Číslo 5

Ročník 2

ÚVOD
Tak a je tu poslední číslo letošního roku... Asi už není moc co říkat, protože všechno
podstatné už jistě zaznělo v minulých číslech. Jen bych
Vám chtěl za celou redakci popřát krásné prázdniny,
učitelům příjemnou pracovní pauzu, lidem co odcházejí
na gymnázia, skvělé nové začátky v nových školách a
pevné nervy, 9.třídám spoustu úspěchů na středních
školách a "gymplech"a doufám že se všichni (co
neodcházíme na gympl) znovusejdeme v novém školním
roce.
Krásné prázdniny přeje Adam Ernest a celá redakce.
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Divadlo Čtyřlístek

Dne 19.4.20006 jela 3.A a 3.B do divadla „Minor“. Byli jsme na
divadelním představením „Čtyřlístek“. Svlékli jsme si bundy a
kabáty a šli jsme do sálu. Chvíli jsme čekali a právě teď to začíná.
Je ráno a Fifinka připravuje snídani. Myšpulín mezi tím stvořil
robota. Bobík se šíleně těšil na tu dobrou snídani ,protože byly
buchty s kakaem. Už se dává na stůl. Bobík si bere buchtu a
kousne si a Fifinka řekne:„ Bobíku ještě u stolu není Myšpulín“. Myšpulín přijde se
svým robotem. Řekne robotovi:„Nakrm Bobíka“. Bobík řekne: „Jé“ a robot krmí. A
najednou se robot zbláznil a dává Pinďvi do uší med. Náš čtyřlístek jede na výlet.
Myšpulín z toho robota stvořil nového robota. Ale ne takového, který pomáhá
v domácnosti, ale hlídacího robota. Myšpulín řekne: „ Jdeme se vyfotografovat“.
Fifinka přiběhne k dětem a říká: „Jsem upravená? “ Robot fotí
cvak . Fifinka říká :„ Já na té fotce nejsem“. Myšpulín řekne :„
Tak se vyfotíme znovu “. Fifinka zase přiběhne a říká: „ Jsem
hezká ,jsem upravená? “Robot fotí cvak . Fifinka řekne:„Já tam
zase nebyla“. A Myšpulín řekne :„ Vždytˇ ten robot stojí
obráceně“. Myšpulín robota obrátí a robot fotí cvak. Doufám,
že už jste tam všichni byli. Pak jim přišel dopis od nějakého skauta,který jmenoval se
VEVERKY. Měli přijet do starého tábora.

Botanická zahrada

Po návštěvě divadla jsme se šli podívat do Botanické zahrady, která se nachází
jenom kousek cesty od divadla „Minor“. Viděli jsme různé druhy rostlin a stromů.
Mohli jsme pozorovat, jak začínají rozkvétat a pučet. Bylo tam spoustu druhů rostlin
např: okrasné, léčivé. Nám líbili fialové kytičky, které byli všude kolem.
Na výletě se nám moc líbilo.
Za 3.A Kateřina Novotná
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Průvodce koncentračním táborem:
2 světová válka
Před několika měsíci jsem navštívila Terezín. Vlastně to nebylo zas tak
strašné, jak jsem myslela. I když … o tom teď přemýšlím, muselo to být strašné.
Viděla jsem koupelny, pokoje, chodby, popraviště, výdejnu jídel. Možná to nezní tak
hrozně, ale je to víc, než hrozné!!!
Například zmíněné pokoje byla místnost zhruba pro 20-30 lidí. Pokud to ale
byli vězni, spávalo jich tam 400-500! Nesměli na WC. Měli jedno malé umyvadlo
s ledovou špinavou vodou. Do koupelen chodili jednou do měsíce, do prohlubně asi
o 20x20 nacpali třeba 100 lidí, kteří byli v koncentračním táboře. Potom na ně
pouštěli ledovou vodu.
Výdej jídla? Třeba jedna naběračka staré polévky nebo jeden brambor na
týden.
Ale to vlastně nebylo nic! Předevčírem jsem navštívila Osvětim. Vcházela jsem
s úsměvem, vycházela jsem se slzami. Když jsem viděla hromady vlasů, oblečení,
hromadné hroty, tisíce dětských botiček!!! Teprve teď si uvědomuji, jaký tam byl
tehdy život. Temné, malé místnůstky plné třípatrových postelí. Také jsem viděla
fotky. Fotografie vychrtlých, polomrtvých těl. Mužů, žen,…dětí!!!!
Většina z vás si z 2. světové války, fašistů, Hitlera a zejména koncentračních
táborů dělá legraci. Je na vás vidět, že o tom nic nevíte! Zajeďte se podívat, jak to
vypadalo a věřte:
Zmizí vám úsměv z tváře!
Víte, že…
…Terezín jen přechodní tábor
…v Osvětimi zemřelo několik milionů lidí
…lidé v koncentračních táborech stávali v zimě nazí venku a byli políváni ledovou
vodou?
(stáli tam i několik dní)
…první zavíraní lidé byli komunisté a sociální demokrati
…všichni židé museli mít židovskou hvězdu
…na většině obchodů viseli nápisy: „Židům vstup zakázán“
…Hitlerovi šlo o obsazení Evropy a poté celého světa
…každý, kdo neuposlechl byl okamžitě zastřelen , nebo jinak zabit
…Terezín založila Marie Terezie jako pevnost pro vojáky
…zajatci v táboře chodili pochody smrti (pochod 500-1000 km)
…každý žid bez hvězdy byl zabit na místě
Adéla Neubertová, 6.A
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SPOTOVNÍ DEN
Všeobecně se ví, že nikdy nic nevyjde podle plánu. No, a stejně to bylo i s naším
sportovním dnem. Pršelo, už od rána. No, představa, že budeme běhat venku v dešti
nebyla moc lákavá. A tak místo do „Riegráku“ jsme šli do naší tělocvičny. teda, do
tělocvičny………..
……Náhradní sportovní den se odehrál v budově školy celkově. Měli jsem pět
disciplín: šplh na tyči, skok do dálky, hod míčem o zeď, běh do schodů a přeskok
přes švihadlo.První tři disciplíny se odehrávaly v tělocvičně, běh do schodů se běžel
přes“celou“ školu a přeskok byl ve 3. patře.
No, vše se mi sice nepovedlo nejlépe, ale………
............I když nyní nevyhraji 1.místo, svět se nezbortí. Protože-není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. Tohle by měl vědět každý sportovec
Aneta Münzbergerová, 5.B

Anketa
Redakce Klády vyslala několik lidí, aby zjistili, jaký film, který byl v poslední době
v kinech je mezi žáky nejoblíbenější.
A tady jsou výsledky:
Doba ledová 2
27,4%
Rafťáci
14,7%
Harry Potter 4
14,7%
Letopisy Narnie
8,4%
X-men 3
3,2%
Šifra mistra Leonarda 3,2%
Star wars 3
2,1%
Piráti z Karibiku
2,1%
Jak se krotí krokodýli 2,1%
King Kong
2,1%
Kouzelná chůva
1,0%
Madagaskar
1,0%
Mrtvá nevěsta
1,0%
nevím
16,8%
David Rathaus
Ondrej Majer
Jakub Kopáček
Daniel Hájek
Tomáš Titěra
Dominik Vácha
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Hory
Sraz před školou byl v 7.30. Naložili jsem batohy, lyže, rozloučili jsme se s rodiči a
vyjeli jsme.
Náš cíl byla Pec pod Sněžkou v Krkonoších. Cesta byla příjemná, a příjemná byla i
přestávka, kdy jsme si nakoupili i nějaké sladkosti.
Když jsme dorazili do Pece , museli jsme dojít na chatu. Sníh tál, a tak jsme se
brodili „břečkou“.
Když jsme dorazili na chatu, ubytovali jsme, dali tašky do pokojů a šli na oběd.
Odpoledne jsme se byli projít po okolí.
Pravidelně by byla snídaně v osm hodin, oběd vždy v půl jedné a večeře v sedm
hodin.
Večer byl pro nás připravený program, nebo jsme měli volno až do večerky, která
byla v devět hodin.
V pondělí i v úterý svítilo sluníčko a lyžování bylo skvělé. Úterní večer jsme si užili,
protože jsme měli diskotéku.
Ve středu byl volný den a ve čtvrtek šla naše skupina na Javor. Večer byl karneval
a malá diskotéka.
V pátek bylo trochu mlhavo, ale nám to nevadilo.
V sobotu bylo počasí nejhorší. V poledne začaly padat kroupy, a tak jsme se
rozhodovali, zda má cenu vůbec jít lyžovat. nakonec jsme šli, abychom si ještě
trochu užili lyžování. Sníh byl mokrý a těžký. Na chatu jsme se vrátili úplně
promočení. Po večeři jsme se sbalili.
Byl to poslední večer, a tak pro nás učitelé připravili ještě poslední diskotéku.
V neděli jsme odjížděli,. Sešli jsme dolů u kopce a čekali na autobus.
Ten měl ale zpoždění, protože si řidič zapomněl nastavil letní čas.
Nakonec ale autobus dojel a my jsem vyrazili do Prahy.
kolektiv z 5.A
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Nápisy v domácím sešitě:
Made in paní učitelka Veronika Rybníčková...

-ořezaná tužka………….ach jo
-takto „vypracovaný DÚ“ již nechci vidět-jasné?!
-HRŮZA!!!ZNOVU!!!(Doplň prosím minulou opravu)
-tomu říkáš vypracovaný DÚ?Příště to již nezkoušej!
-děláš si legraci?!
Takto „vypracovaný DÚ bych ti příště radla neodevzdávat.
-kde je 15stupňů?O.K.R.
-PASTELKU SI OŘEŽEŠ,VIĎ?!
-(divná oprava)Škoda ,ale chápu to*
-Nepíšeš datum……………..už delší dobu
-nepoužíváš pravítko…………stále

*nikdo neví co pí.uč. chápe

Závěrem chci dodat,že nápisy pí. uč. Rybníčkové jsou někdy úsměvné(velmi
úsměvné).

Ondřej Brejla, 6.A
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Florida Cracker

Historie
I Florida Cracker je vzácné plemeno.Je rovněž znám pod názvy Seminole
Pony,Chickasaw Pony,Florida Horse a Florida Cow-Pony.Je křížencem mnoha
plemen,z nichž nejvýznamnější jsou arab,berber,andaluský kůň,sorraia a španělský
kůň Jennet.Stavbou těla se hodně podobá mustangům,ale určité znaky má společné
též s plemeny criollo,peruánský paso a paso finto.Plemeno vzniklo přirozeným
výběrem mezi stády divokých koní na Floridě a oblíbeným se stalo zejména na
farmách při práci s dobytkem.
Později ale farmáři začali pro tuto práci využívat větší koně,takže plemeno
Florida Cracker se dostalo téměř na pokraj vyhynutí.Slovo Cracker je vlastně dlouhý
bič,kterým kovbojové švihali do vzduchu.

Popis
Florida Cracker je kůň malého vzrůstu.Hlava je vznešená s živýma očima,hřbet nízká
a silný,se zakulacenými bedry.Kůň je od přírody ostražitý,silný a vytrvalý.Od narození
má pevné držení těla.U některých zástupců plemene se pozoruje přirozený chod
zvaný ,,coor rack´´
Výška má průměrně 135 až 150 cm.Vyskytuje se ve všech barvách,ale
nejrozšířenější je šedák nebo roan(matně hnědý kůň)Využívá se ke sportovnímu
ježdění a rekreaci.
Anna Fischerová, 6a
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MUZIKA
50cent
Ačkoli hip-hop a rap moc nemusím, tak ale musím psát o tom co se líbí vám, nebo
alespoň většině z vás.
Takže už z prvních slov vyplývá, že 50cent je zpěvák, lépe řečeno raper. Většinou ho
vídáme s masivním náhrdelníkem kolem krku, obnaženýma svalnatýma rukama,
kaperskou kšiltovkou pod kterou má šátek…Málo kdo ale ví, že pod oblečením nosí
neprůstřelnou vestu, protože na něho už byl spáchán atentát, který se dodnes
nepodařilo objasnit. Tenkrát schytal sedm kulek do nohy a jedno mu lízla malíček na
pravé ruce!! Začínal jako dítě ulice. Na hip-hopový trůn mu pomohl až Eminem.
Jeho hitem je nám určitě známý song Candy shop a a brzy vyjde(nebo možná už
vyšel) sound track k filmu, ve kterém náš černoch hraje sám sebe. Splnil si tím
dětský sen…. Ponese název Get Rich Or Dir Trin´ a můžete tam slyšet nejen ně, ale
i taky Prodigyho, lloyd Banks, Nate dogg a další.
50cent je dokonce jednou z hlavních rolí v připravované počítačové hře 50cent:
BULLETPROOF. Takže je opravdu slavný, ale znám moc lidí kteří ho stejně jako hiphop rádi nemají..patřím mezi ně…
HIM
Značkou skupiny HIM jsou protiklady. Hlavní náplní textů této grupy, je (podobně
jako u Rammstein) láska, smrt utrpení atd. Tím pádem jsou melodie spíše ponuré.
Tuto skupinu doporučuji fanouškům skupin jako The Rasmus a podobných
mistických celků.
Frontmanem skupiny je Ville Valo. Dřív měl dlouhé vlasy, ale po ostříhání na krátko
se dá lehko zaměnit s Tillem z Rammstein..
Nejnovější cd nese název Dark Light. Kromě běžně verze Dark Light, si HIM připravili
i specialitu pro fanoušky. Ta se dá koupit jen přes internet a liší se tím, že má navíc
dva songy Velus (In Our Blood) a The Cage, dvaatřicetistránkový booklet, kde sou
Villovou rukou napsány texty písniček, obrázky fanoušků a jejich tetování a další
věcičky. (více na www.heartagram.com.)
Nedávno oslavila skupina 10 let, jako dáreček si dala výběrovou desku a DVD.
Doufám, že tito hoši vydrží ještě minimálně tak dalších 10let!!!
(mar)
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Hasičský den
Dne 26.5 2006 byl na naší škole „hasičský den.“ Mohli jsme si
prohlédnout celé hasičské auto. Potom jsme se celá škola sešla
v park a mohli jsme se koukat jak se cvičí policejní psi. Pak
jsme šli do 5.A a tam jsme poslouchali něco o hasičských
přístrojích jsou 4 druhy vodní, práškový, sněhový a pěnový.
Máme různá čísla. Ale já vám teď napíšu ty nejdůležitější.
158 je číslo na policii.
155 je číslo na záchranáře (sanit´áky).
150 je číslo na hasiče.
156 je číslo na městskou policii.
Všichni jsme získali spoustu vědomostí a všichni se těšíme na další!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za 3.A Julie Kořínková a Kateřina Novotná

Botanicus - vznik

Středisko vzniklo v roce 1999 na místě bývalé skládky a stalo se základním
projektem její rekultivace. Použité materiály, kterými jsou převážně dřevo a kámen,
byly získány při demolici cukrovarů v Nymburce a Lysé nad Labem. Hlavním cílem
stavby historického centra je vytvoření atmosféry pro jednotlivá tradiční řemesla,
která byla nezbytnou součástí života našich předků a v současné době se pomalu
vytrácejí.
Anna Fischerová,6a
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Výlet do osady „ Botanicus „
Všichni jsme se už hrozně těšili. Někteří z nás už Botanicus navštívili, pro jiné
byl tenhle výlet novinkou.
Sraz jsme měli 23. května v 7.45 před školou. Tam jsme čekali až do půl
deváté na autobus a pak jsme mohli jet. Asi po půlhodince jízdy jsme byli na místě.
Botanicus je středověká vesnička s ukázkami řemesel.
Po příjezdu jsme šli nejdřív posvačit do rozlehlých zahrad. Pár spolužáků si
krátilo pauzu hrou na honěnou v cypřišovém labyrintu, jiní jen svačili.
Po svačině jsme s průvodkyní vyrazili na prohlídku vesničky. Dozvěděli jsme
se něco o provaznictví, kovářství, košíkářství a drátenictví. Podívali jsme se na chov
ovcí a pokračovali jsme k „lékárně“, krčmě, trhu, výrobě papíru a svíčkařství.
Když jsme po společné prohlídce dostali „rozchod“, každý z nás zamířil jinam.
Někdo zatoužil po provazu, jiný po mýdle z „lékárny“. Našli se i tací, kteří si v krčmě
pochutnávali na palačinkách. Zkrátka, na nudu si nikdo stěžovat nemohl.
A jak se do vesničky „ Botanicus „ dostanete Vy? Zde jsou pro Vás stručné
informace:
Autem pojedete po dálnici D 11 a odbočíte na Lysou nad Labem. Pokračujete
směrem na Nymburk. Vesnice Ostrá, kde „ Botanicus „ leží,se nachází asi 5 km za
Lysou nad Labem.
Vlakem pojedete z Prahy ( Masarykovo nebo Vysočanské nádraží) směr Lysá
nad Labem – Nymburk. Vystoupíte ve stanici Ostrá a pěšky se během 10 minut
dostanete do vesničky „ Botanicus „.
Vstupné : dospělí 80,-- Kč
děti
40,-- Kč
Pozor ! Ve vesničce „ Botanicus „ se neplatí běžnými korunami, ale groši. Ty si
můžetze vyměnit v pokladně. Jeden groš = 10,-- Kč.
Katka Chládková, 6.A
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Chrystal 5
Ewin jsme hledali úplně všude. Vylezli jsme do vrcholků stromů, na vrcholy skal a
hor, potopili jsme se na dno všech jezer a řek. Není zkrátka místo, kde bychom
nehledali. Navíc se začaly ztrácet další dívky. Všichni jsme strašně vyděšení. Šaman
však už tvoří talismany na ochranu naší vesnice. Elorové s námi přerušili i ty
sebemenší spoje. Avera jsem už dlouhou dobu neviděla. Mám o Ewin obrovský
strach. Je v pořádku? Jestli ne, tak si to On pořádně odskáče. O to bych se už sama
postarala.
Ahoj, Vaše Chrystal
Katka Chládková, 6.A

ŽRALOCI
Dlouhá léta vědce fascinuje, prý již 3 miliony let vyhynulí superpredátor světových
oceánů. Obrovský superžralok Megalodon dosahoval v dospělosti délky od 19 do 25
metrů. Se zuby dlouhými 10 až 15 centimetrů. Sevřením čelistí 20 tun na 3
centimetry !!!! Neuvěřitelný predátor byl díky své velikosti neustále hladový. Nejbližší
druhově spříznění žraloci jsou žralok lidožravý - bílý, žralok mako, žralok tygří a
máčka. Tato přízeň nebyla asi příliš výhodná neb mu také zpestřovali či možná
dodnes zpestřují jídelníček. Uživit tak velké tělo znamená neustále konzumovat
potravu a doplňovat vydanou energii. Vědci jsou názoru že v případě přežití druhu
Megalodon by měl žít ve velkých hlubinách s menším obsahem kyslíku. Pokud by se
objevil v mělčích vodách, zvýšené množství kyslíku by znamenalo větší zatížení
organismu, které by musel kompenzovat častějším doplňováním potravy. Proto
taková agrese a žravost druhu. Svědci uvádí že žralok má svítící oči, což je znak
hlubinné ryby.
Natálka Košťálová, 5.A.
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MALÁ ZOO
UDĚLÁ CHYBU KDO OZNAČÍ KOSATKU ZA VELRYBU!
Přestože se kosatce dravé říká velryba zabiják, není to velryba. Tohle
označení jí dali lidé dřív, než zjistili, že je zástupcem čeledi delfínovitých! Velryby
spolu s delfíny sice patří do řádu kytovců. ale je mezi nimi podstatný rozdíl – velryby
jsou kosticovci (místo zubů mají tenké kostice, přes které filtrují z vody potravu),
zatímco delfíni(a tedy i kosatka) jsou ozubení kytovci. Pojďme se tedy kosatce
podívat na zoubek :O) – mimochodem pěkně ostrý na nebezpečný.

Maskovaný lovec
I když vypadá kosatka velmi roztomile, je to opravdu velký dravec. Loví ryby,
tuleně, žraloky, někdy i menší velryby – to ale jen v případě, že nemá dostatek jiné
potravy. V průměru sní 60 kg potravy denně a vydává se za ní i do velkých dálek! Ve
volné přírodě kosatka na člověka neútočí, pokud k tomu není vyprovokována. Ale
může se stát, že si jej(nebo malou loďku) splete se svou oblíbenou pochoutkou –
tuleněm. Jakmile to zjistí, přestane útočit.
Kosatka má špatný čich, ale dobře vidí pod vodou. Navíc je schopna echolokace
(něco jako „vidění sluchem“, jaké mají například netopýři). Orientuje se tak ve tmě,
dokáže včas rozeznat sebemenší překážku. Výborně slyší- zvuk je u ní totiž veden
kostrou. Pohybuje se pomocí velké hřbetní ploutve(až 1,8 metru!) a ocasu(který
používá i k omráčení kořisti).
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Inteligentní šikulka
Kosatky jsou velmi inteligentní savci. Většinou žijí ve stálých hejnech, občas
ale i osaměle. Členové hejna spolu při lovu chytře spolupracují. Stejně jako delfíni se
dokážou dorozumívat sadou zvláštních zvuků (cvakání, hvízdání(. Když jedna
kosatka „mluví“, ostatní naslouchají a potom odpovídají. Je zajímavé, že každá stálá
skupinka má svoje vlastní „nářečí“. V zajetí jsou kosatky mírumilovné a velmi
učenlivé.

Velký mrňous :O)
Mládě se narodí své mámě ve vodě a není to žádný drobeček…Měří až 2,5 m
a váží asi 180 kg (dospělák 7-9,5 m a váží 5-6 tun)! Denně kolem 300 litrů velmi
hustého mateřského mléka. To mu máma vstřikuje do kornoutovitě sešpuleného
jazyka. Péči vyžaduje asi 2 roky. Samice se obvykle dožívají 50 let (výjimečně i 80 až
90 let) a samci 30 let(někdy až 50 let)

Všude doma
Kosatky jsou nejrozšířenějším savcem na světě- hned po člověku. Člověk je
také jejím jediným nepřítelem! Žijí v chladných mořích všech světových oceánů.
Umějí se potopit i do velkých hloubek, ale radši mají pobřežní oblasti. Ale nejméně
jednou za hodinu se musejí vynořit nad hladinu, aby se nadechly. Z a minutu se
nadechnou čtyřikrát. Při výdechu se zahřátý vzduch kondenzuje ve venkovní zimě a
páru, což nad mořskou hladinou vytváří zdaleka viditelný „vodotrysk“.
Kristýna Konigová, 6.A
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Nekonečná pohádka
„No prosim já ho tady prosím skoro se uprosím a on mi nic na památku nedá.“
„Prosíš prosíš marně jdi si prosit třeba toho průvodce.“ Inu šel jsem prosit průvodce.
„Prosím, prosím pane průvodce dejte mi prosím něco na památku.“ „Dal bych ti dal,
ale nemám, běž poprosit tamhle toho prodavače.“ Poděkoval jsem a šel jsem za
prodavačem. „Prosím, prosím pane prodavači dejte mě něco na památku.“ „Dobrá,
když tak hezky prosíš.“ Šáhl do tašky a dal mi pohled. Na pohledu bylo napsáno: „No
prosim já ho tady prosím skoro se uprosím a on mi nic na památku nedá.“ „Prosíš
prosíš marně jdi si prosit

třeba toho průvodce.“ Inu šel jsem prosit průvodce.

„Prosím, prosím pane průvodce dejte mi prosím něco na památku.“ „Dal bych ti dal,
ale nemám, běž poprosit tamhle toho prodavače.“ Poděkoval jsem a šel jsem za
prodavačem. „Prosím, prosím pane prodavači dejte mě něco na památku.“ „Dobrá,
když tak hezky prosíš.“ Šáhl do tašky a dal mi pohled. Na pohledu bylo napsáno: „No
prosim já ho tady prosím skoro se uprosím ……..

Za 3.A Julie Kořínková a Kateřina Novotná
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Anketa
Jaký styl hudby se poslouchá na naší škole???

POP

23 lidí

ROCK

32 lidí

DANCE

1 člověk

NIC

19 lidí

TECHNO

3 lidi

TRANCE

2 lid

METAL

3 lidi

PUNK

10 lidí

JAZZ

1 člověk

SWING

1 člověk

HIP HOP

17 lidí

R´N´B

4 lidi

DECHOVKA

3 lidi

GRUNGE

2 lidi

PÍSNIČKY PRO DĚTI 2 lidi
KLASIKA

1 člověk

FLAMENCO

1 člověk
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Rozhovor s Oliverem Kronhardtem
Ve dnech 4.6. - 5.6. navštívil naši školu Oliver Kronhardt, známy německý hudebník
a učitel Realschule Königsbergerstraße v Delmenhorstu.
V hodině německého jazyka ho vyzpovídali žáci 3.B a o přestávce pak žáci 8.A.
Er heißt Oliver Kronhardt. Er ist 31 Jahre alt. Er kommt aus Deutschland. Er wohnt in
Delmenhorst bei Bremen. Er hat schwarze Haare. Er ist Lehrer in der Realschule. Er
lehrt Englisch und Musik.
Er spielt mit seiner Band. Er macht viel Musik und viele CDs. Er spielt Rock. Er spielt
Gitarre.
Er hat eine Familie. Er hat einen Bruder. Er hat keine Schwester. Er eine Oma und
Opa. Sein Opa heißt Florian. Er hat einen Freund. Er heißt Christian. Er hat keine
Freundin momentan.

Er hat ein Auto. Er hat einen Computer. Er spielt nicht Computer, er
macht Musik mit dem Computer.
Er spielt Fußball. Er spielt Tennis. Er spielt Tischtennis. Er schwimmt gern. Er spielt
Basketball und Volleyball in der Schule.
Seine Lieblingsfarbe ist blau. Sein Lieblingstag ist Samstag. Sein Lieblingstier ist ein
Hund. Er hatte einen Hund. Seine Lieblingsstadt ist London.
Er war zu Besuch in Prag.
Wir fahren nach Deutschland in seine Schule zu Besuch.
Žáci 3.B
Jmenuje se Oliver Kronhardt, je to německý učitel zpěvu a angličtiny a má i svou
vlastní kapelu.
Bohužel jsme se ho stihli zeptat pouze na pár otázek, protože měl za chvíli odjíždět.
Jak se jmenuje vaše kapela?
Jmenuje se Kronhardt Band.
Jaký styl hudby hrajete?
No tak od všeho trochu ale převážně rock.
Vaše nejlepší písnička?
Moje nejlepší písnička se jmenuje ,,Turning to stone‘‘
Měl jste nebo máte nějaký svůj idol?
Noo já nikdy neměl opravdový idol, ale obdivoval jsem například Hendrixe, nebo
Mayora.
Můžeme se někde dozvědět více o vaší kapele, nebo stáhnout některou z vašich
písní?
Na stránce www.kronhardt-band.de se pracuje na tom aby jste tam mohli stahovat
písničky a podstatné o naší kapele se tam dozvíte také.
Jirka Michal, Sven Havlíček, Michal Marčuk, 8.A
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Představení redakce – pokračování

Jmenuji se David Rathous.
Je mi dvanáct let a chodím do 5.B.
Narodil jsem se 4.2. 1994 ve
znamení vodnář. Rád poslouchám
hudbu, sportuji nebo si čtu. Když
mám chvíli čas tak vyrazím někam
na bruslích
nebo hraji na počítači.

Jmenuji se Dominik Vácha.
Je mi deset let a chodím do 5.B
Narodil jsem se ve znamení ryb,
takže jsem trochu nervák
Rád plavu, maluji a jezdím na
kole.
Ve volném čase hraji rád na PS2

Jmenuji se David Pálek a je mi 11
let Mým oblíbeným koníčkem je
spora také rád kreslím. Mou
oblíbenou barvou je rudá a mé
oblíbené zvíře je tygr.
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Jmenuji se Katka
Chládková a chodím do
6.A.a je mi 12 let. Ráda čtu
knihy,hlavně fantasy. Mám
suchozemskou želvu a vodní
šneky. Hraju na altovou a
sopránovou flétnu.

Jmenuji se Anna Fischerová,je mi
dvanáct let a narozeniny slavím 6.10.Tím
pádem jsem ve znamení vah. O váhách
se píše,že jsou klidné a vyrovnané.
Podle mně to není pravda. Kdyby mě
někdo hledal,většinou mě najde ve
druhém patře ve třídě 6.A. Každý čtvrtek
chodím od tři čtvrtě na čtyři do půl páté
do Toulcova dvora jezdit na koních. Jiné
kroužky moc nemám,ale doma mám
kocoura a s ním je práce až až...

Ahoj,
jmenuji se Kristýna Königová. Je mi 12 let
a chodím do 6.třídy, přesně do 6.A.
Ráda čtu,(hlavně sci-fi a fantasy) a trochu
maluji. Chtě nechtě musím hrát na klavír.
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