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Úvod
Nový školní rok, nové trampoty...Úkoly, testy, opisování, zkoušení..úkoly, testy.. a pořád dokola. Kdoto má vydržet ? Ale všechnojednou končí a i my letos zvedámekrovky :) Ale ještě je před námicelý školní rok a vše s nímspojené.. Abychom se z tohonezbláznili, (Ano, i tací tu byli..)musíme to brát pozitivně.. Jakozáchranný kruh tu jsou podzimníprázdniny a spousta výletů, výstava zájezdů :) Všem vám přejihodně trpělivosti, pevné nervy avelkou dávku humoru a optimismu:) Moc se mi líbil citát paníučitelky Maštovské "Všichni tozvládli, vy to zvládnete taky !"
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Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Amadeus
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Režie: Miloš Forman
Námět: Alexandr Puškin

Scénář: Petr Shaffer
Produkce: Saul Zaentz

Kamera: Miroslav Ondříček
Kostýmy: Teodor Pištěk

Střih: Nena Davedic a Michael Chandler
Hudba: W.A.Mozart a Antonio Salieri

Hlavní role: F. Murray Abraham, Tom Hulce,Elizabeth Berride

Antonio Salieri se na sklonku života sám obviňujez částečné smrti W. A. Mozarta a chce se protozavraždit. Odvezou ho do léčebny, kde za nímpřicupitá kněz, který mu pokládá otázky a pochvíli poslouchá zdlouhavý Salieriho příběh.
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Amadeus
Poprvé v životě se Salieri s Mozartem setkal namístě sídla salcburského arcibiskupa. Kvůlisladkostem je Salieri svědkem intimní scény meziMozartem a jeho snoubenkou Constanze Weber vsalonku s pohoštěním. Scéna náhle skončila, kdyžmalý mužík na zemi uslyšel prvních pár tónů svékrásné skladby a pak zvolal: Má hudba, začalibeze mne! V mozku zamotaný Salieri v tu dobupochopil, že ten po zemi se válející mužík je sámW. A. Mozart. Mozart odběhne do sálu, kde seujme své krásné skladby a Salieri se necháunášet krásou skladby. Amadeus je pro Čechyvelmi významný film, protože český režisér MilošForman za tento film dostal osm Oskarů. Mě sefilm Amadeus velmi líbil, byla to částečně ikomedie, ale zároveň i vážný film. Je to něco jakodokument o tom, jak se v té době žilo a jak žilMozart, jaký to byl génius, ale jak se o sebe a osvé peníze neuměl starat.

Emma Brandnerová a Tereza Nedvídková 5.A



Dukla
Dukla Praha plavání:
Budu vyprávět příběh o tom, jak jsem začínalplavat na Dukle. Když jsem byl ještě vpřípravce, tak to byla ještě pohoda, tréninkyjsme měli každou středu, ale protože na Duklese plave závodně, tak jsme museli plavatrychleji a rychleji.Plavat jsem začal od roku 2013 hned pohlavních prázdninách. Na začátku roku 2014 mizačaly tréninky i v pondělí. Teď jsem v oddílu Ba řeknu vám, Každý rok o hlavních prázdnináchmáme poslední týden soustředění, je to tamsuper! Byl jsem tam zatím jednou, ale myslímsi, že tam budu jezdit každý rok.ADRESA NA PLAVÁNÍ:NA JULISCE 28/2, 160000 PRAHA,DEJVICEChodí tam se mnou i Honza Moláček z 5.B aNatalie Gacek ze 3.B.Jsem rád, že jste si tento článek přečetli adoporučuji tam chodit, protože se tam naučíteopravdu dobře plavat. A až budete v oddílu A,tak budete moci chodit na závody  prý je tamsranda :). A máme dobrý trenéry, ale jepravda, že jsou někdy i trošičku přísnější.

Jan Mezera5.B
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Gumičky
Velký trend nebo taky „Gumičková mánie“ se šířípo světě neuvěřitelnou rychlostí. Z gumiček se dádělat snad všechno: šaty, zvířátka, náramkypřátelství, šály, prsteny a podobně.
Tyto radůstky však nejsou úplně bezpečné. Předzakoupením si dávejte pozor na značku: originálníLoom Bands značky Rainbow jsou neškodné, aleexistují levnénapodobeniny, kteréobsahují nebezpečnéftaláty.Odborníci protodoporučují, vyhnout sevýrobkům z PVC, kupovatgumičky jen uprověřených prodejců apřípadně zkontrolovatloga na obalu.

Helena Maršálová 6.A
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Kiss
Kiss je hardrocková kapela. Její původ je z NewYorku. Proslavili se hlavně v 80.letech 20.století.Mezi jejich nejznámější písně patří třeba :NEW YORK GROVE,CRAZY CRAZY NIGHT AFOREVER.Kapelu založil Ace Frehley a navrhl název sezaostřenýma písmeny „S“,

Původní členové: Ace Frehley, Gene Simmons,Paul Stenley, Peter Chriss,

Igor Rázga a Vojta Felber 6.A
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Tři Mušketýři
Tři mušketýři je divadelní představení podleknihy, kterou napsal Alexandre Dumas.Režírovala ho Hana Burešová v Divadle v Dlouhé.Představení doprovází hudba legendární hudebnískupiny Beatles a odehrává se v šedesátýchletech minulého století a v historii. Na dvorkupavlačového domu si čtyři kamarádky hrají na třimušketýry. Jedna z dívek čte knihu omušketýrech a jak čte, odvíjí se děj tří mušketýrův historické době.Všichni herci a děti, které hrají dětské role sesejdou hodinu před začátkem představení.Nazkouší si, co je třeba. Poté se jdou nalíčit,učesat a převléct do kostýmů. Při představení sepije hodně vína. Protože by ale herci byli po víněopilí, je to jen rybízová šťáva. Také se tam jítřeba opravdové kuře. Děti doufají, že kus kuřetezbyde, aby ho mohli dojíst. Nečekají však jen nakuře, ale také na scénu, při které mají opravdovénanuky. Ty pak samosebou dojídají v šatně. Předlednicí se vždy strhne hádka, kdo dostane Míšu akdo Eskymo. V divadle je dobrá parta. V zákulisíje veselo, ale nesmí se dělat moc velký rámus,protože paní inspicientka je pak nerudná. Dávápozor, aby někdo svou scénu neprošvihl. Legračníje, když herci nemohou najít své rekvizity, jakotřeba kord na šermování.Na konci představení je děkovačka. Všechnyherce potěší, když diváci dlouho tleskají. Jsmesice unavení, protože představení je dlouhé, alemáme velkou radost, že jsme to opět zvládli.Přijďte se na nás mrknout.

Ema Pleskačová 4.B
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Rozhovor s paní učitelkou
1. Jste spokojená se svou třídou ?
No samozřejmě, že ano. Vždyť jsou moji.
2. Nejdou vám žáci někdy na nervy ?
Občas. Ale říkám si, že jdou na nervy i vlastním
rodičům, a že jsou v pubertě.
3. Co si myslíte o časopise Kláda ?
Že chybí více autorského čtení.
A lépe pohlídat korekturu.
4. Co děláte ve volném čase ?
Ráda sleduji detektivky a čtu.
5. Jak jste se dostala na Kladskou ?
V roce 2002 jsem nastoupila jako záskok
za nemocnou paní učitelku, ona bohužel zemřela,
a mně bylo nabídnuto stálé místo.
6. Je výhoda mít své děti ve škole ?
Jak kdy, ale ony to jako úplnou výhodu nevidí.
Mají pocit, že všechno vím dřív, než mi to mohou „vysvětlit“.
7. Jak dlouho už učíte ?
Od roku 1994. ( 20 let)
8. Máte nějaké nápady na zlepšení školy ?
Já myslím, že paní ředitelka ji zvelebuje dokonale.
9. Kdy jste se rozhodla být učitelkou ?
Moje maminka tvrdí, že už ve školce.
10.Chtěla byste něco sdělit svým budoucím žákům ?
Že chci vždy žáky pozorné, zodpovědné a se smyslem pro humor.

Michaela
Zoubková 8.B
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World of Tanks
World of Tanks Blitz je zcela nová MMO hra namobil či tablet. Tato hra je verze hry World ofTanks, která se dá stáhnout na počítač. Hra jezdarma, ale musíte k ní mít připojení k internetu.Ve hře začnete jen s obrněnými vozidly. Postupněsi vyzkoumáte další tanky a vylepšení. Setkáte ses tanky sovětskými, americkými a německými.Hra se mi opravdu líbí, hodně se povedla.Hra vyšla ze studia Warming.net, která mimo jinévytvořila i World of Warplanes a Warship – což jenovinka. Hře bych dal 85%, plus: ve hře jsouskutečné tanky, velmi povedená grafika, minus:dostanete se do náhodné bitvy

Matyáš Boháček, 5.B
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Zachraňte slimáky!
Je příšerné denně pozorovat, kterak lidé ničípřírodu! Proto vás tedy žádám: chovejte se keslimákům uctivě. Byly tu dříve nežmy. Tak jerespektujte! Copak vám není líto těch jejichslizkých tělíček? A co jejich oči na stopkách.Nejsou nádherné?Tak tedy: Zachraňte přírodu! Zachraňte slimáky!

Pavel Vlasák 8.A
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Percy Jackson
Percy je chlapec, který postupně zjistí přílišmnoho podivných věcí. Za prvé, že ho řečtíbohové obvinili z krádeže blesku, zbraně mocnéhoboha Dia, za druhé, že jeho otec je Poseidon, anakonec, že jeho nejlepší kamarád Grover jesatyr, napůl člověk a napůl kozel.S pomocí Grovera se Percy dostane se do táborapolokrevných, což je místo, kde se cvičí děti,které mají jednoho rodiče boha.Při cestě do tábora jeho matku unese minotaurusa Percy je přesvědčen, že ji nestvůra zabila. Vtáboře si najde kamarádku Annabeth, dceruAtheny bohyně moudrosti, a také Luka, synaHerma posla bohů.Percy, Annabeth a Grover se vydávají nanebezpečnou cestu získat zpět ukradený Diůvblesk, Na cestě potkají Medůzu a další jinénestvůry, dostanou se i do podsvětí, kde zachráníPercyho matku. Nakonec vystoupají až na Olymp,kde vrátí Diovi jeho ztracenou zbraň a zachránítak svět od zkázy.

Evelyn Kofroňová, 9.A
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Výměnný pobyt Praha/Backnang

Žáci šestých tříd se mohou zúčastnit výměnnéhopobytu Praha/Backnang. Výměnný pobyt začínácestou do Backnangu. Cesta tam trvala přibližně 5hodin, když jsme dorazili, seznámili jsme se snašimi německými kamarády. Všichni byli mocmilí a hodní. Druhý den jsme se vydali na radnici,kde nás přivítal pan starosta. Byl moc hodný, akaždému koupil kopeček výborné zmrzliny(Mňam, mňam...)! V úterý večer došlo na naševelkolepé divadelní představení. Povedlo se námto, diváci nás obdařilivelkým potleskem avyžádali si ještěpřídavek.Středeční program bylprostě skvělý, vydalijsme se na nedalekýhrad Ludwigsburg, vzámecké zahradě bylavýstava dýní a k našemuúžasu i POHÁDKOVÁŘÍŠE. Moc jsme si toužili a některým z nás sedokonce nechtělo večtvrtek ráno odjetzpátky do Prahy.

Sára Helebrantová a Míša Uhlířová, 6.B
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Vtipy
"Dneska jsem dělal zkoušku na řidičák.""A udělal jsi jí?""Tak to nevím, komisař je pořád ještě vnemocnici.“
Dva v hospodě: "Proč vlastně říkáš své dceřiBUMERANG?""Třikrát se už vdala, a vždy se vrátila domů!"
Domácí paní hostům: "Ale, vy už odcházíte?""Ano, musíme.""A proč tak pomalu?"
Není důležité, co je zvenku, záleží na tom, co jeuvnitř.Platí to o lidech, ale hlavně o ledničkách.
Co dělá úředník, který se šťourá v nose?Snaží se ze sebe vydat to nejlepší.
Inzerát:Koupím vilu od poslance za cenu, kterou uvedl vdaňovém přiznání.
"Hele, mluvíš španělsky?""Jasně!""Tak něco řekni.""Bon džórno.""To je ale italsky.""Ani jsem nevěděl, že umím i italsky!"
Mnoha lidem se díky lékům podařilo podstatnězlepšit svůj život.Platí to zejména pro lékárníky.

Igor Rázga 6.A
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Závěr




