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VÁNOČNÍ trh 2019



Milí žáci,

přichází zima a spolu s ní i nová Přestávka. 
Čeká na Vás opět spousta zajímavých témat,
mnoho nových fotek a článků. Doufáme, že
se vám bude vánoční Přestávka líbit. 

VÁNOČNÍ TRHY

• Vánoční trhy probíhaly 1. adventní neděli 
1.12.2019.

• Je to akce, kterou pořádá škola.
  

• Byla tam i školní pekárna, kam jste mohli dát nějaké pečivo nebo 
cukroví.

• Mohli jste si koupit i u devátých tříd něco k jídlu např: párek v rohlíku 
nebo horkou čokoládu.

• Začínalo se ve 14:30 na pěší zoně.
                         15:00 hudební doprovodný program 

                                            vystoupení dětí školní družiny
                                            školní kapela Sam-ou-hell

                                   dětský sbor ZŠ
                         17:00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu
                                                         

                                                                       foto: web Zš
                                                                       vypracovala: Adéla Kusbachová



Advent

Advent jsou čtyři týdny před Vánoci. V letošním roce probíhá
od 1.12. až do 24.12. V adventním čase lidé   udržují různé
zvyky. Jeden z nich je třeba výzdoba domů světýlky a dalšími
dekoracemi.  V  adventním  čase  -  5.12.  má  svátek  svatý
Mikuláš,  který  chodí  po  vesnicích  a  městech  s  andělem  a
čertem. Mikuláš nosí malým dětem drobné dárečky, jako jsou
třeba sladkosti a ovoce a dětem které zlobily, dává i uhlí. 
O  Vánocích  probíhají  vánoční  trhy.  O  Adventu  se  vyrábějí
věnce, na které se připevní čtyři svíce a každou neděli se zapálí
jedna  svíčka.  Nejhlavnější  den z  Adventu  je  24.  prosinec  –
Štědrý  den.  Vánoce  jsou  svátky  pohody,  dětí  a  také
pohádek. 

Na Vánoce se těší  každé malé dítě,  ale i  většina dospělých.
Každá rodinka má doma stromeček, který ozdobí vánočními
ozdobami.  

Dne 24.12. probíhají zvyky a tradice jako je:

 - zdobení stromečku
 - pečení cukroví
 - štědrovečerní večeře
 - otevírání dárků od Ježíška
 - rozkrojení jablíček
 - pouštění lodiček z ořechových skořápek na vodu 
 - lití olova
 - házení střevícem
 - půlnoční mše

Zpracovala : Alena Pešková
Zdroj : Google



          Ježíš
Oslava Vánoc je historicky spjata s lidovými zvyky, které mají kořeny v 
pohanských rituálech a oslavách slunovratu, kdy se v den 25. prosince 
opětovně rodil bůh Slunce. Noc z 24. na 25. prosince (ale i noci 
následující) tak byla odpradávna považována za „svatou noc“, německy
nazývanou „Weihnachten“ (už v roce 1170). 

Narození Ježíše Krista připadá na 25. prosince. Církev to tak praktikuje 
přibližně od poloviny 4. století, čímž dostala pohanská posvátná noc 
křesťanský rozměr.

Vzhledem k tomu, že den svátku sv. Mikuláše (6. prosince) byl o 
bohoslužbách spojen nejen s legendou o třech obdarovaných dcerách či o 
třech obdarovaných dětech, ale také se čtením podobenství o svěřených 
hřivnách, převzala postava sv. Mikuláše při obdarovávání dětí také zvyk ptát 
se, zda byly hodné a pokorné. 

Protestanté odmítali formu římsko-katolického uctívání svatých, potažmo i sv.
Mikuláše. Lutherem zavedené obdarování „svatým Kristem” o Štědrém 
večeru bylo natolik abstraktní, že se představa později zavedeného Krista-
dítěte (Christkind, Christkindl, Ježíšek) neubránila zhmotnění, nejčastěji v 
podobě blonďatého kudrnatého dítěte s andělskými křídly.

Vypracoval: Filip Skalák

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek          
foto: J.Kobrsková

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perikopa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perikopa


Přípravy na vánoční trhy v 8.B
Blíží se Vánoce a přípravy na vánoční trhy vrcholí. S naší třídou jsme se rozhodli
jako třídní tradici zaměstnat spolužaččinu maminku, jestli by nebyla tak laskavá a
neudělala nám pečené čaje. Naštěstí jsme ji přemluvili a výroba pečených čajů je v
plném proudu. Každý ze třídy má za úkol donést jednu skleničku od jogurtu, ovšem u
nás ve třídě spolehlivost nevládne a tím pádem to možná ani spolužaččina mamka
nestihne upéct. Jako další věc budeme dělat ochucenou sůl- například s chilli nebo se
sušeným česnekem. Dle našeho názoru to je docela originální a myslíme si,  že to
nikdo ze tříd ještě nedělal. 
Dalším zajímavým nápadem je PF 2020 s fotkou naší třídy. Skupina kluků
trvá na ozdobných závěsných šiškách, pokud si donesou potřebný materiál,
není problém, ale většina ze třídy s tímto nápadem nesouhlasí a myslí si, že
to je úplná zbytečnost a ztráta času a s tím přichází další nápad a to, že
bychom mohli udělat věnce a nějak je těmi šiškami oživit. V našem stánku
bude k dostání i spousta dobrot jako například perníčky nebo koláče. Tento
rok  se  budeme  snažit  vyrábět  více  hodnotné  věci.  Můžete  náš  stánek
navštívit poznáte ho podle překypující výzdoby a podle kartičky 8.B. Těšíme
se na Vaši návštěvu.     

Zdroj: obrázky Google
Vypracovala: Kristýna Geršicová, Zuzana Plášilová



Vánoční dílny na 2. stupni
• Vánoční dílny probíhaly ve středu 27.11. 2019 od 3. do 6. vyučovací hodiny ve 

třídách na 2. stupni.

• Na 1.stupni probíhaly dílny individuálně, někde pomáhali
dětem rodiče.

připravované vánoční výrobky:

1. vánoční věnce
2. ozdobené sklenice
3. mýdla
4. bomby do koupele
5. ozdoby na dveře
6. svícny
7. kalendáře s dárečky
8. pečené čaje

Vypracovala: Adéla Kusbachová 



HUDBA

• Hudba je druhem umění, jehož prostředkem jsou převážně tóny.

• Patří skoro ke každé komunitě jako její
společné dědictví. 

• Slovo hudba   je odvozeno od slova
„housti“ (odtud „housle“, „hudec“) .

• Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a všechno, co je s ní spojené, 
se nazývá MUZIKOLOGIE     nebo taky hudební věda. 

DRUHY HUDBY

Hudba se dá dělit do kategorií podle různých kriterií.

Nejčastěji se dělí na:
  
1. Duchovní – váže se k rituálu, liturgii, náboženství

2. Světská – zahrnuje ostatní témata

3. Umělá – je výsledkem práce konkrétního jednotlivce 

4. Lidová – autor zde není znám, tato hudba se samovolně časem 
dotváří a mění

                                                                    

                                                                    Zpracovala: Adéla Kusbachová
                                                                    Zdroje: Wikipedia, Google obrázky



ŠKOLNÍ KAPELA – VÁNOČNÍ TRHY
Ve školní kapele je 8 extrémně talentovaných 
dětí.

Náš talentovaný bubeník se jmenuje Jára
Čapek.

Na klavír hraje Jáchym Lomoz a jeho
netalentovaný:-) bratr Štěpán hraje na basu. 

Filip ze Skal hraje na kytaru s panem učitelem
Hamplem. 

Zbytek kapely činí 5 talentovaných zpěvaček. 

Na vánočních trzích se budou hrát jejich dvě vlastní písničky, z toho jednu mají 
natočenou s klipem na školní YouTube kanál. 

První natočená písnička se jmenuje „Tahák“ a druhá „Super grill“.

ZDROJ: Naše hlava, google obrázky

    Zpracoval: Jáchym Lomoz a Jára Čapek



Jak vzpomínáme na ADAPTAČNÍ  KURZ 

   Druhý den na adaptačním kurzu pro mě byl nejlepší. Ráno náš pokoj vzbudil budík. Měli 
jsme ho nastavený na 6:00. Nejprve jsme si mysleli, že je noc, ale už nebyla. 
V 6:30 k nám přišla služba, aby nás probudila. Dělali jsme, že spíme, chtěli jsme, aby měli 
radost, že nás vzbudili. Do rozcvičky jsme měli času dost. Anička se marně snažila si udělat 
culík a já jsem pletla Saše copánek. Najednou jsme si uvědomili, že bychom měly být za 1 
minutu na rozcvičce. Trochu jsme si pospíšily a naštěstí jsme to stihly. Jednou jsme si 
všichni oběhli areál Park Hotelu a udělali pár cviků na protažení. Pak jsme měli volno na 
ranní hygienu. Po snídani jsme do oběda hráli hry. Někteří, včetně mě, hráli přehazku. 
Většina kluků ale hrála fotbal. Zbytek buď skákal na švihadle nebo hrál přetahovanou o 
lano. 
Oběd byl stejně jako snídaně výborný. Velmi jsem ocenila polední klid a užila si ho. 
    Odpoledne jsme se vydali na výlet s panem učitelem Hamplem v čele. Jak jsme vešli do 
lesa, připadalo mi divné, že jsme nešli po žádné cestě. Když jsme ušli asi 250 metrů hlouběji
do lesa, pan učitel řekl, že jdeme špatně a musíme se vrátit.
   Při druhém pokusu to vypadalo o něco lépe. Po nějaké cestě jsme šli a pan učitel vypadal, 
že si je jistý tím, že tato cesta je správná. Najednou se ale zastavil a řekl: ,,Otočte se, jdeme 
po špatné cestě.“ Těžko říct, zda to udělal úmyslně, ale jeho věta „Tohle se mi stane jednou 
za 20 let“, mě pobavila. 
    Na třetí pokus to už naštěstí vyšlo. Radovali jsme se, jak se říká, do třetice všeho 
dobrého. Výlet se nakonec vydařil.
   Nejkrásnější bylo, když jsme se z vyhlídky dívali na krásný, sluncem osvícený zámek 
Orlík. 
   Cestou zpátky jsme sbírali přírodniny, ze kterých jsme měli vytvořit umění povolání, které
jsme si předtím ve skupinách vylosovali. Na večer si měl každý pokoj připravit večerní 
program např. divadlo, scénku atd. Hodně jsme se pobavili. 
__________________________________________________________________________
   Ve středu jsme se chystali na delší procházku po okolí. Měli jsme sbalený batůžek a čekali
jsme před hotelem na paní učitelky. Po deseti minutách přišly a my jsme vyrazili.
       Vedení se ujal pan učitel Hampl a všichni ho následovali. Obešli jsme hotel a
pěšina byla méně a méně vyšlapaná. Nakonec vyšlapaná cesta zmizela úplně a my šli lesem.
Vyhýbali jsme se stromům, houštinám a nejednoho žáka jsem viděla, jak se spálil o kopřivu.
Všem začínalo pomalu docházet, že jsme možná zabloudili, ale pan učitel si pořád jistě 
vykračoval hlouběji do lesa.
        Šli jsme dál a dál, až jsme narazili na oplocenou zahrádku. Tehdy si všichni uvědomili, 
že že jsme se ztratili. Takhle to šlo dál, zabloudili jsme za ten den snad sedmkrát. Já a moje 
kamarádky jsme doufaly, že pan učitel za to nemůže. Věřili jsme, že se v mapě vyzná dobře.
Chtěly jsme zjistit, jak je možné se tolikrát ztratit.
        Předběhly jsme několik dětí, až jsme se dostaly skoro do čela celé skupiny. Před námi 
byl už jen pan učitel Hampl. V tom jsme si něčeho všimly. Kolem pana Hampla byl hlouček
kluků. Teprve, když jsme přešli odbočku a pak jsme se vraceli, nám svitlo. U chaty Saša 
řekla nahlas to, co si mysleli všichni: „Ti kluci odvádí jeho pozornost. Pan učitel se s nimi 
zakecá a my pak bloudíme.“
         Na ostatních výletech si pan učitel hlídal mnohem více správnou cestu a my tolik 
nebloudili. I tak jsem si adaptační kurz moc užila.                             
                                                                                                                     Flodrová 
Anna, 6.C



SVĚTOVÝ DEN OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD 
 
Rok 2019 je rok s největším počtem obětí dopravních nehod. Celosvětově zemře 
ročně více než 1,2 milionu obětí a dalších 50
milionů je zraněno. Během roku 2018
vyšetřovala Policie ČR celkově 104 764
dopravních nehod, při kterých zahynulo 565
osob, dalších 2 465 bylo zraněno těžce a 25
215 lehce. I v roce 2018 umírali na českých
silnicích řidiči v důsledku srážky z
billboardem. V dubnu 2018 se na desátém
kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na
Hradec Králové  stala jedna z nich.  Vůz vyjel z
vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou
vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič 
nehodu nepřežil. Kverulant je přesvědčen, že v příštích letech ubude zmařených 
lidských životů, protože se mu konečně podařilo přimět stát odstranit billboardy 
z dálnic a silnic I. třídy.

Vypracoval: Hubka David            
zdroje: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/tragedie-na-berounsku-auto-s-mladiky-se-rozbilo-o-
strom-jeden-mrtvy-40286390 
https://www.kverulant.org/article/svetovy-den-obeti-dopravnich-nehod 

https://www.kverulant.org/article/svetovy-den-obeti-dopravnich-nehod
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/tragedie-na-berounsku-auto-s-mladiky-se-rozbilo-o-strom-jeden-mrtvy-40286390
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/tragedie-na-berounsku-auto-s-mladiky-se-rozbilo-o-strom-jeden-mrtvy-40286390


Lampionový průvod

• Lampionový průvod je průvod, jejichž
účastníci nosí s sebou lampiony,
svíčky nebo jiná světelná zařízení.

• Konají se na celém světě.

• V České republice se přeneslo konání
lampionového průvodu na data blízká 
7.listopadu.

• Vznikl tak průvod na    Den vzniku samostatného československého   
státu.

• V Československu se v období socialismu lampionové průvody s 
povinnou     
účastí žáků základních škol konávaly v předvečer 9. května a hlavně 
7. listopadu.

• Soutěží se tam o nestrašidelnější kostým, jsou tam úkoly, hry, stezka 
odvahy, hon na ducha.

• Pouští se lampiony štěstí viz.obrázek.
Lampiony štěstí je možno pouštět když
nehrozí období požáru!

Vypracovala: Adéla Kusbachová

Zdroje: google obrázky, wikipedia

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_vzniku_samostatn%C3%A9ho_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_vzniku_samostatn%C3%A9ho_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho_st%C3%A1tu


Jaký vybrat telefon? Z čeho vybírat v
roce 2019 (aktualizováno)

Samsung prolomil ledy a rozhodl se u nás konečně nabízet svůj nejnovější 
technologický počin – skládací smartphone Galaxy Fold. 
Telefon se prodává ve dvou barvách a stojí neuvěřitelných 55 tisíc korun. 

Dnes ohlásil start prodeje pouze jediný tuzemský prodejce, a sice CZC.cz. 
Zastoupení Samsungu nám ale potvrdilo, že se nejedná o oficiální distribuci. Na 
mobil se čekalo dost dlouho, a to už od února 2019, kdy byl úplně poprvé 
představen světu. Samsung se rozhodl na náš trh přivést skládací telefon jako 
první výrobce, na záda mu totiž dýchá nejen Huawei, ale už i Motorola. 

Vypracoval: Hubka David                   Zdroje: https://mobilizujeme.cz/clanky/skladaci-galaxy-fold-koupite-v-cesku-cena-je-
55-tisic-korun

https://mobilizujeme.cz/clanky/skladaci-galaxy-fold-koupite-v-cesku-cena-je-55-tisic-korun
https://mobilizujeme.cz/clanky/skladaci-galaxy-fold-koupite-v-cesku-cena-je-55-tisic-korun


Recept na karamel

- 1,5 hrnku cukru krystalu
- 2 lžíce kakaa
- 1,5 lžíce kukuřičného sirupu
- 0,5 hrnku mléka
- 3 lžíce másla

Do hrnce smícháme cukr krystal s kakaem. Směs mícháme a zahříváme při
středně vysoké teplotě. Než se směs rozpustí, přidejte mléko, kukuřičný
sirup a máslo. Pokud chcete, přidejte posekané oříšky. Ještě nedodělaný

ozdobný karamel přelijte z hrnce do skleněné misky a vychlaďte.

Vypracoval : Martin Ružička 
Zdroj : Wikipedia



                                  Kvíz – Zdice                                   

1.) Kolik autobusových linek vede přes Zdice?
     a) 0 – 10   b) 10 - 15   c) 15 – 20   d) 20 - 30
2.) Jak daleko od náměstí ze Zdic je pramen Vraního potoka?
     a) 2 – 3 km   b) 3 – 5km   c) 5 - 10km   d) 10 - 40 km
 
3.) Z jaké vyhlídky se právě díváme? ==>

4.) Kde se nacházíme? 
                         /

                         
                   5.) Na co se díváme?
                                   / 
                 

6.) Co je to za budovu?
                /

                        7.) V jaké obci jsme?
                                        /

    
 

 - 8.) Kde?

                            9.) Tak kde?-

  

Řešení :1)b,2)b, 3)Vraní skála, 4)RC letiště Zdice, 5)Silnice na Hředle, 6)obchod před 2.st., 7)Černín, 8)kopec nad 7), 
             9)Knížkovice, 10)Knihov                                        
                                                                     

10.) Na jakém kopci? - 

Vypracoval : Pitrák František
Zdroje :  Mapy.cz



 Aktuality
Prosinec
1.12. - Vánoční trhy
5.12. – Mikuláš
20.12. - Vánoční besídky           
21.12. – 5.1. - Vánoční prázdniny
24.12. – Štědrý den
1.1. – Nový rok
6.1. – Nástup do školy
13.1. - 17.1. – Lyžařský kurz 7.
třídy
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