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ZŠ Kladská je ta nej na učení hodně
dbej.

Matika a čeština to je naše doména.
A když přijde prvouka, učitelka

jenom mrká.
Jaké máme znalosti k její velké

radosti.
Ve třídě se máme rádi, jsme báječní

kamarádi.
A když skončí hodina, čeká na nás

družina.
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Google [gúgl] je americká společnost sídlící v Mountain View jižněod San Franciska v Kalifornii; její areál je přezdíván Googleplex.Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen pobočkou v ČeskéRepublice.
Založeno: 4 září 1998Ústředí společnosti: Mountain Viev, CA, Spojené státy americkéGenerální ředitel: Larry PageZakladatelé: Larry Page, Sergey Brin

Služby od Google: Google+, Vyhledávání, Toolbar, Chrome,YouTube, Obrázky, Picasa, Knihy, Zprávy, Mapy, Panoramio,Earth, Scholar, Dokumenty, Gmail, Překladač, Kalendář, Blogger,Hangouts, Skupiny
Nejdůležitější je propojení všech služeb pomocí jednoho googleúčtu. Tahle synchroniyace funguje doslova úžasně s mobilnímsystémem android, který je mimochodem také produktem googlu.
Tato společnost a celý Googleplex byl skvěle ukázán ve filmuStážníci který byl v kinech toto léto.
Mně se Google moc líbí a jeho služby jsou podle mě suprové. Jerychlý, chytrý a ví skoro všechno. Moc děkuji těm co ho vytvořili.Podle mně je to fakt dobrý program.
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Největší pohoří české republikyNejvětší hora je Sněžka(1602)Krkonoše sídlí severních Čechách
Krkonoše v létěmožnost koupání (rybník Kačák,krytý bazén Jilemnici, aquapark vŠpindlerově mlýně).
(Krkonoše v zimě)možnost lyžování (cca 500kč za osobu) dětská lyžařská škola.
Ubytování(v léti i zimě)Penzion Soukupovikapacita čtrnácti lůžekJídelna z kuchyňkou (televize,satelit,Wifi,krbová kamna).pokoje: dva dvoulůžkové,možnost přistýlky a dvu nebo tří lůžek,také možnost přistýlky
 vlastní sociální zařízení.Výlety do okolí:zámek ve Vlchlabí postaven roku 1546původní radnice z let 17331737děkanský kostel sv.VavřinceKrkonošské muzeum se stálými expozicemi
Celodenní výlety:pěší túra k pomníku Hanče a Vrbatyvýchod slunce na SněžceVýlet na Černou horu
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Letecké muzeum Kbely je muzeum civi lního a vojenského letectví
Československa a České republiky,které vzniklo v roce 1 968.
V úterý 24.9. naše třída 2.A prostory muzea navštívi la. Se svojí
sbírkou se Kbelské muzeum řadí mezi největší letecká muzea v
Evropě. Epozice obsahuje 278 letadel, z toho1 2 letuschopných.
Ve čtyřech krytých halách je umístěno 85 strojů,další jsou na
venkovním prostranství. Viděl i jsme také letecké motory, leteckou
výzbroj a výstroj,uniformy,vyznamenání a ve škole pilotní
průkaz,který nám ukázala naše paní učitelka. Všechna letadla nás
ohromila. Bylo to super! Nashledanou zase příště. . . : )
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TeamGym je odvětví sportovní gymnastiky, ve kterém cvičí
skupina 6-ti až 1 2-ti dívek pódiovou skladbu. Je to nacvičená
sestava na hudbu a má trvat asi 2-3 minuty. Cvičí se na
čtvercovém koberci a všechny dívky v ní vždy musí zacvičit nějaké
povinné prvky. Poté se ještě cvičí na akrobacii a trampolíně, na
každém nářadí tři řady. Na každou řadu musí nastoupit šest
nejlepších gymnastek (gymnastů). Mohou se měnit na každou ze
tří řad. První řada na obou náčiních musí být stejná. Teamgym se
dříve jmenoval EuroTeam, ke změně názvu došlo na podzim v
roce 2003.

TeamGym JUNIOR
Teamgym JUNIOR jsou závody se zjednodušenými pravidly.
TeamGym JUNIOR mohou závodit i děti , protože se cvičí v
několika věkových kategoriích. Princip je v zásadě stejný, ale
největší soutěží je pro tento druh MČR, kdežto v TeamGymu je to
ME (Mistrovství Evropy).
Teamgym je velmi zábavný, protože se cvičí v kolektivu.
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War Thunder je online hra zdarma, která se odehrává v 2.světovéválce. Vydává ji společnost Gaijin Entertainment.Je to letecký simulátor a MMO hra (Masivně multiplayerováonline hra). Najdete ji na stránce : www.warthunder.com.Je to velmi dobrá, letecká hra, kterou velmi doporučujinadšencům online her 2. světové války.
Typy letadelVe War Thunder si můžete z volit země : USA, Velká Británie,Německo, Rusko, Itálie, Austrálie nebo Japonsko. Jsou zde letadlatěchto zemí z 2. světové války a i ze začátku korejské války.
Typy misíVe War Thunder jsou mise zjednodušené, ve které je ovládáníletadla velmi zjednodušeno. Historické, kde si můžete zahráthistorické bitvy z 2. světové války a plně skutečné hry, ve které jeplně reálné ovládání letadla.
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Džungarský a Zlatý
Křeček džungarský má menší oči, jako perl ičky. Zato křeček zlatý
má větší oči a umí tak kousnout, že teče i krev, to džungaráček
jenom štípne. Velikostí je křeček zlatý větší. Když spí, křeček zlatý
se stočí a spí na boku. To křeček džungarský spí v kul ičce.
Křeček džungarský má tmavší pruh na zádech. V zimě je světlejší
a v létě má tmavší barvu. Potrava je u obou křečcích
podobná(ovoce, zelenina, směs pro drobné hlodavce i nějaký
hmyz). K pití mají rádi čerstvou vodu.
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Spáč na housle
Jan Vodňanský

Housl ista nad osminkami
bývá často ospinkaný.
Osminky jsou malé noty
zvou jej pi lně do roboty.

Už se žíně k strunám vinou
jasné tóny síní plynou .

Jedna nota,druhá nota před
očima se mu motá.

H lava padá a už spinká, zdál
se mu sen o osminkách a pak i
o šestnáctinkách,o notičkách,

o miminkách.

Pan d irigent nenápadně taktovkou
ho vyštrachá.

Hned je vzhůru a už
hraje ladně noty od Bacha .

9

Básně
R
o
zá
lie
S
o
u
ku
p
o
vá

5
.B
.



Před usnutím
Robert Luis Stevens

Každý večer v noci jasné
když maminka světlo zhasne.
Začne proudit průvod lidí
a mé oči náhle vidí.

Krále, vládce, náčelníky,
štíty, meče, šavle, píky.
Tenhle průvod velkolepý
kdo nevidí tak je slepý.

Je to slavná podívaná
a ni v cirku nevídaná

všechno co si vymyslíte
v tom průvodu uvidíte

nejdříve se jen tak vleče
a pak mi div neuteče.

Běžím za ním v nočním vánku,
až za bránu města spánku.
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Pan učitel píše na tabuli příklad 4:2 a ptá se
žáků: co zbývá napsat? Pepíček řekne: názvy
týmů pane učitel i .

Mami, nemáš náhodou desetikorunu pro starého
a chudého pána? To je od tebe ale milé. A kde
vlastně je? Tam na rohu prodává zmzlinu.

Muž se chce seznámit s dívkou pomocí počítače.
Do dotazníku uvedl:
"Nižší postava, sympatický vzhled, nadšený
rybář, mám rád vodní sporty, zejména potápění,
otuži lec oblíbený v kolektivu."
A počítač mu na to vypracoval následující
odpovìï:
"Vaší ideální představě nejlépe odpovídá tučňák."

Trosečník žije už jedenáct let na pustém ostrově
sám, až jedenáctý rok mu moře vyplaví ženu.
Žena: "Tak dlouho jsi na to čekal a teť to máš!"
Trosečník: "Ty máš pivo?"
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Vtipy
Policajt: "Kde jsi schoval peníze?"
Tlumočník: "Kde jsi schoval peníze?"
Zloděj: "Neřeknu."
Tlumočník: "Neřekne."
Policajt: "Když neřekneš, zavřeme tě na 1 0
let. "
Tlumočník: "Když neřekneš, zavřou tě na 1 0
let".
Zloděj: "Neřeknu."
Tlumočník: "Neřekne."
Policajt: "Když neřekneš, zastřelíme tě."
Tlumočník: "Když neřekneš, zastřelí tě."
Zloděj: "Zakopal jsem je v kuchyni. "
Tlumočník: "Že prý stejně nepoví."

Má to čtyři nohy a jednu ruku. Co to je?
Pitbul na dětském hřišti .

Pepíček při jde za mámou: "Mami, děti se mi
smějou, že šilhám."
"Ale nešilháš a utři si ty slzy, co ti tečou po
zádech."
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Z operačního sálu vyjde unavený doktor, na
lavičce ho čeká zkroušený mladý muž.
"Pane vaši ženu se nám podaři lo stabil izovat.
Bohužel, upadla do kómatu a v takových
případech je prognóza i na několik desítek rokù.
Manželce budete muset 3x denně podávat
umělou výživu hadičkou, vždy po pár hodinách ji
musíte otočit, aby nedocházelo k proleženinám,
měnit jí savé vložky na malou potřebu, umývat j i
po velké a přitom k ní něžnì a laskavě mluvit,
protože je celkem možné, že bude všechno
vnímat a slyšet. Po dvaceti letech se může stát,
že se na chvilku probere, otevře oči, pozná vás,
usměje se a znovu upadne do kómatu na
dalších dvacet let. "
Doktor chvíl i pozoruje mladého muže, jak
postupně bledne, zelená a jinak mění barvy.
Potom ho kamarádsky poplácá po zádech a
říká:
"Nebojte se! To byl jen žert. Nepřežila to.
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Závěr
Závěr

Doufám, že j ste si toto čís lo uži l i a našl i
s i čl ánek, který vás pobavi l , či j i nak

zau ja l . Abych už vás d louho
nezdržovala od poj ídán í svačin a hran í
her s kamarády, tak bych jenom chtěla
poděkovat všem redaktorům, kteří nám

pomáhal i tu to Kládu sestavi t, a
samozřejmě bych ch tě la poděkovat naší
skvělé redakčn í radě. Všem moc děku j i ,

a pře j i krásný zbytek dne!

Pamela Soukupová, 8 .A

Šéfredaktor: Pamela Soukupová

Zástupce šéfredaktora a korektorka: Lara Collardová

Hlavní grafik: Michal Gregor

Technický člen: Ondřej Váňa

A další členové školního časopisu, kteří nám dodávají článkyJ

Časopis vydávají žáci ZŠ Kladská 1 , Praha 2




