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Úvod
Tram tada tatata datata dá! A je to tady, držíte v ruce nové čísloKlády!

Ať už jste se po prázdninách do školy těšili nebo ne, ať už jstechystali pugéty pro paní učitelky, nebo jste na školu chtěli hoditdynamit, je tu každodení školní docházka. Jak jste si možná všimli,škola přes prázdniny bohužel nevyhořela.
Jak už jsem zmiňovala, je tu nové číslo školního časopisu Kláda as ním i nové články, informace, zajímovosti, no zkrátka tak jak jstezvyklí. Dočtete se tu o počítačové technice, o nové počítačové hře, io filmu, tentokrát o filmové sérii High School Musical, a snad semožná i trochu zasmějete našim vtipům.
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Aktuality
V tomto školním roce nás čekala opravduspousta překvapení. Nová horolezecká stěna,nové učitelky, hodiny se světovým časem...Na druhém stupni máme tři nové učitelky.Paní učitelka Kolenatá má rovnou na starost 6.B.Mimo to má i několik tříd na výuku anglickéhojazyka.Naproti tomu paní učitelka Musilovávyučuje matematiku a fyziku. Poznáte jí podlebrýlí a dlouhých hnědých vlasů.Jako třetí je paní učitelka Eva Havlíková.Vyučuje český jazyk, dějepis a občanskouvýchovu. Dokonce občas učí i zeměpis.Určitě už jste některou z těchto učitelek měli i tak, aleneprošvihněte možnost dozvědět se o nich víc v našich rozhovorech.Pak zde máme z brusu novou horolezeckou stěnu.Je na ní osm lezeckých cest a stojí v tělocvičně hned vedle dveří. Veškole byl tudíž zrízen horolezecký kroužek, který učí pan učitelVacek a pan učitel Tlapák. Hodiny ukazující světový čas visí utřídy paní učitelky Klimentové vprvním patře. Ukazují čas z Londýna,Tokia, Kapského města, New Yorku aSydney.Další novinkou jsou vymalovanédveře všech tříd a dokonce jevymalovaná i celá tělocvična.Velkým překvapením je nová šatnau tělocvičny. Je vymalovamá na zelenoa s novými pohyblivými lavičkami.Dokonce i některé třídy teď majíúplně novou tvář. Kupříkladu 110, taprošla asi největší změnou.To je z aktualit nejspíš vše ateším se na shledanou do dalšího čísla.

Julie Kořínková 8.A
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Něco pro menší
Bludiště:

Hádanky:Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není tokočka?
Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí?
Běhá to okolo chalupy, dělá to ciputy dupity?
Sedí panna v síti, oči se jí svítí? Řešení:kocour,oči,dešťovékapky,žába3



Rozhovor s paní učitelkou Musilovou
1. Jak jste se rozhodla, že se stanete učitelkou?Škola mě vždy bavila a tatínek byl také učitel.2. Proč zrovna matika a fyzika?Tyto předměty jsem měla ráda, šly mi a bavily mě.3. Z jaké školy jste přišla?Nějakou dobu jsem byla na mateřské dovolené, ale jinak jsemučila v Jihlavě na Opravárenském učilišti.4. Čeho si vážíte na žácích?Upřímnosti a snaživosti a snaživostí myslím to, že i když muučení nejde, stále pracuje jak jen to jde.5. A čeho naopak ne?Lhaní a nepořádnosti.6. Co Vás při hodinách nejvíce vytáčí?No, zatím mě nic naštěstí nevytočilo.7. Ještě poslední otázku, budete číst Kládu?Určitě!

Anna Soukupová 8.A

Rozhovor s paní učitelkou Kolenatou
1. Dobrý den paní učitelko,takže první otázka: Jak se vám daří ?Výborně se mi daří :)
2. Moje spolužačky z Klády by se vás rády zeptaly: Čeho si nejvícceníte na vašich žácích (obecně) ?Asi.......aktivita, spolupráce.
3. Co děláte ve volném čase ?Relaxuji s knihou doma nebo bez knihy po lese. :)
4. Líbí se vám tato škola ?Ano, mám dceru v 5.třídě,takže líbí.
5. A toto zaměstnání ?Líbí, jinak bych ho nedělala. :)
6. Jaký byl adaptační kurz se šesťáky ?Nad očekávání skvělý. I když v pondělí padaly kroupy.
7. Poslední otázka: Budete číst Kládu ?Budu, to určitě.

Bára Vymětalová 8.A.4



Rozhovor s paní učitelkou Havlíkovou
1. Chtěla jste být vždycky učitelkou?Ne. Chtěla jsem být doktorkou, ale nesnáším krev.
2. Kde jste učila než jste přešla na Kladskou?V Řepích, ZŠ Laudova. O panu Laudovi vím jen, že to byl sochař:-)
3. Co vás přivedlo ke Kladské?Potřebovala jsem změnu. Už jsem na Laudově nechtěla učit.
4. Co se Vám na naší škole líbí?Přátelský kolektiv dětí i učitelů.
5. Čeho si na žácích ceníte?Upřímnosti, správné míry smyslu pro humor.
6. Kolik let už učíte?20.
7. Jak jste se rozhodla, že budete učitelkou?Na gymnáziu jsem chtěla studovat psychologii, ale dostat se naučitelku bylo jednodušší.
8. Co Vás při hodinách nejvíc vytáčí?Hloupé vtipy a vyrušování.
9. A poslední otázka: budete číst Kládu?Určitě! Proč bych nečetla? :-)

Sylva Schwarzová 8.A
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Ankety
Nejoblíbenější barva:Naše redakce předem typovala výhru modré, rozhodně ale nečekalatakovou oblibu fialové a zelené. Naproti tomu hodně špatně skončila hnědá ašedá. Hnědou dokonce neřekl vůbec nikdo. Přesvěčte se sami...
- Modrá – 28%- Fialová – 15%- Zelená – 13%- Černá – 10%- Červená – 9%- Tyrkysová – 6%- Žlutá – 6%- Růžová – 5%- Oranžová – 5%- Bílá – 4%- Všechny – 2%- Šedá – 1%
Česko slovensko má talent a Talentmami:Každou neděli večer běží tyto dvě soutěže. Československo má talent naPrimě a Talentmania na Nově. Co je oblíbenější? Račte se podívat!!!- Česko slovensko má talent – 53%- Talentmania – 20%- Nevím, neznám, nezajímá mě, nedovolí mi se na to koukat – 27%

Chcete nám sdělit svůj názor na novou anketu?Již teď můžete dávat své názory doobálky na nástěnce Klády! Otázka zní:Kterému jídlu nedokážete odolat?
Marie Bláhová, Sylva Schwarzová,

Bára Sadilová, Julie Kořínková 8.A
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Od angličáku k Fingerboardu
Angličák je zmenšenina auta. Je z kovua předlohou jsou většinou skutečnéznačky aut. První hračky tohohle typuse začaly vyrábět začátkem 20. stoletív Británii (proto angličák :D). Vpadesátých letech vzrostla jejichpopularita natolik, že se stalypředmětem sběratelského zájmu.Modely už byly přesnější a mělytvarovaný i interiér. Od roku 1968vyrábí i firma Mattel (předtím vyráběla panenky Barbie) svá autíčka– Hot Wheels.Fingerboard je zmenšeninaskateboardu. Fingerboard byl dříve jakopřívěšěk na klíče, potom někoho napadlo,že by se na něm prsty mohlo jezdit jakona skateboardu. Současně nejlepšímčeským fingerboardistou je VladimírKarásek z Kladna. Nejlepším a zřejmě inejstarším fingerboardistou je MartinWinkler z Black-river týmu. Kterému jepřes 40 let a pochází z Německa, kde másvoji vlastní firmu na fingerboardová kolečka(winkler wheels). Nejznámějším mladýmfingerbordistou je Mike Schneider, který jedalším z členů Black-river týmu. Fingerboardse skládá ze tří důležitých částí: umělá nebodřevěná deska, pártrucků a kolečka.Mezi nejoblíbenější fingerbordové produktypatří rampy, různé doplňky (šroubky, …),desky a kolečka od nejznámějších firemnapř.: Flatflace, Blackriver-ramps,Berlinwood desky a mnoho dalsích.Doufám,že vám můj článek přiblížil vývoj hraček skolečky.

Duong Pham Ngoc, Sylva Schwarzová 8.A
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Škoda Superb combi
Konzervativní design měla už druhá generace novodobéhoSuperbu, karosářská verze combi, jenž z ní přímo vychází, má takzcela logicky tradiční, pro někoho málo výrazný design. Výborné je,že konstruktéři maximálně využili nabídnutý prostor a nenastává taksituace jako v případě Insignie combi, která má kvůli pohlednémudesignu hůře přístupný a zároveň menší zavazadelník.Chytrým řešením jevyjímatelná LED svítilna vzavazadlovém prostoru, ježmá světelnou výdrž 24 hodina díky magnetům ji lze uchytitna karoserii. Nové jsou ipříplatkové, elektrickyovládané páté dveře, což jepodle mě pro většinuzákazníků až zbytečný rozmar. S těmi je vždy dodáván takéautomatický roletový kryt zavazadlového prostoru. Při otevřenípátých dveří se roletový kryt automaticky odsune do střednípolohy, a uvolní tak větší plochu pro manipulaci se zavazadly.Praktičnost Superbu je výtečná,místa je totiž dostatek nejenomvepředu, kde lze sedačky seřídit vevelikánském rozsahu, ale i vzadu. Tamje nadprůměrný prostor pro nohy akolena. Bez nadsázky je zde tolikmísta pro nohy jako v autě o jednu,možná dokonce o dvě třídy dražším,nicméně sedačky v Superbu by vesrovnání s dražšími vozy svým tvarem,zpracováním a nabídnutým pohodlímneuspěly.Průměrné hodnocení tohoto auta je ze 100 možných procent 86.

Základní technické údaje:
Motor: 1968 ccm, čtyřválec, vznětový Max. výkon: 125 kW (170 k) při 4200 ot./min.Max. točivý moment: 350 Nm od 1750 ot./min.0 - 100 km/h:9,1 s Nejvyšší rychlost: 217km/h Kombinovaná spotřeba: 6,2 l/100 km Pohotovostní hmotnost: 1669 kg Poháněnánáprava: 4x4 Cena základní verze: 770 900 Kč

Honza Folta, Jakub Jurec 7.A
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Tři oříšky pro Popelku
Když se řekne TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU,každému se nevyhnutelně vybaví dnešní filmováverze. Libuše Šafránková v hlavní roli Popelky,Pavel Trávníček jako princ. Popelčin kůňJurášek, sovička Rozárka a pejsek Tajtrdlik.Celá pohádka je vlastně o tom, že Popelkabydlí na statku se ctižádostivou macechou anevlastní sestrou Dorou. Každý rok tudy projíždí královský průvod,který staví u nich na statku, a tak se paní máma rozhodne získatpozvání na ples chytrým rozhovorem s králem. Pozvání dostanou.Jediné zklamání pro natěšenou Doru je princova absence.Mezitím přiveze sluha Vincek Popelce tři oříšky aona jeden rozlouskne. V získaných oříškovýchmysliveckých šatech se vydá za princem na honna lišku. Aniž by kdokoli věděl, že ten zdatnýmyslivec je Popelka, oslní všechny svýmidovednostmi a vyslouží si tím prsten pro králehonů.

Poté odjede macecha a Dora na královský bál a Popelka opět musípřebírat hrášek a popel. Na pomoc jí ale přijdou holoubci a tak semůže vydat na bál také v nových oříškových plesových šatech.Na plese se princ do Popelky zamiluje a díky popelčinému ztracenémustřevíčku si ji vezme za ženu. Načančaná Dora s matkou nakonecskončí špatně.Ve starší pohádkové verzi (ještě černobílé) naproti tomu má princjen tatínka krále a Popelka macechu, tatínka a 2 nevlastní sestry.Na ples jde třikrát a vždy o půlnoci zmizí z plesu pryč. Nakonec sisamozřejmě vezme prince za muže.Celý příběh je tedy hlavně o tom, že se odstrkovaná Popelka nakonecmísto všech možných princezen a svých nevlastních sester, provdá zeprince, který se původně vůbec ženit nechtěl.Tuto pohádku ztvárnil dokonce i Disney a oknižní podobě vůbec nemluvě. Ta byla samozrějměvydána jako úplně první. Jistě s týmž dějem.Tuhle pohádku předčítali už naše praprababičkyprababičkám, prababičky babičkám, babičky našimmamimkám a konečně i maminky nám samým. Jakje vidno ze dvou dříve uvedených filmovýchpohádek i přes tu spoustu generací se hlavní dějvůbec nezměnil. :-) Julie Kořínková 8.A10



World of Warcraft
World of Warcraft je nejznámější DVD on-line hra na světě. Jeod firmy Blizzard, která má na svědomí i Starcraft atd.. Ke hranípotřebujete samotnou hru, patch a neustálé připojení k internetu.Potom si u Blizzardu uděláte profil a můžete “pařit“. Hned nazačátku si vyberete stranu- Alianci nebo Hordu a vytvoříte sipostavu. Se základní verzí můžete být u Aliance člověk, trapaslík,noční elf a skřet. V Hordě ork, nemrtvý, tauron a troll. S dodatkyDraenei a Krvavý elf (moje oblíbená postava).Jako koždá postava se objevíte najiném kontinentu v naprostootevřeném světě. Hned na začátku sivyberete typ postavy: bojovník,lovec, druid, mnich, smrtelný rytíř,mág a bojový kouzelník. Splníte úkolyv jednom městě a pošlou vás dojiného. Každá rasa má místo

nějakých schůzí např. NemrtvíUndercity v ruinách Lordearonu.Dodatky otvírají větší část světaa jiné postavy. Nejznámějšídodatky jsou Burning Crusade,Wrath of the Lich King aCataclysm.
+ obrovský svět a spousty úkolů- dodatečná platba za použivání účtu a ne moc dobrá grafika

Daniel Bulatkin, 6.B
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Literární
První školní den

Po odpočinku z prázdnin jdeme prvního září do školy. Ráno jsmeasi trochu nervózní. Prohlídli jsme si obrázky na chodbách školy,odnesli si tašku do třidy a koukali po třídě.Když zazvonilo šli jsme si sednout na své čisté místo. Paniučitelka bude určitě milá. Přivítala nás s úsměvem do nového roku.Také se těšíme na zábavu s kamarády a možná trochu i na učení.Nejlepší částí vyučování jsou přestávky a volné hodiny na oběd.Po vyučování jdeme do družiny a hrajeme si tam s novýmikostkami. Konec konců to ve škole není zas tak zlé. Tak s úsměvem donového roku a mnoho úspěchu v učení.
Markétka Zíková, 3.A

Tyčky v plotěBohuslav Reynek

Osiřelé tyčky v plotěněmé struny přibitémnoho víte o samotě.O křídlech nevíte.
Stébla kterým se po klasuvyslyšení nestýskáBez tváře jste? Bez úžasu?Vyděšena strniska.
Hubených let holé hnátydo čekání zajaté.Suky v dlaních, v hlíně paty.A kolena nemáte.
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koutek

VypravěčNa topole pod jezeremSeděl vodník pod večeremNa topole pod mezíJedl vodník hovězí
VodníkZpívám jak mi zobák narostOtom že mám velkou radostAť se nikdo nedovíŽe to žeru syrový
Chybí mi tu milujícíŽena která na ohniPokrm teplý při měsíciPro vodníka uklohní
Záleží to na náhoděKdyž tak holky choděj k voděSnad pod jednou rupne lávkaA pak budeA pak budeTeplá přesnídávka
VypravěčRáno raníčko panna vstalaPrádlo si v uzel zavázala
DívkaPůjdu matičko k jezeruŠátečky sobě vyperu

MatkaAch nechoď nechoď na jezeroZůstaň dnes doma moje dceroJá měla zlý té noci senNechoď dceruško k vodě ven
O černém koni se mi zdáloSe kterým devče karty hráloDvě vdovy v dáli pletly lenNechoď dceruško k vodě ven
Černej kůň svedčí o neštěstíDvě vdovy vdáli průser věštíA pátek není dobrý denNechoď dceruško k vodě ven
VypravěčNemá dceruška nemá stáníNikdo jí v praní nezabráníNedbá na radu matčinuSbalí prádlo a svačinu
Namočí šátek - lávka rupneA tak v ten pátek děvče zpupnéSkončí svůj život v jezeře
VodníkA bude teplá večeře

Vodník
Jiří Suchý
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Putování po Evropě
Budu vás zahrnovat spousty informacemi o různých zemích. Možná,že vám to pomůže při ,,zemáku´´. V dnešním čísle se podíváme poItálii.
Itálie:
Vlajka:

Hlavní město: Řím
Zajímavosti: Mají tu výborné jídlo (špagety, lazaně, atd.)

Krásné a slunné pláže u rozlehlých moří (Středozemní moře,Jaderské, atd.)
Zajímavá města se spostou památek (Řím, Milán, Neapol,Benátky)
Pár ostrovů, které taky stojí za shlédnutí (Sardinie, Sicílie)

Anna Soukupová 8.B

Rozloha: 301 338 km2
Počet obyvatel: 60 115 625
Státní zřízení: Republika
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High school Musical 3maturitní ročník
Hlavní postavy jsou:Troy Bolton (Zac Efron), Gabriela Montez (Vanessa Hudgens), ChadDenfort (Corbin Bluem), Taylor McKesiová (Monigue Coleman), RyanEvens (Lucas Grabeel), Sharpay Evens (ashley Tisdale).
Slavit by mohli i oblíbení studenti Troy, Gabriella, Sharpay, Chad,Ryan a Taylor, kteří postoupili do maturitního ročníku. Maturitaovšem znamená i odchod na univerzitu, rozdílné cesty dalším životema možná i konec současných přátelství a lásek. Celá parta serozhodne nastudovat propracovaný muzikál, v němž se pokusízobrazit všechny své dosavatní skušenosti, své touhy a zároveňobavz ze změn, jež budoucnost přináší.
Skvělá muzika a fantastická taneční čísla, která v předešlích filmechohromila celý svět, jsou s neuvěřitelnou dávkou energie ještěvelkolepější, protože nyní vychází hluboko ze srdce. Velicedoporučuji schlédnout i High scholl Musical 1 a 2. Přeji hezkouzábavu při všech třech dílech.

Kristýna Lutrýnová 5.B
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Vtipy
A teď trochu úsměvu do tváře :o)

„Babičko, proč máš tak velké oči?“„Protože mám zácpu, děvenko.“
Říká kanibal svému otci:„Zítra jdu požádat o ruku svou nastávající.“„Blbče ,řekni si aspoň o nohu, tam je víc masa!“
Přijde pán do železářství a ptá se prodavače:„Dobrý den, prosil bych nějaký dobrý bezpečnostní zámek.“„Nemáme.“„Hmm... tak nějaký obyčejný bezpečnostní zámek?““Nemáme!“„A co takhle obyčejný patentní zámek?“„Nemáme!“„A co obyčejný zámek?“„Nemáme!“„Tak proč proboha máte vůbec otevřeno?“„No nemáme zámek!“

Potká kanibal kanibala a vidí, že si nese v ruce urnu a říká:„Tý jo, kde si ho sehnal instantního?“
„Jean, podejte mi skleničku vody!“„Ano, pane.“„Jean, podejte mi skleničku vody!“„Ano, pane.“„Jean, podejte mi skleničku vody!“„Ano, pane.“„Jean, zavolejte hasiče, takhle ten požár neuhasíme!“
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„Lady, v knihovně je zloděj!“, hlásí zděšeně služka.„A co čte?“, v klidu odpoví Lady.Povídá pepíček tátovi: „Hele tati, představ si, že mě chtěla včerazbít parta kluků“. „A proč ???“ „ Protože mám dlouhý vlasy.“ „A pročjsi nezačal utíkat?“ „Tati, víš jak blbě se běhá v lodičkách!“
Volají si takhle dvě slečny. Jedna je blondýna a druhá brunetka.Brunetka se na něco ptá blondýny, ale ona jí vůbec neodpovídá. Ptá seznovu a pořád nic. Brunetka se naštve a zakřičí do telefonu: „Jsihluchá a nebo co!!“. A blondýna ji odpoví: „Vždyť jsem ti kývala, žejo!!!“
Jde takhle vecer blondýna po chodníku a na lampě uvidí inzerát:"Prodámebyt 3+1, prosíme zájemce, aby jen zaklepali."Najednou jde okolo policajt a ptá se blondynky klepající na lampu."Copak to děláte?"Blondynka: Ále, visí tu inzerát a tak zkouším, jestli mi otevřou.Policajt se podívá nahoru na lampu a říká:"Ale svítěj, takže by měli být doma."
Co je vrcholem obezity?Když spadnete ze všech čtyř stran postele najednou!
Černovláska, zrzka a blondýna běží po poušti a honí je lev.Lev už je skoro dohaní. Vtom se černovláska shýbne, vezme hrstpísku a hodí ho lvovi do očí. Lev se zastaví, oklepe, ale za chvíli už jezase dohání. Zrzka se shýbne pro hrst písku a hodí ho na lva. Lva tona chvíli zdrží, ale za chvilku už je jim zase v patách. Najednou sepřed děvčaty objeví strom. Černovláska a zrzka na něj rychlevylezou, ale blondýnka zůstane stát vedle stromu. „Pojď rychlenahoru, už je skoro tady!“, křičí na ni druhé dvě. Blondýnka se na něopovržlivě podívá: „Já písek neházela!“
Víš co udělá žirafa, když jí plivneš do obličeje? Podkopne ti žebřík.
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