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Ahoj,

je tu nový školní rok, na který jste si všichni j iž stihl i zvyknout

a s ním i nové číslo našeho občasníku "Kláda". Dohled nad ním

převzal od tohoto čísla náš nový šéfredaktor Kryštof Miksa z 8.B a

vzhled časopisu si vzal i do parády naši noví grafici Fi l ip Mlíkovský a

Robert Melika z 9.B, kterým tímto gratuluj i za obsazení takto

významné pozice. Kláda je opět přeplněná novými poznatky,

postřehy a novinkami našich redaktorů, které Vám učarují, okouzlí

Vás a v žádném případě nebudou nudit.

Pro naše mladší spolužáky informuji , že Kláda vychází jednou

za čas a stojí za to j i číst! Sice nikdy nevíte, kdy číslo vyjde, ale o to

je to větší překvapení, když se tak stane.

Snad si nové vydání Klády užijete, přej i Vám úspěšný školní

rok, nepodléhejte podzimním smutkům (stromy zas rozkvetou),

užívejte si, trochu se učte, pokuste se aspoň malinko nezlobit

učitele a hlavně - čtěte Kládu!

Vít Jeřábek 9.A

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Ladislav Hruška

Ladislav Hruška byl dříve pouze řadovým reportérem

jako jedním z mnoha ostatních. Ale jako potravinový

inspektor začal rychle sbírat

popularitu i peníze. Jeho chytré nápady, jako například

jak si v práci udělat vepřové na zelí, mu zajisti ly

všeobecný obdiv statisíců televizních diváků. A na závěr

vám zde napíšu jeden jednoduchý recept :

ingredience:
• 2 lžíce másla

• 2 lžíce medu

• 1 vejce

• 3 lžíce hnědého cukru

• 1 /2 lžičky vanilkového cukru

• 4 lžíce hladké mouky

• 3/4 lžicky kypřícího prášku do pečiva

• špetka soli

A teď s chutí do přípravy koláčku:

Nejprve si rozpusťte ve větším hrnku či misce 2 lžíce másla. Do hrnku přidejte

ostatní suroviny kromě mouky a kypřícího prášku a vše spolu rozšlehejte

vidl ičkou. Až budete mít vyšleháno, přidejte mouku, kypřící prášek a špetku

soli a znovu za pomoci vidl ičky ušlehejte krásně se táhnoucí, polořídké těsto.

Hrnek (popř. misku) vložte do mikrovlnné trouby na střední výkon (600W),

nastavte na 3,5 minuty. Po vyndání ozdobte šlehačkou a můžete podávat.

4 Vojta Felber 7.A



Fosa

Anežka Horáková, 4.A

Málo kdo zná zvíře, které je něco mezi veverkou a

kočkou. Je to fosa. Toto zvíře váží 7-1 2 kg. Ráda loví

ptáky a lemury, ale spokojí se i s ptačími vejci. Fosu

najdeme na Madagascaru. Místní se j i hodně bojí. Fosa

je si lně ohrožený druh, v nynější době jich kolem 1 000.

5



Gama záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou

vlnovou délkou a vysokou energií. Gama záření vzniká při

velmi si lných procesech, jako například výbuch supernovy

ve vesmíru nebo také při rozpadu radioaktivních prvků.

Gama záření nevidíme ani necítíme, většina projde kůží a

tkáněmi a část je pohlcena buňkami, které může zabít, a

proto je dobře, že atmosféra země ho pohltí.

POUŽITÍ NA ZEMI: konzervace jídla, steri l izace operačních

nástrojů a při léčbě rakoviny.

David Batt, 4.A

Gama Záření
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MS Rugby

Letošní MS v Rugby se konalo v Angli i . Na šampionát se

bohužel nedostal i čeští rugbysti , což mě nepřekvapuje. V

rol i jasného favorita byl Nový Zéland a Austrál ie. Nový

Zéland předvedl svoji HAKU a nakonec to i celé vyhrál.

Druhá byla Austrál ie a na třetím místě skončila Jihoafrická

Republika po velké bitvě s Argentinou. ALL BLACKS se stal i

prvním týmem, který obháji l titul mistrů.

Igor Rázga a Vojta Felber 7.A 7



1 . Jazyk modré velriyby váží

jako jeden slon

2. Jed jedné šípové žáby dokáže zabít

1 0 dospělých mužů

3. Galapážské želvy spí 1 6 hodin

denně a vydrží až rok bez jídla nebo

pití.

4. Jakmile si škeble vybere místo k

životu na útesu, tak už se nepohybuje

po zbytek života.

5. Mravenečník zvládne sníst až

35 000 mravenců za den.

Zajímavosti
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Ondra Vaverka, 6.A

ze světa zvířat

6. Moucha domácí hučí v tónině F.

7. Bobrovi nikdy nepřestanou růst zuby,

okusováním dřeva si udržuje jej ich délku.

8. Blecha dokáže přeskočit stonásobek

své délky.

9. Lední medvěd má pod bílými chlupy

černou kůži, aby lépe absorboval

sluneční paprsky.

1 0. Delfíni se při vzájemné komunikaci

oslovují jmény.
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Sloni

Káťa a Bíba, 4.A

Slon je souhrnný český název pro dva rody chobotnatců:

Loxonata a Elephas. Slon je největší suchozemský savec.

Slon se dožívá 60 až 70 let. Rody s českým názvem „slon“

obsahují tři ži jící druhy, které patří do dvou rodů: slon

africký, pralesní a indický. Velmi blízkým příbuzným slona

byl vyhnutý mamut.

Potrava:
Sloni jsou býložravci a tráví 1 6 hodin denně pojídáním

potravi. Padesát procent živiny je tráva. Zbytek je l istí,

kořinky ovoce seminky či ovoce.

SLONI JSOU V OHROŽENÍ! !

1 0



Two Steps From Hell

Two Steps From Hell je skupina produkující epickou
(trai lerovou) hudbu. Jej ich hudba například použit k trai lerům na
fi lmy jako Harry Potter, Temný Rytíř, Stat Trek, Piráti
z Karibiku 3 nebo Inception. Dále také tvoří hudbu k trai lerům
na různé hry, například Mass Effect 2, Kil lzone 3 či Star Wars:
The Old Republic. Skupina byla založena Thomasem
Bergersenem a Nickem Phoenixem v roce 2006 v Los Angeles.
Mezi jej ich nejznámější skladby například patří To Glory,
Strength of Thousand Men, Black Blade, Invincible a Heart of
Courage, jenž bylo použito při UEFA 201 2 nebo OH v Londýně
v roce 201 2. Dále taky složi l i hudbu na trai ler k seriálům Game
of Thrones a Sherlock. Během devíti let se stal i vlastně
nejznámějšími a nejposlouchanějšími skladatel i v tomto druhu
hudby. Jej ich hudba byla Hitem roku 201 2, kdy zažíval i největší
úspěch. Já je pokládám za nejlepší v tomto ohledu, jej ich hudba
je akční a plná emocí.

Dan Myslivec, 8.A 11



Viki Vymětalová a Emma Harris

Petr Lexa, známý také jako Hoggy, (* 5.června

1 991 České Budějovice) byl jeden z final istů

soutěže Hlas Československa, dokonce dvakrát

se zúčastni l soutěže Superstar a v současnosti je

zpěvák ve skupině Slza, vzniklé v roce 201 4. Zde

také hraje na klávesy. Na YouTube vystupuje pod

přezdívkou Hoggy, která vznikla kvůli jeho pize na

tváři. Dříve si říkal Hoggwarts (česky bradavice).

Z toho vzniklo pozdější zkrácené Hoggy. Skupinu

Slza založi l Lukáš Bundil , který hledal vhodné zpěváka a při hledání

na YouTube narazil na několik cover písní od Petra. Na svém

YouTube kanále má momentálně přes 400 000 odběratelů. Hraje v

televizním seriálu Přístav, ke kterému společně s Lukášem

Bundilem vytvoři l znělku.

Život
Již při studiu základní školy se zajímal o divadelní herectví. Právě

díky lekcím herectví, na které chodil , získal i rol i na otáčivém hledišti

v Českém Krumlově. Když bylo Petrovi deset let, tedy v roce 2001

narodil se jeho mladší bratr Fil ip. Následující rok se Petrovi rodiče

rozvedli a on vyrůstal jen s matkou v Českých Budějovicích. V roce

2009 se začal více věnovat hudbě a natočil tehdy i první cover

píseň, kterou uveřejni l na Youtube. Dva roky se věnoval studiu

jazyků, především angličtiny a španělštiny které ukončil kvůl i kariéře

zpěváka

Petr Lexa

1 2



Rozhovor s paní učitelkou Lenkou Hlinovskou

Chtěla jste být paní učitelkou už jako malá?

Ne.

V kolika školách jste učila?

Ve dvou.

Jaký předmět učíte nejradši?

Výtvarná výchova a češtinu.

Jaký předmět jste měla nejradši, když jste byla malá?

Výtvarná výchova.

Do jaké školy jste chodila?

ZŠ Dolní Žandov.

Na jaké škole se vám nejvíce líbi lo?

Střední umělecko-průmyslové škole Zámeček

Hana Vlasáková a Amelia Hůlková 5.A 1 3



Teri Bl itzen

Tereza Hodanová se narodila 30.3.2000 v Praze.

Momentálně bydlí v Říčanech. Na internetu se proslavi la

jako nejvíc odebíraná youtuberka České scény youtuberek.

Její první video bylo Lookbook. Momentálně má přes 200

000 odběratelů. V roce 201 4 vyhrála soutěž Blogerky roku v

kategori i video. Založi la skupinu Peaches, ale bohužel se

rozpadla. Patři la do skupiny FAME TEAM, kde byla s

kamarádkou Gabrielou Heclovou, Jonášem Machetta a

Zdenkem Piškulou.

Viki Vymětalová a Emma Harris 5.A1 4



Opava je okresní město v Moravskoslezském kraji ,

má 90 hektarů a cca 58 tisíc obyvatel. Opava leží ve

Slezsku, ale dříve 4 části města byly moravské

enklávy. Katastrální výměra města je 90,61 hektarů,

nadmořská výška 257 m a PSČ je 746 01 .

Primátorem Opavy je od listopadu 201 4 Martin

Víteček z hnutí ANO. Abych potěšil paní učitelku

Klimentovou, přidávám i zeměpisné souřadnice:

49°s.š. , 1 7°v.d.

Česká města 1 : Opava

Matyáš Miksa, 6.A 1 5



Závěr

Šéfredaktoři: Vít Jeřábek, 9.A

Kryštof Miksa, 8.B

Grafici: Fi l ip Mlíkovský, 9.A

Robert Melika, 9.A

A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články. . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




