte  hotovo:)

DOBROU CHUŤ !

                                                                                                                                              

                                                                                                                              zpracoval: Patrik Tišer
                                                                                                                             zdroj: Google                           



 Putov  ání zdickou historií    
Vladimír Král

Ve čtvrtek na první hodině dějepisného semináře
jsme podnikli procházku historií našeho města
Zdice. Dozvěděli jsme se například, že v okolí
Zdic se nachází dobře zachované zkameněliny z
období prvohor, nebo že díky příznivým
podmínkám bylo okolí Zdic intenzivně osídleno. Na místě, kde je 
dnes firma Kostal, bylo nalezeno přes 250 objektů.

Některé historické prameny uvádějí, že Zdice jsou místem narození 
kronikáře Kosmase.

Zdice byly v období husitských válek neutrální. 16.10. 1424 se konal
v zájezdním hostinci sjezd katolické šlechty a husitské šlechty, kde se
měl dojednat mír. K dohodě ale nedošlo. 
První doklady o zdické poště pocházejí z roku 1527 a roku 1862 
projel Zdicemi první vlak.

Zdický kostel zasvěcený panně Marii byl upraven v barokním slohu 
v 18. století. Ve Zdicích patřil mezi významné faráře Josef Pátek 
(1836-1874), který se zabýval skládáním lidových písní na podporu 
českého jazyka.
Stýkal se s významnými osobnostmi své doby např. Josefem 
Jungmannem a Šebestiánem Hněvkovským. Zajímavé je, že ve 
zdickém kostele oddával i Karla Jaromíra Erbena. 

Další zajímavostí je, že zde dočasně pracoval manžel spisovatelky 
Boženy Němcové.

Naše krásné město pomáhali budovat a zvelebovat např. starostové p.
Vladimír Polívka, p. Klatovský,  JUDr. V. Bubník., Mgr. M.Holotina.

          stránku graficky zpracoval: Samuel Smidberger



                      Železniční trať 170, 171, 200

Ač se to nezdá, Zdice jsou významným          
železničním uzlem, protože spojují Prahu s
Českými Budějovicemi a zároveň s Plzní a
Chebem.

Železniční budova vypadala ještě před
nedávnem jako časová kapsle.
Ale podařilo se ji v roce 2018 opravit a nyní
vypadá jako moderní, železniční stanice.
Samotná železniční stanice 
byla opravena v roce 2009.

Zabezpečení je zde řešeno drážním
zabezpečovačem ESA 11. Jedná se o 
moderní zabezpečovač, díky kterému
můžete ovládat až 250 výhybek.
Díky tomu že je ESA velice spolehlivá, může
zde projíždět až 20 vlaků za hodinu.
Vlaky  tu mohou projíždět rychlostí
až 160 km/h.

Za zmínku také stojí muzeum Výtopna Zdice,
které neustále doplňuje své exponáty,
takže je pořád na co koukat.

                       

                       
Zdroje: Wikipedie, AŽD Praha                                Vypracoval: František Pitrák
                                                                                                                    

                                                                                                        



                  Výlovy rybníků
   K podzimu patří výlovy rybníků stejně jako
sníh k zimě. Vůně bahna, pečených ryb a často i
zvěřiny a k tomu zablácené oblečení. Rybáři na
výlovech předvádí vrchol svého rybářského
umění, ale z vyprávění to není takové, jako když
to zažijete na vlastní kůži.
    Výlovy začínají časně zrána. Postavy v
gumových oblecích za ranních mlh roztahují
sítě a vydávají se do hlubokého bahna, aby
naplnily kádě rybami. Návštěvníci, kteří si chtějí přinést nějaký úlovek domů, si 
mohou vybrat mezi živou nebo již vykuchanou rybou.
      Mezi hlavní centra výlovu patří zejména jižní Čechy, kde Štěpánek Netolický s
Jakubem Krčínem kdysi proměnili bažiny na rybníky, které v současné době 
vyprodukují i přes sto tun ryb.

I když jsou nejproslulejší jižní Čechy, tak se výlovy rybníků konají i jinde v ČR 
například: 

Osovský velký v sobotu 9.11. 2019
Habartov v sobotu 16.11.
Malduchy ve středu 13.11.
Háje v pátek 15.11.
Telečkovský ve středu 20.11.

Na této stránce můžete najít mnoho dalších rybníků s datem výlovu. 
https://www.nase-voda.cz/podzimni-vylovy-rybniku-2019-kdy-kam-se-podivat/ 

                                                                                                                                                                                       
zdroje:http://www.mocrshorovice.cz                                                 zpracoval: Vladimír Král
               https://www.trebonsko.cz/historie-rybnikarstvi 
               https://www.informuji.cz/clanky/7109-vylovy-rybniku/ 

https://www.informuji.cz/clanky/7109-vylovy-rybniku/
https://www.trebonsko.cz/historie-rybnikarstvi
http://www.mocrshorovice.cz/
https://www.nase-voda.cz/podzimni-vylovy-rybniku-2019-kdy-kam-se-podivat/


                Kuřecí rizoto
Nejprve uvaříme maso s očištěnou zeleninou (mrkev, celer a petržel nakrájíme
na menší kusy). 

Můžete použít jakékoli kuřecí maso - prsní řízky, stehenní řízky, kuřecí čtvrtky. 

Maso stačí v obyčejném hrnci vařit cca 30 minut, zeleninu cca 20 minut. 

Než se maso dovaří dáme vařit rýži tak, abychom ji měli připravenou na 
zamíchání do směsi masa a zeleniny. 

Maso a zeleninu vyndáme z vývaru a necháme trošku vystydnout. Mezitím 
nakrájíme cibulku nadrobno.

Pak pokrájíme na malé kousky maso, 
mrkev, petržel a celer. 

Na pánvi  rozehřejeme olej, na něm zpěníme cibulku a pak přidáme pokrájené 
maso, zeleninu a hrášek. 
 
Vše dobře promícháme, podlijeme jednou nebo dvěma naběračkami vývaru a 
přivedeme k varu. 

Směs zahustíme instantní jíškou.
Nakonec do ní vmícháme uvařenou rýži. 

                                                                                                                                      

Vypracoval: Filip Frühauf
  Zdroj: www.recepty.cz

                                                                                                                    



Warner již údajně pracuje na Jokerovi 2! 

Film má být zasazen pár let do budoucnosti.

Server We Got This Coverered, který v minulých měsících odkryl již několik 

tajemství Hollywoodu (a primárně plány studia Warner), přišel se zajímavou 

informací. Jejich zdroje jim prozradily, že Warner již aktivně pracuje na 

pokračování Jokera. Ve hře by měl být příběh zasazený několik let po 

událostech prvního dílu. Sledovat bychom měli Arthurův nárůst slávy a síly v 

podsvětí Gothamu. Tvůrci snímku se v minulosti vyjádřili, že Jokera napsali a 

vnímali jako jednorázovou záležitost, ale látka se jim očividně dostala pod 

kůži, nemluvě o šílených tržbách. Joker pravděpodobně přesáhne hranici 

miliardy dolarů vydělaných v kinech, což se Warneru kromě Aquamana a 

Nolanovy trilogie s ničím jiným v rámci DC nepodařilo. 

Tady pár fotografií z filmu Joker 1 .

Vypracoval: David Hubka                               Zdroj: https://refresher.cz/

https://wegotthiscovered.com/movies/joker-2-early-development-set-years/
https://refresher.cz/70539-Warner-jiz-udajne-pracuje-na-Jokerovi-2-Ma-byt-zasazen-par-let-do-budoucnosti


KRAV MAGA

Krav maga je izraelské bojové umění, na které jsme se 

s kamarádem přihlásili...

Jeho název je volný překlad z hebrejštiny. 

Je je to jedno z nejefektivnějších bojových umění.

Používá ho armáda, policie a civilisté po celém světě. 

Je založeno na lidských reakcích ve stresujících situacích.

Oficiálně vzniklo v Izraeli a jeho zakladatelem je Imrich Lichtenfeld, který ho 

použil na obranu židovské komunity v Bratislavě v roce 1948. Krav Maga na 

rozdíl od ostatních bojových umění vás připraví na reálné situace, ve kterých na

vás někdo útočí, chce vás unést nebo vás chce okrást. 

Cílem tohoto bojového umění je naučit obranu proti různým druhům útoků 

založených na realitě.

Oba na toto bojové umění chodíme.
Podle nás je toto bojové umění lepší než ostatní, protože se 
nezaměřuje na “džentlmenský souboj” ale na to, aby uživatel co 
nejrychleji protivníka porazil.

Napsali:  P. Mráček a D. Otta



Krtek obecný
Krtek je malý, černý hmyzožravec, vyskytující se na polích, loukách či

zahradách.
Žije několik decimetrů pod zemí.

Krtek má válcovité tělo, okolo 12 cm dlouhé. Samice jsou obvykle menší. Oči má
malé a skryté za chlupy, zrak má proto špatný. Naopak sluch a čich má vyvinutý.

Uši jsou jen malými výstupky v kůži. Srst má obvykle tmavě hnědou.

 Buduje chodby - jednak obytné, ale také okružní, na kterých loví potravu.
Přitom tvoří na povrchu typické hliněné hromádky zvané krtinec . 

Samice mívá na jaře (obvykle v březnu až dubnu) po čtyřiceti dnech březosti 3-
7 mláďat. Ta se rodí slepá, neosrstěná a velká asi jako fazole.

Vypracoval : Martin Růžička

 Zdroj : www.wikipedia.cz



Film: Všem klukům, které jsem milovala

Hlavní herci: Noah Centineo (Peter Kavinsky)
                        Lana Condor (Lara Jean)
                        Israel Broussard (Josh Sanderson)
                        Janel Parrish (Margot Covey)
                        Anna Cathcart (Kitty Covey)

Žánr: romantický
                     

Shrnutí děje: 
Lara Jean je 17ti letá holka žijící s otcem a dvěma dalšími sestrami. 
Píše si milostné dopisy klukům, které milovala. 
Dopisy píše, aby na kluky přestala myslet a posunula se dál. Měla je v 
krabičce nahoře na skříni. Její mladší sestra Kitty, ale tajně rozeslala 
všechny dopisy a tím se rozpoutala spousta problémů v jejím 
milostném životě. 

Recenze:
Velmi se nám líbil děj a příběh byl poutavý a zajímavý. Líbilo se nám 
prostředí filmu. Film byl hezky zpracovaný a natočený. Byli dobře 
zvolení herci na určitou roli. Musíme ocenit i dobré herecké výkony. 
Doporučujeme především holkám kolem 15ti let. 

Film je také knižně zpracován. 
                                                                            

Vypracovaly: Štěpánová, Bečvářová
                                                                             
                                       



     #TeamTrees vede MrBeast

21letý MrBeast je jedním z nejznámějších youtuberů. 
S 25 miliony subscriberů sice nepatří do naprosté špičky, ale každé jeho video vidělo 
minimálně 10 milionů lidí, takže se dá říci, že jeho obsah zatím upoutal opravdu vždy.

Podle The Verge se nyní rozhodl spojit s více než 600 dalšími youtubery pro svůj 
zatím největší projekt.

Do konce roku chce vybrat 20 milionů dolarů, aby mohl po světě vysadit 20 
milionů  stromů. 

Přispět můžeš i ty, a to díky webu Teamtrees.org. Hashtag #teamtrees by měl v 
nejbližších dnech zaplavit YouTube i všechny ostatní sociální sítě, na 
MrBeastovo video totiž budou jistě reagovat i další.

Ať už s upřímnou snahou pomoci Zemi, nebo jen svému kanálu prostřednictvím 
nějakých zhlédnutí navíc. 

Původní nápad měl vzniknout již v květnu, kdy MrBeast dosáhl 20 milionů 
subscriberů. 

Stromy by se měly vysazovat průběžně až do konce roku 2020. 

  

                                                            Vypracoval: Filip Frühauf
                                                                                                                                         Zdroj: refresher.cz
                                                                                                                



                           ZÁBAVA
Vylušti čtyřsměrku! :)))))                           Pojmenuj zeleninu! :D

   
           

Vybarvi halloweenskou omalovánku!:))         Ježkovu nejkratší cestičku 
vybarvi                                                                                             

                    žlutou barvou, delší zelenou a     
                    nejdelší hnědou.                           
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https://i.pinimg.com/


Aktuality
Listopad

11.11. - 22.11. - třídní
schůzky 1. a 2.                  
stupeň             
13.11. - pedagogická rada
17.11. - Mezinárodní den
studenstva
22.11. - ředitelské volno
27.11. - vánoční dílny 2.
stupeň
1.12.  - Vánoční trh
16.12.  Hodinářův učeň
1.stupeň
20.12.  Vánoční besídky
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	Warner již údajně pracuje na Jokerovi 2!
	Film má být zasazen pár let do budoucnosti.
	Server We Got This Coverered, který v minulých měsících odkryl již několik tajemství Hollywoodu (a primárně plány studia Warner), přišel se zajímavou informací. Jejich zdroje jim prozradily, že Warner již aktivně pracuje na pokračování Jokera. Ve hře by měl být příběh zasazený několik let po událostech prvního dílu. Sledovat bychom měli Arthurův nárůst slávy a síly v podsvětí Gothamu. Tvůrci snímku se v minulosti vyjádřili, že Jokera napsali a vnímali jako jednorázovou záležitost, ale látka se jim očividně dostala pod kůži, nemluvě o šílených tržbách. Joker pravděpodobně přesáhne hranici miliardy dolarů vydělaných v kinech, což se Warneru kromě Aquamana a Nolanovy trilogie s ničím jiným v rámci DC nepodařilo.
	Tady pár fotografií z filmu Joker 1 .
	Vypracoval: David Hubka Zdroj: https://refresher.cz/

