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Milí spoluobčané,

srdečně vás typickým pozdravem Václava

Havla vítám u nového čísla Klády. Ve středu

pátého října by tento český státník, bývalý

prezident, dramatik, disident, člověk, který svůj

život zasvěti l demokratickému režimu v

Československu, oslavi l osmdesáté

narozeniny. Nejen o něm se tady dočtete, uvnitř

jsou totiž též články například o duze, o

hurikánu Matthew, prezidentských volbách v

USA, Samsungu, japonské legendě jménem

Kuchisaki-Onna a přečtete si též rozhovor s pí.

uč. Klimentovou. Takže hurá do toho! : -)

Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!

Váš šéfredaktor

Kryštof Miksa

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA



Vzniká za deště, lomem

světla. Duha má sedm

barev. Podle severských

legend se na konci duhy nachází most, který

spojuje zemi a Asgard – sídlo severských bohů.

Podle j iné pověsti je zase na konci duhy

Leprikón hlídající hrnec zlata. V Eposu o

Gilgamešovi je zase duha vykládána jako

znamení, že bohové schvalují válku.

Ondra Vaverka, 9.A

Duha
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Hurikán Matthew se zformoval 28. září 201 6 v
blízkosti Sv. Vincenta a Grenady, kde zabil 1
člověka. Potom udeři l na Kolumbii se si lou páté
(nejvyšší) kategorie, kde na jehož následky
zahynul jeden člověk. Potom udeři l na Jamajku,
ale nikoho nezabil . A potom se stalo to, co nikdo
nechtěl! Hurikán Matthew dorazil na Haiti .
Málokdo na to byl připravený. Na Haiti zemřelo
1 000 lidí a v sousední Dominikánské republice 4
l idé!
Hurikán Matthew udeři l na Kubu, kde nikoho
nezabil . Potom udeři l na Floridu, Georgii a Jižní
a Severní Karolínu v USA se silou první a druhé
kategorie, kde přesto zabil 28 l idí. Dohromady
zabil více než 1 030 lidí.

5 Marek Haškovec, 5.B

Hurikán Matthew



1 ) Jedna legenda praví, že zhruba v 70 letech žil

mladý manželský pár, který ze začátku žil

normálním manželským životem. Brzy se to však

začalo kazit a muž byl z neznámých důvodů den

ode dne agresivnější. . . Zavíral svou ženu v bytě a

nepouštěl j i ven. Jeho agresivita vyvrcholi la tím,

když viděl svou ženu usmát se na jiného muže, ze

vzteku ji rozřízl rty od ucha k uchu a tím ji i usmrti l .

Žena však neodešla do onoho světa, ale zůstala

na zemi jako Onryo či Yokai (něco jako démon).

2) Druhá legenda praví, že Kuchisaki byla ženou

samuraje a byla velmi krásná, avšak také velmi

marnivá, pyšná a svého samuraje podváděla. Když

se to on dozvěděl, rozřízl jí ze vteku rty. A tak jako

v první verzi tohoto příběhu zůstala na zemi jako

Onryo neboli Yokai.

6

Kuchisaki



KDYŽ JI POTKÁŠ :
Představte si, že jdete takhle v noci a najednou se
před vámi zjeví žena s rouškou přes pusu a zeptá
se vás: „Jsem krásná?“ Když odpovíte „Ano“,
sundá si roušku pod kterou má rozřízlá ústa. Poté
se vás zeptá „A teď?“ Když znova odpovíte „Ano“,
udělá vás „krásnou“, jako je ona sama. Pokud
odpovíte „Ne“ na obě dvě otázky, moc si
nepomůžete, protože Kuchisake vytáhne nůžky a
zabije vás.

Legenda přesně neví, jak se zachovat, abyste vyšl i
živí a nezohavení. Říká se, že jediným způsobem
je dostat se mezi j iné l idi . Zmást j i můžete, když
řeknete například: „Jsi docela průměrná“. Ale
pozor, neříkejte, že nevíte. Brala by to jako
nezájem a dopřeje vám pomalou a bolestivou smrt.

Největší šanci uniknout mají děti , ty jí mohou
zmást, když jí dají hračku nebo něco sladkého.
Podle některých lidí měla prý jedno dítě, kvůl i tomu
se zasní a oni mají šanci uniknout. . . .
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Onna

Míša Zajíčková, 8.B



Tereza Švábiková a Valentina Bottaro, 6.A 8

Kovy

Kovy je youtuber, který natáčí j iž druhým rokem

na svém kanále KOVY. Na tomto kanále má asi

360 000 odběratelů. Má i druhý kanál

Gameballcz, na kterém ho sleduje asi 300 000

lidí, na ten natáčí spíše parodie a hry. Natáčí i s

j inými youtubery. Jeho hlavním cílem je vás

pobavit a rozesmát



Městečko Querxenland je v Německu, ale z našeho

pohledu by se dalo říci, že leží mezi českými městy

Rumburkem a Varnsdorfem (legrační na tom je, že Dorf

je německy vesnice a Burg je německy hrad).

V Querxenlandu jste s celou třídou, ale jste rozděleni na

pokoje s kamarádkami a kamarády. V Querxenlandu si

můžete něco koupit v kafetéri i nebo v obchůdku, třeba

plyšového Querxíka i malou postavičku na památku.

Můžete také chodit na hřiště nebo na bosou stezku.

Jeden den jdete na celodenní výlet do mlýna a na

bobovou dráhu. Druhý den pečete chleba s různými

příchutěmi (cibulový, sezamový a dýňový). Další den

jdete na koupaliště, kde je klouzačka a tobogán. Snažíte

se co nejvíc mluvit německy; v jídelně,

v obchodech, na ul ici , prostě všude.

Já a naše třída 4. A doufáme, že

budoucím čtvrťákům se

QUERXENLAND bude líbit, tak jako

nám a minulým čtvrťákům.

9 Majda Straková, 4. A

Querxenland



V úterý 26. dubna 201 6 jsme vyrazil i na McDonald´s

Cup, ale neušl i jsme ani 20 metrů a volal i vedoucí

celé akce, že se dnešní turnaj ruší, protože jeden

z týmů se nedostaví kvůl i tomu, že prší a je mezi 1 5-

20 stupni. A tak se hrálo příští týden - 2. května.

Všichni byl i zklamaní, ale nedalo se nic dělat. Ten

celý týden čekání na utkání nám přišel jako celý

měsíc. Ale vydrželi jsme to. Nikdo nemohl před

zápasem spát, ale rána jsme se nakonec dočkali .

V osm hodin jsme se všichni sešl i před školou, a pak

jsme šli , ušl i jsme asi dvacet metrů a oddychli jsme si,

že nikdo nevolá. Potom jsme nastoupil i do tramvaje

číslo deset a s několika přestupy jsme dorazil i do

sportovního areálu Pražačka. Pak jsme šli všichni do

kabin, tam jsme dostal i krásné modré dresy a

dokonce nás málem nepusti l i s normálními

kopačkami na umělý trávník, ale nakonec to dobře

dopadlo.

McDonalds'

1 0



Všichni se rychle rozcviči l i a museli jsme rychle jít
hrát první utkání. První zápas jsme vyhrál i 6:0, pak
jsme hrál i další tři utkání a ty jsme také vyhrál i . Potom
jsme hrál i nejdůležitější utkání proti našemu
dlouhodobému rivalovi. A to utkání jsme zvládl i .
Vyhrál i jsme 1 :0, a tak jsme postoupil i do druhého
kola McDonald´s cupu z prvního místa, které se hrálo
o týden později . Ten týden nám přišel celkem krátký.
Už je to tady!
Opět jsme se sešli před školou a několika přestupy
jsme dorazil i na sportovní areál Pražačka, oblékl i
jsme a šli hrát zápas proti škole Z Krčského lesa,
který jsme bohužel prohrál i na penalty 3:2. Všichni
jsme po prvním zápase byli zklamaní a taky se to asi
projevi lo i na druhém zápase, který jsme také
nezvládl i a prohrál i jsme 7:3 a takhle jsme skončila

soutěž McDonald’s. Ale
jsme rádi, že naše škola
je nejlepší ve fotbale
na Praze 2.

11 Hugo Záleský a Radek Vachtl , 3.B a 4.A

Cup



Česká výprava, kterou tvoři lo 1 04 sportovců, si z Ria

odvezla jednu zlatou, dvě stříbrné a sedm

bronzových medailí. O tu nejcennější se postaral

judista Lukáš Krpálek ve váhové kategori i do 1 00 kg.

Stříbro přidal i kajakář Josef Dostál na kilometru a

biker Jaroslav Kulhavý v cross country horských kol.

Třetí místo obsadil i vodní slalomář Jiří Prskavec

mladší, skifař Ondřej Synek, tenisté Petra Kvitová,

Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou a Lucie

Hradecká s Radkem Štěpánkem, oštěpařka Barbora

Špotáková a čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš

Trefi l , Josef Dostál, Jan Štěrba

Zlatá medaile: Lukáš Krpálek, judista

Stříbrné medaile: Josef Dostál, Jaroslav Kulhavý

Bronzové Medaile: J iří Prskavec, Petra Kvitová,

družstvo ČR - tenis, čtyřhra ženy 201 6, družstvo ČR -

tenis, smíšená čtyřhra

201 6, Barbora Špotáková -

hod oštěpem

1 2

Letní Olympiáda



Historie:

Byly uspořádány pro Dia. První olympiáda byly

uspořádány v roce 776 před našim letopočtem a přestaly

se konat v roce 393. Hry se konaly každý čtvrtý rok.

Výhra byla vždy koruna z olivových listů. Soutěží bylo o

hodně méně než máme teď. Olympiáda byla vždy

uspořádaná v městě Olympii . Ženy nesměly soutěžit,

jenom svobodně narození muži.

Současnost:

V roce 1 894 Coubertin vytvoři l IOC (International

Olympic Committee). První moderní olympijské hry byly

v Athénách, hlavním městě Řecka, v roce 1 896.

V moderní olympiádě smí soutěžit atleti z celého světa.

Součástí každé olympiády je slavnostní zapalování

olympijského ohně. Olympijské hry se pořádají každé

čtyři roky, vždy v jiné zemi. Soutěží se v mnoha

disciplínách. Vítěz každé dostane zlatou medail i , atleti

na druhém a třetím místě dostanou medail i stříbrnou a

bronzovou.

1 3

201 6

Bíba, Káťa a Bety, 5.A



Igor Rázga, Vašek Lipš a Vojta Felber, 8.A

Studente, dělá vám otázka nějaké potíže?

Otázka ne, pane profesore, ale odpověď.

Pane profesore, minule jste nám slíbi l , že nám

něco řeknete o mozku. . .

Až příště, studenti, až příště, dnes mám v hlavě

úplně něco jiného.

Při zkoušce:

„Jak rozeznáš jabloň od hrušně?" „Podle ovoce."

„A v době, kdy stromy nemají ovoce?" „Tak

počkám."

1 4

Vtipy



Gustav a Dora byla jména extrémně těžkého

železničního kanonu z druhé světové války. 22.

června 1 942 byla Dora přejmenována na

Gustava, aby se spojenecká zpravodajská

služba domnívala, že Němci mají dvě tyto

superděla. Toto dělo o ráži 800 mm a délce

hlavně přes 32 m vážilo téměř 1 350 tun a mohlo

vypálit granáty o hmotnosti až sedm tun do

vzdálenosti až 47 kilometrů. K vystřelení

každého granátu Dora potřebovala náplň 1 ,5

tuny střelného prachu. Při střelbě vysokým

obloukem posílala Dora granáty až do

vesmírného prostoru, odkud dopadaly na cíl

brutálně velkou rychlostí. K použití této zbraně

bylo dohromady zapotřebí 1 500 mužů.

1 5 Igor Rázga a Vojta Felber, 8.A

Gustav a Dora



Ve Spojených státech amerických se přiostřuje

souboj o post prezidenta mezi čtyřmi hlavními

kandidáty. Za Demokratickou stranu kandiduje

bývalá první dáma a senátorka za státu New York,

Hil lary Rodham Clinton s jejím kandidátem na

viceprezidenta, býválým guvernérem Virginie

(„válečného státu“), Timem Kainem. Za

Republikánskou stranu kandiduje newyorský

byznysmen, Donald J. Trump, a jeho viceprezident

by byl bývalý guvernér státu Indiana, Mike Pence.

Libertariánskou stranu zastupuje bývalý guvernér

státu Nové Mexiko Gary Johnson na prezidentský

post a bývalý guvernér státu Massachussets,

Wil l iam Weld. Strana zelených vysílá do boje

lékařku Ji l l Steinovou a politického aktivistu, Ajamu

Baraka.

1 6

Prezidentské volby



Podle anket CNN/ORC Clinton vyhrála první

debatu, na které však kvůli 1 5% hranici vystupoval

pouze Trump a Clintnová. Čtvrtého října se

odehrála viceprezidentská debata, na 9.1 0. je

naplánována druhá prezidentská debata, kde

budou klást otázky sami účastníci. Nakonec,

1 9.1 0. bude třetí prezidentská debata, která bude

mít stejný formát jako ta první. K volebním urnám

půjdou Američané již osmého listopadu.

1 7 Matyáš Miksa, 7.A

USA 201 6



Když chcete začít hrát fotbal, musíte makat.

Super je, že můžete hrát turnaje. Ale jenom

občas. Možná trenér

řekne, že jste nejlepší,

což je super. Potom se

můžete dostat i na turnaj.

Co když se dostanete do

EURA? To je potom

zázrak! Fotbal je super

hra. Fandím hodně

Němcům. Ale nesmíte faulovat! !

Mám rád fotbal

1 8Luky Wiedemann, 3.A



V Čechách se moc středověkých hradů

nedochovalo. Majetná Kost má mezi nimi

zvláštní postavení – je nejzachovalejší. Ačkoliv

Karlštejn zná jistě víc l idí a snad má v české

histori i i významnější postavení, z jeho

původního vzhledu zůstalo mnohem méně. Hrad

Kost, vyrůstající ze země uprostřed malebného

českého ráje, vypadá prakticky stejně už půl

tisíci letí. Rekonstrukce, která proběhla v 50.

letech 20. století,

mu na atmosféře

nic neubrala.

Když jsem byl na

hradě Kost, bylo

tam i muzeum.

Jakub Špurný a Ivar Ječný, 4.A1 9

Hrady v ČR



Dnes jdu na rozhovor s paní učitelkou
Klimentovou. Už se těším. Směřuji ke
kabinetu. Klepám na dveře. Otevírá je
nadšená paní učitelka Klimentová. Říká, že si
udělá jenom rychle kávu a můžeme jít na
chodbu. Jsme na chodbě. Sedli jsme si na
lavičku. „Tak co, na co se mě potřebuješ
zeptat?“ ptá se paní učitelka. Ptám se na první
otázku: „Jak dlouho už učíte na této škole?“
„To si vypočítej, od roku 1 999,“ vyzývá mě
paní učitelka. (Vypočítala jsem si to, ale
nechám to i trochu na vás). Ptám se na další
otázku: „Je důležitý pro děti zeměpis?“. Paní
učitelka se tváří pobaveně. „Co je to za
otázku? Samozřejmě, že je pro děti důležitý!
Třeba aby vnímaly a poznávaly, kam jedou.“
„A paní učitelko, myslíte si, že se Vás děti
bojí?“ Paní učitelka odpovídá: „Nemají se
čeho bát. Ale bojí se ti , co si neplní
povinnosti , “ oznamuje mi paní učitelka.

Rozhovor s paní učitelkou

20



„Baví Vás učení?“ pokračuji . „Ano, baví, “ říká
jednoduše paní učitelka Klimentová. „A
vycházíte dobře se všemi učitel i?“ ptám se.
„Jo, skvěle, se všemi vycházím skvěle, i s
většinou žáků.“ Dívám se na ní. Skrývá něco?
Ptám se: „Co Vás vůbec přivedlo k lásce k
zeměpisu?“ „Ráda cestuj i , miluj i přírodu, miluj i
hory a poznávám ráda věci, “ vysvětluje. Tak
poslední otázka: „Máte nějaký vzkaz pro děti,
co si teď čtou Kládu?“ „Ano, samozřejmě, že
mám. Vím, že to asi zní jako klišé, ale važte si
toho, že jste na této škole a máte chápající a
milé učitele, važte si toho, že máte možnost
se učit. “ uzavírá krásně paní učitelka.

Klimentovou

21 Anna Műllerová, 6.A



Společnost Samsung je j ihokorejská

společnost sídlící v Soulu. Tuto společnost

založi l v roce 1 938 Lee Byung-Chul. Dnes

působí společnost na celé zeměkouli , včetně

České republiky a zabývá se především

elektronikou. Samsung je v současnosti veden

Lee Soo-Binem, předsedou představenstva

Samsung Life Insurance. V poslední době se

Samsung potýká s problémy okolo modelu

Galaxy Note 7.

Samsung

22Hynek Lambl, 5.B



Starset je americká skupina prezentující svoji

hudbu jako „cinematic rock“. Skupinu založi l Dustin

Bates v roce 201 3. Od té doby vzdali album

Transmission, do kterého zahrnuly všechny své

předchozí skladby, jako třeba Carnivore, Halo nebo

My Demons, což je také jej ich nejznámější

skladbou. Dalšími členi jsou jsou Ron DeChant,

Brock Richards, Adam Gilbert. Dustin Bates také

působí jako vokalista v skupině Downplay.

Producent alba Transmission před nedávnem

oznámil že se pracuje na dalším albu.

23

Starset

Daník Myslivec, 9.A



Šéfredaktor: Kryštof Miksa, 9.B

Grafici: Daniel Elbakyan, 7.B a Vašek Lipš, 8.A

Korektoři: Vojta Blažek, 7.B a Matyáš Miksa, 7.A

A další členové školního časopisu,

kteří nám dodávají články. . .

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2

Závěr




