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Nový rok
• Nový rok je zahájení nového kalendářního roku. 

• Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře (Rusko)
připadá na 1. ledna. V noci z 31.prosince na 1.ledna svět slaví konec 
roku a tak i začátek nového – s  ilvestrovské oslavy  .     

• Před Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy posílají 
blahopřejné novoročenky s hezkými či vtipnými obrázky a s přáním 
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. 

• Nový rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa státním svátkem. 

• Dříve se posílaly novoročenky poštou, teď se posílají přes internetové 
stránky (instagram, facebook, email).

• Silvestra mnozí lidé prožijí na horách, jiní se vydají sportovat, do 
divadla, na koncert či do klubu, další mohou sledovat organizované 
ohňostroje nebo sami odpalovat zábavní pyrotechniku.

• Češi společně se zbytkem planety oslavili příchod nového roku 2020. 
Podle policie a hasičů byly i v Praze oslavy klidné. 

• Ani tentokrát se Češi nevyhnuli nehodám, kde hrál roli alkohol za 
volantem.

Vypracovala: Adéla Kusbachová
Zdroj: Blesk.cz, Wikipedia
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VÁNOČNÍ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Dne 20. 12. 2019 proběhl ve zdické škole historicky první turnaj v piškvorkách. 
Účast byla poměrně vysoká- 30 dětí z 6.-9. ročníku. 
V napínavých soubojích koleček a křížků zvítězil Tomáš Krupička z 9. A, který byl 
zároveň spoluorganizátorem soutěže. 
Na druhém místě se umístil Milan Votruba z 9. A, na třetím místě Vojtěch Pytel z 9. 
A, na čtvrtém místě Jiří Valeš z 9. A. 
Turnaj tedy suverénně ovládla 9. A, která letos vůbec poprvé zvítězila i ve vánočním 
florbalovém turnaji. Doufejme, že se žákům 9. A bude dařit i nadále, hlavně u 
přijímacích zkoušek, které je čekají na jaře.

Zleva: Milan Votruba, Tomáš Krupička,
            Vojtěch Pytel, Jiří Valeš
 



Výlet do Drážďan

Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Zdice měli možnost jet na výlet do Drážďan.
Cesta tam trvala něco kolem dvou hodin.
Zájezd byl dobrovolný.
Drážďanské vánoční trhy byly moc krásné, ale některé výrobky byly hodně 
předražené. 
Proto jsme byli v nákupním centru, kde jsme měli rozchod.
Drážďanská výzdoba stánků byla velmi hezká. 
Na můj vkus tam bylo až moc přelidněno.

                                                                                                               Alena Pešková

V Drážďanech se mi líbilo, bylo to tam velice zajímavé a jsem rád, že jsem mohl 
poznat kulturu Německa o trochu více.  
Na trzích bylo sice hodně lidí, ale jinak to tam vypadalo hezky vánočně.

                                                                                                        Filip Frühauf

foto: google



Divadelní den 2. stupně
______________________________

_

 Nebe - peklo
                                                                 recenze

Smrt matky a zároveň ztráta nejdůležitější osoby mladého kluka Tadeáše – o tom 
vypráví představení Divadla v Dlouhé.
Roli matky ztvárňuje Eva Hacurová a musím říct, že předvedla opravdu dobrý 
herecký výkon. Líbil se mi výběr herců na určitu roli.
Matka, nebo také DJ Raketa žije pohodový a bezstarostný život, ale naplňuje ji jen 
hudba a koncerty. Na svého syna Tadeáše nemá vůbec čas.
Stále mu slibuje, že jednou vydělá hodně peněz a bude pouze s ním. 
Když s ním ale jednoho dne telefonuje a zároveň řídí, vybourá se a zemře. Ví, že se 
musí vrátit zpět na zem a postarat se o svého syna. Projde nebem i peklem a na chvíli 
se vrátí zpátky na zem.

Nejvíce se mi líbily světelné efekty a kostýmy. Krásně zapadaly do děje a byly dobře 
zvolené. Samotný příběh se mi také velmi líbil. Byl velmi chytlavý a poutavý. 

Představení vyjadřuje to, že si máme vážit lidí, které okolo sebe máme, protože nikdy
nevíme, kdy o ně můžeme přijít.

Napsala: Jana Štěpánová, 8.A 
Přepsal: Lukáš Hampl
                                                                                       



     Florbalový turnaj ZŠ Zdice
Turnaj se odehrál 19. prosince ve zdické hale.
Florbalový zápas se koná každý rok nejen pro žáky, ale i pro učitele. 
Zápas byl celou dobu napínavý a nebylo až do konce moc dobře poznat, kdo vyhraje. 
Nakonec o jeden bod vyhrála 9.A
                                                               
   vypracoval Štěpán Lomoz     

Florbalový turnaj v Edenu
Turnaj se odehrával v Edenu v Berouně a náš školní florbalový tým vybojoval druhé 
místo. Naše škola vyhrála pohár a hráči dostali medaile a nějaké  ovoce. 
Na turnaj s naším týmem jel pan učitel Jan Obleser. 



Exkurze na letiště v Praze

Dne 2. prosince 2019 se osmé třídy základní školy Zdice zúčastnily exkurze na 
pražském letišti.

Žáci měli možnost nahlédnout ,,pod křídla letadel” a podívat se na různé typy letadel 
od nejmenších až po ta větší dopravní letadla. Druhou částí exkurze byla návštěva 
hasičské budovy.

Jako první jsme prošli letištní kontrolou v budově třetího terminálu a odebrali jsme se
do prohlídkového autobusu, který nás provedl letištní plochou. Měli jsme možnost 
nahlédnout do míst, kam se člověk normálně nepodívá. Viděli jsme například 
parkovat, vzlétat a přistávat letadla i odbavování zavazadel. 

Velkým zážitkem bylo, vidět aktuálně nefunkční typ letadel Boeing 737 Max 8, který 
je momentálně odstaven naproti hangáru společnosti Smartwings. Ovšem největší 
zážitek pro mě  bylo zamávat letušce od společnosti ČSA, která čekala na začátek 
boardingu cestujících.

Závěrem naší naučné exkurze bylo odevzdání zapůjčených kartiček, které jsme měli 
na krku, aby personál věděl, že jsme exkurze. Nakonec jsme se s naší průvodkyní 
rozloučili a odebrali se zpátky do autobusu, který nás přivezl. Všem se exkurze moc 
líbila.

Vypracovaly: Kristýna Geršicová,
                      Zuzana Plášilová
Zdroje: obrázky Google



     TOP 5 NEJDRAŽŠÍCH AUT SVĚTA

#1 Maybach Exelero – 195 000 000 Kč
                                                        

                                                                    #2 Lamborghini Veneno – 110 000 000 Kč

           ZDROJE:https://twogentlemen.cz/362/top-5-nejdrazsich-aut-na-svete/                          
                                 

#3 Lykan Hypersport – 83 000 000 Kč 

                               #4 Bugatti Veyron Super Sport – 60 000 000 Kč

 

    #5 Ferrari LaFerrari – 36 000 000 Kč

                               vypracoval: Filip Skalák

https://twogentlemen.cz/362/top-5-nejdrazsich-aut-na-svete/


 Jak jsem vyhrál válku 
recenze divadelní hry

Když jsem zjistil, že po dlouhé době půjdeme se třídou na nějakou divadelní hru,
myslel jsem si, že to bude nějaké další nudné představení, které prospím. Musím říct,

že jsem se mýlil. 

Tato divadelní hra se mi líbila, byla velice vtipná a zábavná. Dobré bylo také
publikum, které vždy reagovalo smíchem nebo potleskem. Jméno hlavní postavy je

Ernest Goodboy, kterého skvěle zahrál Aleš Háma. Myslím si, že mu tato role seděla.
Byl to dobrák, který plnil  i ty nejnesmyslnější rozkazy. Píšou se 40. léta a armádu

jeho veličenstva čeká tvrdý souboj s Německem a Itálií. Dobrovolník Goodboy
zachraňuje svět. 

Divadelní hra s odstupem času ukazuje na 2. světovou válku s jistým nadhledem a
satirou. Samotné představení mi ze začátku nepřišlo nijak zajímavé, upoutalo mě až

někdy po první třetině. Od té doby jsem se díval až do konce. 

Podle mého názoru je toto představení vhodné jak pro děti, tak pro dospělé,
takže takové vhodné divadlo pro celou rodinu. Pokud máte rádi komediální

divadelní hry, tak se na ni jděte podívat :)

                                                                   vypracoval a přepsal: Jáchym Lomoz



Psí sporty
Je mnoho sportů se psy. 
Hlavní je výcvik psa, aby reagoval na přivolání i na
další povely. 
Mezi psí sporty patří například agility, také sportovní
kynologie a spoustu dalších sportů.

Agility: 

Je to sport se psy, který je dost podobný koňskému
parkuru. Jde o to, aby pes proběhl v co nejkratším čase
všechny překážky v přesném pořadí.

Sportovní kynologie: 
Účastníci psí kynologie tvoří páry, pes a jeho vodič tzv. psovod. Disciplíny sportovní 
kynologie jsou:
- pachové práce: Cílem je, aby pes i s psovodem úspěšně vystopovali svůj cíl. Při 
zachycení stopy je pes vypuštěn na dlouhém stopovacím vodítku a v závěsu s 
psovodem musí podle čichu předmět najít.
- poslušnost: Při zkouškách musí pes předvést předem daný soubor cviků a podle 
úspěšnosti jsou udělovány body. Je několik cviků: přivolání, ovladatelnost na 
vodítku, ovladatelnost bez vodítka, sedni-lehni-vstaň, odložení, skupinové cviky, 
přenesení psa, chůze po nepříjemném povrchu.

Vhodná plemena na psí kynologii jsou většina středně velkých i velkých plemen. 
Mezi nejvyužívanější psí plemena patří ovčáci, knírači, border kolie, border teriéři, 
dobrmani, rotvajleři a spoustu dalších.

Zpracovala: Alena Pešková                                                                    Zdroje: Google



           Liška Obecná

Liška obecná je nejrozšířenější divoce
žijící zástupce šelem. Oblast jejího
přirozeného výskytu zahrnuje Eurasii,
Severní Ameriku a severní Afriku. 

Jako extrémně nebezpečný invazní druh 
je vedena v Austrálii, kam  byla zavlečena
v 19. století.

Liška je nejrozšířenější středně velká
šelma České republiky a vlastně i celé severní polokoule. Je lovena pro 
kožešinu a pro kožešinu se i chová. Lov lišky je i sportem.

Liška je oblíbenou postavou různých bajek a
bájí, kde často  vystupuje v roli chytrých a
lstivých, které vítězí nad hloupějšími siláky. 

Ve zvířecí symbolice evropských národů
ztělesňuje lstivost a vychytralost, jedná se
ale o tzv. antropomorfismus (polidšťování). 

Liška je relativně štíhlá psovitá šelma s poměrně dlouhýma špičatýma ušima
a dlouhým huňatým ocasem. Stavbou těla a tvarem lebky se liška jen málo 
liší od slabšího psa. 

Liška se dokáže pohybovat rychlostí 40 km/h, tedy asi jako pes. Svůj revír v 
okruhu 6–8 km si vyznačuje vizitkami, což je trus poznamenaný pachem 
žláz. 

                                                                                  Vypracoval: Filip Frühauf 
                                                                                   
                                                                             Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

https://cs.wikipedia.org/


 APPLE

Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., je americká firma se sídlem ve městě 
Cupertino v Kalifornii. Firma byla založena v roce 1976, specializuje se na   
software. Jejich nejznámějšími produkty jsou: řada počítačů, sada kapesních 
počítačů a MP3 přehrávačů iPod, chytrý telefon iPhone, tablet  nebo také 
hodinky Apple Watch. V počítačích Apple je instalován standardně operační 
systém macOS a dotyková zařízení jsou poháněna operačním systémem iOS. 
Dalším známým softwarem je program pro přehrávání a uspořádávání 
hudební kolekce; iTunes. Mezi další aplikace od firmy Apple se řadí sada 
kancelářského balíku iWork a sada na vytváření hudby, fotek a videí iLife.

Počítače Macintosh (Mac) byly uvedeny
na trh v roce 1984. Multimediální
přehrávač iPod se stal  s více než 100
miliony prodanými kusy 
nejprodávanějším  na světě. Mobilní
telefon iPhone Apple byl představen v
lednu 2007, roku 2010 tablet iPad a v
roce 2015 Apple Watch.

Vypracoval : David Hubka  

Zdroje : https://www.google.com/search  ?  

            https://cs.wikipedia.org/wiki/Apple 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apple
https://www.google.com/search?q=apple&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjt4Ji2lIjnAhXgA2MBHWq9ALwQ_AUoAXoECBAQAw#imgrc=Z0mvhjY2Coz1dM:
https://www.google.com/search
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apple_Watch
https://cs.wikipedia.org/wiki/IPad
https://cs.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://cs.wikipedia.org/wiki/ILife
https://cs.wikipedia.org/wiki/ITunes
https://cs.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
https://cs.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apple_Watch
https://cs.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://cs.wikipedia.org/wiki/IPod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Software
https://cs.wikipedia.org/wiki/1976
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cupertino


STEAM
Steam je platforma společnosti VALVE, která je 
určená k digitální distribuci her a softwaru a
zajištění multiplayerového a komunikačního
zázemí pro hráče. 
Lze zde zakoupit a stáhnout mnoho her a
softwaru pokrývajících celé spektrum žánrů čí
interaktovat s komunitou. 

HALF-LIFE

Dne 16. listopadu 2004 byl oficiálně vydán Half-Life 2. 
Hra vyžadovala aktivaci přes Steam, jinak ji nešlo hrát. Ten den se to mnoha 
hráčům nepovedlo, protože Steam byl náhlým náporem zahlcen. 
Evropské ověřovací servery byly na 5 hodin vyřazeny, než se je podařilo 
opravit. Mezi další problémy patřila dlouhá doba stahování a další drobné 
závady.

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Steam           Vypracoval: Michal Cirok

https://cs.wikipedia.org/wiki/Steam
https://cs.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2


Horká čokoláda

Doba přípravy: 20 minut

Suroviny na dvě porce:  

100 g čokolády na vaření
250 ml smetany ke šlehání
1 lžička skořice – mletá
1 dl mléka
2 lžíce kakaového pudinku v prášku, ne vrchovaté!

Postup:

1. Vezmeme si středně velký hrnec a naplníme ze 2/3 vodou.
    Vodu přivedeme k varu a vložíme menší hrnec. Tím vytvoříme vodní lázeň. 
    V hrnci potom necháme rozpustit tabulku čokolády, a mícháme vařečkou. 
    Než se čokoláda rozpustí, vezmeme si hrnek a naplníme ho tak do poloviny 
mlékem. 

2. V mléce řádně rozmícháme metličkou prášek na puding a skořici. Pro dochucení
    můžeme přidat kakao.
    Tuto směs za stálého míchání přilijeme do rozpuštěné čokolády. 
    Vzniknou hrudky, které se časem rozmíchají (metličkou). 
    Odlijeme si cca 1/3 smetany a ušleháme, nakonec s ní ozdobíme čokoládu. 
    Zbylé 2/3 smetany ke šlehání přidáme do hrnce s čokoládou. 
    Čokoládu mícháme dokud se vám nebude zdát dost horká. 
    Horkou čokoládu rozlijeme do šálků a přidáme šlehačku, popř. ozdobíme skořicí 
nebo
    kakaem…
     

…… a dobrou chuť! 
    

                                                          Zpracovaly: Alena Pešková a Kateřina Faltynová
                                                           zdroje: Google



    

  Nejkrásnější místa v okolí Zdic
Někdo by mohl říct, že v okolí Zdic nejsou žádná krásná místa,
to ale není pravda, protože tu je mnoho zajímavých míst k vidění.

1. Výrovka – Výrovka je
vrchol s krásným 
výhledem a úchvatnou
krajinou.
Leží mezi Žebrákem a 
Kublovem hned u 
starého vzrostlého lesa.

2. Skryjská jezírka – Skryjská 
jezírka, do kterých je zahrnut i
silný vodopád, jsou položena 
na Zbirožském potoce a pokud
přežijete trochu těžší cestu, tak
vás odmění pohled na vodopád z
jedné z dřevěných lávek, který je
přímo naproti vodopádu.

3. Skála na Svaté – možná,že
jste Svatou mnohokrát projeli,
ale nikdy jste si nevšimli této 
menší skály, která se vypíná 
nad Svatou. Ze skály je
úchvatný pohled do
berounského kraje a vše máte
jako na dlani. 
V blízkosti  je také další
vyhlídka - na Vraní skále.

Vypracoval : František Pitrák
Zdroje : https://mapy.cz/fotografie?
x=13.9611066&y=49.9457649&z=15&source=foto&id=484497 

https://mapy.cz/fotografie?x=13.9611066&y=49.9457649&z=15&source=foto&id=484497
https://mapy.cz/fotografie?x=13.9611066&y=49.9457649&z=15&source=foto&id=484497


                 Změna dopravců na dráze

Dne 15. prosince proběhla změna dopravců.
4% linek ČD převzali soukromí dopravci
( Arriva, AŽD, RW train a další ). 
I nás se tato změna dotkla – pravidelnou linku ČD
“Švejk“ převzala Arriva. 
Jízdenka se oproti ČD nezdražila a dokonce
Arriva ve vlacích plánuje Wi-fi. Jejich start se
však moc nevydařil. Staré jednotky a jejich
systém prodeje jízdenek moc povedený není –
neplatí jednotný systém jízdenek. Tím pádem si
musíte koupit jízdenku ne u pokladny, ale pro
mnoho lidí v problematickém automatu.
              
                                                                                

Jak   je to s PID ve   Zdicích   

Už poměrně dlouho jsou Zdice 
zahrnuty v PID (Pražská 
Integrovaná Doprava).
V nedávné době  u nás začaly
jezdit  autobusy   s  potiskem
PID,  to  ale  neznamená,  že  už
nás  nedopravuje  společnost
Arriva.  Pouze  si  Arriva
vypůjčila autobusy PID, takže
pro nás to neznamená žádnou
změnu.

vypracoval: František Pitrák        
                                                     
zdroje: google 
obrázky: www.arriva.cz



                    Zábava
Přijde exekutor k bytu a zazvoní.
Z bytu se ozve: „Nejsme doma.“
Exekutor: „No, teď už nejste.”

V domě je zloděj a krade. Najednou slyší z vedlejší
místnosti: „Micky tě sleduje, Micky tě sleduje!“ Jde se
tam potichu podívat. Uvidí mluvícího papouška. 
Oddechne si: „To ty jsi Micky!“ 
Papoušek na to říká: „To ne, já jsem Bart! Micky je ten
rotvajler za tebou.” 

 Baví se dva kamarádi:
„Půjdeš se mnou do kina?                                            
„Do kina? Jako na film?“   
„No, ne asi, počítat sedačky!                                      

Paní učitelka se ptá Pepíčka:
„Pepíčku, jak se značí nekonečno?“
Pepíček odpoví: „Ležatou osmičkou,

prosím.“
Paní učitelka: „Dobře. A co myslíš,
kolik je nekonečno mínus jedna?“

Pepíček se zamyslí a po chvíli říká:
„Ležatá sedmička, prosím. 

zpracoval: Jan Polka                                                                                                        
zdroj: google 



         Aktuality
22.1.  pedagogická rada    
30.1.  vysvědčení
31.1.  pololetní prázdniny
10.2.-16.2.  jarní prázdniny
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