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Rozhovor s Té-Vé-Stár Vojtou Kotkem…

A horoskop na celý školní rok

JSME MISTŘI!
Jak jste si asi jistě všimli tak v neděli 15.května skončilo mistrovství světa
v hokeji a náš reprezentační tým zvednul nad hlavu zlatý pohár tím překazil
Kanadě šanci,že po třetí obhájí titul mistrů světa.Byla neděle večer a čeští
fanoušci ve Vídni měli po naší výhře asi co dělat,aby se dostali domů střízliví.
(pochybuju,že se jim to povedlo)No ale abych se vrátila k hokeji,tak myslím,
že toto byl velmi vydřený šampionát,o tom nasvědčuje i to,že ze všech zápasů
jsme prohráli jenom jeden a to s Rusy,utkání nakonec skončilo 3 :1,jelikož se
nejspíš projevila únava našich hokejistů po předešlém zápase se
Slovenskem,který jsme vyhráli 5:1.Mezi nejnapínavější zápasy patřili,nejspíš
ten s ,,Amíkama‘‘,kde jsme nejprve prohrávali 2:0 a to už začal stoupat českým
fanouškům v krvi adrenalin,pak jsme ale vyrovnali a nakonec jsme je na
nájezdech pořádně rozválcovali.Takže zápas skončil 3:2.A tím druhým hodně
napjatým zápasem byl ten,kdy byli naši protivníci Švédi,síly byli velmi
vyrovnané,ale nakonec jsme vyhráli 3:2!!No a pěkně dusno muselo být i
v sázkových kancelářích,protože podle statistik se nejvíce sázelo na Čechy a
Kanadu a když se pak střetli tyto silné týmy ve finále,šlo mnohým také o
pořádný balík. No a teď něco k samotným hokejistům náš ,,miláček‘‘Jarda Jágr
si zlomil malíček…myslím,že k tomu nemusím říkat víc,protože to
předpokládám všichni,kdo hokej sledovali a fandili, zaregistrovali.Myslím,že
tím,že se vrátil hned v dalším zápase(se Slovenskem)do hry,prokázal to,že
opravdu patří mezi špičkové hokejisty,a to že když spoluhráči tvrdí že je opora
týmu,nebude jen fráze ,která se říká novinářům.Takže prostě a jednoduše Jarda
dostal speciální chránič na malíček a šel se honit za pukem vesele dál.No a pak
je tu ještě taková kuriozita a to že se v českém týmu sešli hned tři ,,ptáci‘‘.Ptáte
se jak to myslím?no přece:Sýkora,Straka,ŠpačekJ.Tento šampionát si nejspíš
neužívali jen hráči,ale taky fanoušci….Čechy,kteří přijeli fandit bylo asi slyšet
nejvíc.
Skandovali známé pokřiky jako třeba:Kdo neskáče není Čech,hop hop
hop,ukažte svůj malíček,hop hop hop!!Skupina fanoušků měla dokonce
zavázané malíčky,to opravdu dokazuje,že náš národ je fakt originální.No a
v pondělí se naši mistři vrátili a mohli jste je přivítat na Staroměstském
náměstí,kde vystoupila mimo jiné taky skupina Divokej Bill.Fandové hokeje se
tu opravdu vyžili,připomněli jsme si naše goly a společně s hokejisty si
zazpívali známý song:we are the champions (neberte to,že dělám reklamu
Tomáši Savkovi) a pak taky,jak jinak českou hymnu!!To že se tu oslavovalo
naše vítězství
bylo nakonec taky vidět(ten bordel co po tom
na
,,Staromáku‘‘zůstal byl pořádnej a nezávidim těm,kdo to museli uklízet).Ještě
když jste se vraceli metrem nebo tramvají domů…bylo vidět,kdo sou tu mistři!

Školní horoskop…na celý rok!
Beran
21.3.- 20.4
V příštím roce se nedokážeš, zbavit ctitelů/ctitelek a získáš si pověst školní „lamačky/lamače srdcí“.V
únoru tě potěší velké množství valentýnek. Svou energii využij při sportu. V této oblasti ti hvězdy věští
velké úspěchy před prázdninami.
Blíženci
21.5.-20.6.
Škola nezačne právě nejlépe.Raději nedráždi osud a uč se na testy a zkoušení. Ale už od listopadu to
půjde dobře.Zlepšíš si známky a známí ocení tvé nadšení při pořádání školních akcí.V dubnu si
všímej Raka,bude potřebovat tvou pomoc.
Lev
23.7.-22.8.
Odhalíš v sobě vědecké sklony a nebude možné tě odtrhnout od knih.Neodradí tě ani posměšky
spolužáků.Nedívej se tak podezíravě na sousedku/souseda v lavici, není tvou soupeřkou/soupeřem
v boji o pozornost školní/ho krasavce /krasavice.
Váhy
23.9.-23.10.
Na školní chodbě potkáš prázdninovou lásku. Podiví se stejně jako ty.Ve školní realitě pocit
nevydrží,ale získáš společníka/společnici pro výlety na kole.V listopadu díky Vodnářovi skončí potíže
s matikou.
Střelec
22.11.-21.12.
Očekává tě rok plný úspěchů. Už v říjnu změníš přátelé a objekt vzdechů. Oblíbíš si nenáviděný
předmět.Tvůj styl oblékání sice nenadchne tvou třídní učitelku, ale udobříš si ji svými znalostmi.Nedej
se vtáhnout do intrik,jinak ztratíš přízeň Berana.
Býk
21.4.-20.5
Bude to výjimečně vydařený rok. Skončí problémy s biologií nebo chemií ,ale češtinářka/češtinář
postřehne tvůj literární talent. Získáš si značnou popularitu a tím mnoho nových přátel. Ani jarní
okouzlení Štírem ti nepřinese větší problémy.
Rak
21.6.-22.7.
Budeš třídní hvězdou.Umělecké schopnosti způsobí, že učitelé začnou přehlížet tvé pozdní
příchody.V dubnu stěží získáš přízeň kozoroha.V květnu na výletě se smíříte a strávíte spolu úžasné
chvíle.
Panna
23.8.-22.9.
Ze všech sil si budeš snažit dokázat, že nejsi šprt.Dokonce začneš chodit za školu.V prosinci tě však
známky trochu postraší a vše se vrátí k normálu.Zaujat/a učením si nevšimneš, že se o tebe zajímá
Střelec

Štír
24.10.-21.11.
Školu jsi uvítal/a v dobré náladě. Tvé nadšení ovlivní i učitelé fyziky a budeš mít dojem,že Vás trápí
méně.Od začátku března nevydržíš v lavici.Ale pozor- úskočný Lev čeká na tvé školní klopýtnutí.
Kozoroh
22.12.-19.1.
V tomto roce toho vyvedeš, drahý Kozorohu. Problémy sice začnou až v lednu, ale potáhnou se až do
prázdnin. Kvůli své netrpělivosti budeš mít konflikt s třídní učitelkou.Z potíží tě nečekaně vytáhne Rak,
protože se do tebe zamiluje.
Vodnář
20.1.-18-2.
Čekají tě nové výzvy. Musíš bojovat o vedoucí místo ve třídě se spolužačkou/spolužákem. Po
počátečných nedorozuměních se spřátelíte. Milý Štír ti nabídne společné cesty ze školy. VYUŽIJ
PŘÍLEŽITOSTI!
Ryby
19.2.-30.3.
Začátek školního roku se ti trochu vymkne z rukou,ale během listopadu vše doženeš. Pečuj o své
zdraví a vyhni se podzimní chřipce. Od února hvězdy věští úspěch. Neupozorňuj na sebe rodiče!
přepsala Adéla Neubertová

Naši redaktoři si vymysleli anketu do druhého čísla časopisu Kláda. Vlastně to není
anketa, ale pouze jedna otázka, která všechny strašně zajímala. Chodili tedy po škole a ptali
se dvaceti žáků na toto:

Pomohla ti škola najít kluka/holku?

ANO
NE

Sportovní den (už zase?)
Ne, nezdá se Vám to uplynul rok a zase jsme se potily, funěly, upěly nad
strastiplnou osmistovkou, házeli kriketovými míčky, povzbuzovali, vybízeli k lepším
výkonům(no jak u koho), smáli se nad chabými výkony ostatních…. Je to den plných
napětí smějících se pubertálních výrostků a tuto akci sabotujících spolužáků…
Určitě velký dojem vzbudila učitelská štafeta, kde jsme se mohli podívat na
výkony našich učitelů,které byli……dostačujícíJ.Neoblíbená osmistovka byla pro
mnohé makáče jako vždy kámen úrazu, je zbytečné jmenovat přece všichni známé
svoje lidi.Kupodivu při hodu kriketovým míčkem si nikdo nevyhodil rameno, ani
nikomu nerozdrtil lepku. Vedli se debaty kdo v jakém ročníku vyhraje a prohraje, kdo
radši nedorazí, aby si něco třeba neudělal s kolenem atd.
Po disciplínách tedy před štafetami,se strhl lítý boj vodou,při kterém téměř nikdo
nezůstal suchý. Při každém otočení zády k bojišti jste museli počítat s tím,že se
najde dobrák co Vás postříká.
Nakonec přišla štafeta. Na na 1.místě byla štafeta 9. a 8.tříd.
Na 2.místě byla štafeta 6. tříd, která byla cca o jednu vteřinu pomalejší .
Tak mně tak napadá, že by někdy mohli být uspořádány závody třeba v tom kdo
nepřijde déle do školy nebo na sněžných skůtrech, kdo nepřinese víc ,,domáčáků“za
měsíc, nebo kdo usne na klíně hezčímu spolužákovi/čce…CO?To by bylo fajn ne
když můžeme mít sportovní den s jinými věcmi tak proč ne stímhle????
Tak zase za rok(jestli náš časopis bude existovat….Cože?Sichr že bude!!!)u
sportovního dne ADIOS.
(mar)

Citová rada
„…on má rád ji,ale ona má oči pro jiného,kdo by to neznal.“ Je citát z filmu Byl
jednou jeden polda. Věta je pravdivá-i když je z bláznivé komedie.
Měli bychom být připraveni na vše co nám život uchystá.
Není důvod házet hned flintu do žita.Člověk si řekne:,, První mi dal/a košem,
druhý/á………šestá…………….osmá………….STOP!!!!!!Takhle by to bylo dál a dál.
Chtěl jsem jen říct,že někdy přijde určitě ten/ta pravý/á.Mějte vždy na paměti
větu:mám ho/ji rád,ale nestojí mi za tolik trápení,když mě nechá snášet utrpení
nestojí mi za to.Nenechte si do ničeho co se Vašeho soukromí týče mluvit. Řiďte se
svými instinkty. Já sám se o to snažím,ale jistá žákyně 6.b mi to nechce dopřát.
Myslím,že ona bude vědět,že mluvím o ní.Berte tento článek jen jako malou radu do
života.
(mar)

TŘÍDĚNÍ ODPADU

aneb

JAK SE TO DĚLÁ

22.4 je Den Země- naší planety.
A protože je naše planeta naše budoucnost, měli bychom se k ní podle toho chovat. Aby
mohlo dojít k nějaké větší změně, musí každý z nás začít u sebe!
Nebuď líný třídit odpadky, naše Země bude jak z pohádky!

UMÍME SI PO SOBĚ UKLIDIT???
Každý den nám vzniká nejen odpad, který pohodlně doma roztřídíme a potom odložíme do
kontejnerů, ale také drobné odpadky-cestou do školy, na výletě nebo jen tak při hraní.
Jsou to většinou nejrůznější papírky, staré jízdenky, různé obaly od bonbónů,
čokolády, sušenek, ale i jiných jídel, kelímky, lahvičky nebo krabičky od nápojů a
samozřejmě žvýkačky.Dospělí pak asi nejčastěji dělají nepořádek nedopalky z cigaret.
A víte, kam všechny tyto drobné odpadky patří?Ano správně.Do odpadkových košů!
Těch kolem sebe najdeme spoustu.Je sice pohodlné odhodit např.:sáček od bonbónů jen tak
na chodník, ulici nebo na trávník.Ale jak by to pak kolem nás vypadalo?A líbilo by se vám
takové prostředí?
Před malou chvilkou jsme si řekli, že mezi odpadky patří i žvýkačky.Žvýkáte je rádi?Určitě
ano.Ale co pak se žvýkačkou, když vás přestane bavit?Odhodíte ji do odpadkového koše?
Opravdu pokaždé?Pokud je to tak, pak vás moc chválíme.
Přesto však některé děti i dospělí vyplivují žvýkačky na zem-na chodníky nebo je lepí na
stoly, pod školní lavice a židle, na sedačky v autobusech, tramvajích, metru, kinech,
v restauracích a na spoustu jiných míst.A přesto, že je odpadkový koš jen pár kroků od místa,
kde jsme se žvýkačky nějakým způsobem zbavili.Po jejím rozšlapání náhodnými chodci
vzniknou navíc na zemi ošklivé šedivé fleky, které jdou jen velmi těžko odstranit a velmi
znesnadňují běžné čištění chodníků.
Co platí o žvýkačce, se samozřejmě týká i všech ostatních odpadků.Není přece hrdinství dělat
kolem sebe nepořádek.Snažme se všichni udržovat pořádek, ať jsme kdekoliv, a buďme tak
příkladem pro ostatní děti a dospělé. Odměnou nám bude hezké a čisté prostředí.

Kristýna Königová 5.A

Rozhovor se pí. učitelkou Hankovou:
jméno: Barbora Hanková
věk: 25 let
oblíbená barva: modrá
oblíbené jídlo: pizza
motto: Nic neplánuji dopředu, věřím na osud, takže se řídím tím, co mi život nadělí.
Proč jste se rozhodla zrovna pro učitelku?
Asi proto, že mi je příjemnější pracovat s dětmi než s dospělými. Neumím si představit práci
s dospělými, zatím. A s dětmi mi to vyhovuje víc, takže asi proto.
Jak dlouho již pracujete jako učitelka?
Na této škole je to druhý školní rok a před tím jsem dva roky učila na jiné základní škole.
Jaké je Vaše druhé zaměstnání?
Teď se myslí jako domácnost a podobně nebo kromě učitelství…?
- ano. Myslím kromě učitelství.
Mám samozřejmě další různé aktivity. Mám svojí vlastní živnost.
Kouříte? Pijete? Jak dlouho a jak často?
Nekouřím. Piji příležitostně, mám ráda červené víno. A jak často? Hm… k dobré večeři. Tak
určitě dvě skleničky červeného vína si ráda dám, ale nepřeháním to. Nemám ráda ty
následky.
Co na své práci nejvíc nesnášíte?
Když mi děti lžou do očí.
- a stalo se Vám to už někdy ?
Stalo.
- a mohla byste uvést příklad ?
Asi ne přímo z této školy, ale v té bývalé škole, kde jsme řešili vážný problém drog v osmých
třídách. Tak tam jsem se s tím setkala. A tu pravdu jsem se nikdy od toho žáka nedozvěděla,
lhal do poslední chvíle.
Co vás zatím ve Vašem zaměstnání jako učitelku nejvíce vytočilo?
Tak asi to souvisí s tou předešlou otázkou, je to ta lež. A vytočí mě právě to, když ti žáci se
mnou jednají nefér. Myslím si, že já se snažím s nimi vycházet a když pak z té druhé strany
cítím ten nezájem a třeba i právě lež a zapírání, tak mi to vadí.
Dostala jste se už někdy do situace, že jste musela řešit vážný problém ve třídě, jako
např. šikana, krádeže drobných věcí a.p.? Jak jste se zachovala?
Přímo se šikanou jsem se nesetkala. Jak už jsem zmínila, na bývalé škole jsme museli spolu
s dalšími odborníky řešit velmi vážný problém, drogy.
Jak toto zaměstnání změnilo nebo ovlivnilo Váš život?
Já si nemyslím, že by nějak můj život změnilo nebo ovlivnilo, nicméně nepocházím ani
z učitelské rodiny ani nemám žádné přátele co by měli stejné povolání. Takže jsem docela
raritou mezi svými kamarády (smích) . Ve své rodině slyším pořád nějaké narážky, jako že už
mám nemoc z povolání a.p. Takže si nemyslím, že by mi toto povolání nějak negativně
změnilo život, ale skoro každý den slyším nějaké narážky na to, že jsem učitelka. To jo.

Chtěla jste být vždycky učitelkou? Když ne, tak čím jste chtěla být?
Vždycky ne. Ale celou základní školu jsem si hrála na učitelku, konkrétně na družinářku.
Chtěla jsem po gymnáziu studovat práva. Přála jsem si být právnička. Ale to se mi bohužel
nepovedlo.
Sportujete? Jaký sport?
Sportuji. Hraji tenis a hodně lyžuji.
- a kde konkrétně lyžujete?
Hodně v Krkonoších a ve Špindlu. A občas si zajedu na hory do Itálie.
Fandíte nějakému sportu ( klubu, hráči ) ?
No tak konkrétnímu sportu ne. Ráda se kouknu z pohovky na nějaký sport např. na
krasobruslení, tenis. Ale vyloženě někomu přímo nefandím.
Máte přítele?
Teď momentálně ne. Ale předtím jsem měla dlouhodobý vztah.
Máte nějaké domácí mazlíčky?
Měla jsem kokršpaněla a teď mám štěně zlatého retrívra. Jmenuje se Eliška a pořád mě
zlobí(smích).
- měli jste už když jste byla malá doma psa?
To jsme měli právě již zmíněného kokršpaněla. Byl to můj první pes. A teď mám Elišku.

Alice Exnerová, Katka Mlynářová 7.C

Něco o elektrárně Štěchovice
Štěchovice 1.:
Byla postaveno roku 1938-1944.
Tato přehrada je 22,5m vysoká a 120m dlouhá.
Bezpečně přežila velkou povodeň v srpnu roku 2002.
Končí až u elektrárny Slapy.
Provoz štěchovické elektrárny je řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády, který je
umístěn právě zde ve Štěchovicích. Plavební komora při pravém břehu umožňuje plavidlům
překonat spád až 2,5m Dlouhý.
Štěchovice 2. :
Byla postavena roku 1941-1947 a po dlouholetém využívání v roce 1991 odstavena.
Výstavba nové elektrárny (moderní) probíhala v letech 1991-1996.Nová elektrárna využívá
horní nádrž na Homoli.

Výlet do Štěchovické elektrárny
Ke školní docházce by nemělo patřit jen sezení v lavicích. Proto se obě páté třídy ve
středu 6.dubna vypravily na výlet do Štěchovické elektrárny.
Jeli jsme autobusem a pan Ludvík Pozdník se postaral, abychom se „nenudili“. Ale
nemyslím to zle. Díky němu jsme se dozvěděli o různých druzích energií, o statorech,
rotorech a turbínách. Ty stojí za to, ty Vám vyjmenuji : Kaplanova, Francisova a Peltonova
turbína.
Když jsme dorazili před elektrárnu, snědli jsme svačiny a šli dovnitř. Prohlídka byla
zajímavá. Viděli jsme rotor, stator, ale také Kaplanovu turbínu, na které to vše záleží. Pomocí
generátoru se odvádí elektřina z turbín.
Po skončení prohlídky jsme popojeli autobusem kousek proti proudu Vltavy. Tam
jsme nasedli do parníku a jeli jsme na projížďku po Vltavě. Paní učitelka B.Jechová se
musela i zlobit na některé žáky, kteří si místo pozorování krajiny hráli na mobilu nebo
štrikovali. Výlet parníkem byla jen okružní jízda.
Když jsme nasedli zpět do autobusu, soutěžili jsme o různé ceny. Otázky byly z věcí,
které jsme se dozvěděli cestou do Štěchovic a v elektrárně. Ti, co vyhráli, dostali pěkné ceny.
A to je celé o výletu do Štěchovic.
Katka Chládková, 5.A

A už je to tu…..Slibovaný rozhovor….
1.Co děláš ve volném čase?
Volnýho času moc nemám, ale když se nějakej naskytne tak se ho snažim věnovat
co nejvíc PetHonu, což je ta naše filmová společnost. To je věc, která mě poslední
dobou baví nejvíc. A samozřejmě ROHlick (to je ta naše pochybná kapela). :-)
2.Co byl tvůj nejoblíbenější zážitek?
Moje nejoblíbenější zážitky se dost často odehrávej ve spojení s muzikozu. Když
jsme byli s kapelou na snowboarďácký šňůře a předskakovali jsme takový
neskutečný partě složený z neuvěřitelnejch muzikantů... No a když vás tyhle lidi bez
předsudků přijmou mezi sebe a bavěj se s váma úplně normálně máte fakt super
pocit a vážíte si jich ještě jednou tolik...! :-)
3.Máš holku?
Bohužel pořád ne. Copak nečtete bulvár...?!? :-))))
4.Kdo je holka tvých snů(např.celebrita)?
Tak mezi celebritama fakt holka mých snů rozhodně neni... Nemám jasnou
představu ani požadavky. Jako že by to musela bejt modrooká blondýna s postavou
modelky.. atd. Jedinej můj požadavek je, že mě musí prostě bavit... :-)
5.Jak je těžký natočit (udělat klip)-co to obnáší?
No nejtěžší je ho nějak připravit, vymyslet, zajistit na něj lidi, prostředí a tak...
Natočit ho, jako na kameru, to je to nejlehčí, ale pak se s tím piplat ve střižně... To
občas bývá dost na palici...! Ale nás to baví... :-) Hlavně musíte nejdřív přesvědčit
kapelu o tom, že ten váš scénář je dobrej, že to bude dobře vypadat, že to bude
vtipný, a to nejpodstatnější, že to uděáte za ten nejmenší rozpočet na světě...! :-) A
to občas nebejvá zrovna jednoduchý... :-)
6.Povíš nám něco o svý kapele ROHlick?
Teď doděláváme nový písničky a od června budem hrát na různejch festivalech.
Předtím jsme hráli i nějaký převzatý písničky a teď už to budou jen ty naše. ROHlick
je taková recese. Jde nám o to, aby lidi pochopili, že u nás stačí mít profláknutej
obličej jednoho z členů kapely a všem už je najednou jedno co hraješ, jak to hraješ a
to je podle nás dost špatný, tak se na to snažíme upozornit.
7.Jaká byla spolupráce s J.Mádlem?
Jirka je v pohodě... Bylo to fakt celkem sranda. Jsme úplně jiný. Naše pohledy na
věci a názory se většinou diametrálně odlišujou a v tom je to fakt občas vtipný. Ale
rozumíme si... Někdo řiká, že se dobře jako doplňujem, což je vlastně způsobený
tím, že máme poměrně málo společnýho...! :-)
8.Prozradíš nám něco o Rafťácích?
No abych řek' pravdu nevim ani co bych vám měl prozrazovat, protože ke scénáři
jsem se ještě tak úplně nepropracoval. Nevím ani kde se bude natáčet, protože se to
tají, aby nás tam prej nerušili moc lidi... Pro jistotu to neřekli ani nám (mě ani Jirkovi),
abysme to nevykecali... :-) Takže jediný co vim je, že se začne točit v červenci...! :-)
Kdyžtak na rafťáckým webu se možná dočtete něco víc... je to www.raftaci.com

Výměnný zájezd Praha – Norderney
Sobota – 23. 4. 2005
Nádraží Holešovice. 18:30 hodin. Tak už je to tady. Chvíle, na kterou jsme tak dlouho
čekali. Teď už se všichni klepou, protože slyšíme přijíždět vlak. A kdo v něm vlastně
přijede? 14 dětí a dva z jejich učitelů. Všichni jsou z ostrova Norderney v Severním moři,
patřícího k Německu.
Už vystupují! Tak o tyhle děti se budeme necelý týden starat, mnozí z nás ještě ani
nevědí jak. Všichni se marně snažíme stoupat si na špičky a poznat „svého Němce“, od
kterého jsme již dostali dopis s fotkou. Zvedáme nad hlavu cedulky se jmény, které jsme si
měli předem vyrobit.
Každý už snad má „svého Němce“, zbývá jenom nasednout do auta a jet domů.
Loučíme se se slovy: „Ahoj, tak v pondělí.“ A mnozí s dost nejistým výrazem. Asi
přemýšlejí, zda se vůbec pondělka dožijí. J

Neděle – 24. 4. 2005
Na dnešek toho nemá smysl moc psát, každý má totiž svůj vlastní program. Někdo jde
například do zoo a jiný třeba jede na výlet někam za Prahu.

Pondělí – 25. 4. 2005
Před školou. 8:00 hodin. Čekáme na poslední opozdilce, abychom mohli vyrazit na
procházku Prahou s pí. uč. Iveljovou a p. uč. Boškem. Vlastně ne! Ještě nás na jednu
vyučovací hodinu poslali do učebny fyziky a tam jsme se dívali na fotky z loňského
výměnného zájezdu do Norderney. Ještě jsme se vyfotili, každý se „svým Němcem“. A pak
hurá na procházku. Největším zážitkem z Prahy byli pro německé děti bezdomovci, nebo
malíři na Karlově mostě, obzvláště jeden, kterého se smíchem napodobovali, jak si protahuje
nohy. Odpoledne měl opět každý svůj vlastní program.

Úterý – 26. 4. 2005
Jediný den, kdy jsme se my, pražské děti, musely učit, zatímco Němci si užívali na
Pražském hradě. A odpoledne? Přibližně od tří hodin jsme seděli v kině a uhýbali před nálety
much v 3D filmu Království hmyzu.

Středa – 27. 4. 2005
Půldenní výlet na Karlštejn. Opět čekáme na poslední opozdilce a vyrážíme na Hlavní
nádraží. Tam se pošťuchujeme a smějeme, načež nás pan učitel Bošek musí několikrát
napomínat, abychom se alespoň chvíli chovali jako „normální lidé“.
Na Karlštejně: Jelikož jsme ještě řádně rozdovádění z vlaku a pan učitel prohlásil, že
musíme ještě hodinu čekat na německou prohlídku, nic nám nebrání v tom, abychom opět
dováděli. Párkrát na nás dokonce někdo musel přijít se vzkazem, že si na nás kastelán stěžuje.
Po prohlídce dostaneme krátký rozchod, čekáme na pár ztracených a se strachem, že
by nám snad mohl ujet vlak, spěcháme na nádraží.
Večer máme sraz v 19:30 na Výstavišti. Čeká nás totiž ještě program na Křižíkově
fontáně. Ta stříká do rytmu rocku 80. a 90. let. Všichni odcházejí domů se slovy, že něco tak
krásného ještě nikdy neviděli.

Čtvrtek – 28. 4. 2005
Ve škole nás rozdělili do tří stejně početných skupin, které se měly střídat na třech
stanovištích: batikování ve „staré fyzice“, zpívání (německy Sag mir, wo die Blumen sind a
česky Náměšť) a vyrábění projektů Praha – Norderney. Večer od 19:00 je ve škole diskotéka,
o které asi celá škola věděla. Ve 22:00 zmlkla hudba a všichni odešli domů, kromě deváťaků,
kteří museli pomáhat uklízet.

Pátek – 29. 4. 2005
Ráno jsme vstávali ještě daleko dřív než normálně, protože jsme už v 7:05 museli být
na nádraží.
Nádraží Holešovice. 7:30 hodin. Tak tady jsme před necelým týdnem stáli a s napětím
čekali příjezd čtrnácti německých dětí. Teď tu podobně stojíme, ale naopak, se slzami v očích
očekáváme jejich odjezd. Ještě poslední zamávání a vlak nám zmizel za zatáčkou.
Asi bychom se všichni shodli na tom, že jsme si s nimi užili spoustu zábavy, ale
tímhle tempem bychom žít nedokázali. A také bychom se shodli, že na jejich návštěvu Prahy
budeme všichni vzpomínat jenom v dobrém
Kačka Mirovská, Adéla Dvořáková

Nejen kamarád...
Jeden z našich německých kamarádů se jmenuje Sebastian van Bömmel, ale říká se mu Basti.
Je mu 15 let a narodil se 1. 9. 1989. Rád surfuje, snowboarduje, poznává nové kamarády, rád
chodí do kina, na party a nakupovat a hraje na Play-station 2. Poslouchá hip-hop, remix,
raggy, rock, tedy spíše Green Day, Ushera a Boba Marleyho. Nejí kapustu, zelí, játra, je
alergický na luštěniny a rybíz. Nejvíce si pochutná na pizze, špagetách a nudlích. Rád dlouho
spí a běhá, ale nemá rád stres a hádky. Jeho motto zní:,, Buď šťastný!“
Basti je milý a kamarádský. Už se těším, až k němu pojedu.

Lenka Vodičková

Jak vzpomínáme na Kladskou
Na náš pobyt na Kladské jako takový vzpomínáme ohromně rádi. Zažili jsme tam spoustu
věcí, při kterých se nejde nesmát a určitě těch pět let bylo fajn. V porovnání s gymnáziem
jsme pořád jezdili na lyžařské zájezdy, školy v přírodě a jiné výlety, kde jsme si pochopitelně
užili mnoho zábavy. Dělali jsme průšvihy, kterým se teď smějeme a vzpomínáme, jak jsme
kdy učitele oblafli. Před těmi pár lety nás to hrozně bavilo a odcházelo se nám těžce.
S odstupem času si ale člověk uvědomí, že to vlastně neměl s čím srovnat a teď máme…
Čímž nechceme říct, že to super nebylo, ale jinde je to mnohdy víc než srovnatelné. Sice už
nejezdíme na školy v přírodě, ale výlety si zařizujeme sami a takový výlet bez učitele má také
své kouzlo. A když už s nějakým profesorem, tak je jeho přístup o hodně volnější než jsme to
znali. Na gymnáziu má člověk mnohem více volnosti v učení, v chování, tak ve všem. Teď
jsme možná v opojení z toho že nemusíme mít sešity a všechno záleží na nás, ale třeba nás to
za pár let přejde a budeme si přát být zpátky na základní škole, kde nám učitelé diktují do
sešitů. Třeba to takhle ale má být a je to jen rozdíl mezi základní školou a gymnáziem a lepší
základní školu jsme si přát nemohli. To se ale asi už nedovíme.
Jen si poslední dobou klademe otázku jestli byly roky, na Kladské strávené, úplně upřímné.
Z zážitků posledních, když přijdeme na Kladskou, jsme poněkud nervózní, obzvlášť chování
některých našich bývalých spolužáků a kantorů nás víc než uvádí do rozpaků. Nikdy jsme si
nemysleli, že když jdeme na jinou školu, tak to bude bráno jako zrada naší bývalé školy.
Někteří ostatní to ale asi bohužel vidí jinak, nebo nám to aspoň naznačují, což nám je
opravdu líto, protože to vypadá, že už o nás nemají zájem.
Jestli jste čekali opěvování časů, na vaší škole strávených, tak pardon, snažili jsme se být co
nejobjektivnější a všichni do jednoho jsme rádi že jsme tam těch pět strávili.
S pozdravem bývalí žáci Kačka S. Markéta P a Jakub K.

Peklo - 8. třída (kola)
9. - 15. června se 8. třída zúčastnila cyklistického výletu. Jeho organizace se už tradičně
zhostil pan učitel Ševčík, kterému patří naše vřelé poděkování za zprostředkování celé akce,
dále pak pan učitel Vacek a paní Hadravová, kterým patří další vřelé poděkování za
spoluúčast a mimo jiné za povzbuzování pří jízdě do strmých kopců a vůbec za zpříjemnění
celého pobytu. Cílem našeho poznání se po vzájemné dohodě staly tentokrát Železné hory na
Vysočině. Ubytovali jsme se u rybníka s romantickým názvem Peklo v jednom
nejmenovaném penzionu v Kraskově u Seče. Náplň každého dne (až na jednu výjimku, kdy
nám moc nepřálo počasí) vypadala asi takto: budíček kolem 8. hodiny na snídani, kolem 10.
hodiny jsme na kole vyjížděli za poznáním tamějších památek a přírody, každý den jinam,
návrat kolem 6. hodiny (někdy i později, podle toho, kolik píchlých duší, popř. plášťů jsme
museli zalepovat), následovala večeře (kolem 19:00, mimochodem, vařili jsme si sami) a
večerka v 22:00. Tratě, po kterých jsme jezdily byly vybrány tak, aby zahrnovaly asfaltové
silnice, kamenitý či luční terén (který se pro někoho stal osudným) nebo jízdu okolo potoka a
zalesněným údolím. Program však neobsahoval pouze zdolávání patnáctistupňových kopců či
divokou, až stíhací jízdu z kopce po silnici. Přímo u penzionu se na malém plácku nabízela
možnost natáhnout síť a zahrát si volejbal. Jiní, zejména kluci s panem učitelem Vackem,
ocenili přítomnost nedalekého fotbalového hřiště, další se v úmorném vedru osvěžovali
vodou z rybníka. Hlavní však byla cyklistika. Určitě lze konstatovat, že když jsme celkově
najezdili něco mále přes 300 km., předvedl každý více než úctyhodný výkon. Z výletu byli
sice téměř všichni vyčerpaní, avšak spokojení. Nebojím se dodat, že bychom si podobný
zážitek rádi zopakovali.

Závěr
Dofáme, že se Vám v tomto roce poslední číslo časopisu Kláda
líbilo a že jsme nezklamali Vaše očekávání.
Budeme rádi, když nás do budoucna poctí svou návštěvou žáci z
tříd, kteří namají v redakci svého zástupce(zvláště žáky 2.STUPNĚ).
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